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• Microsoft and Windows Media are either registered trademarks or trademarks of Microsoft 

Corporation in the United States and/or other countries.

• Android is trademark of Google Inc.

libFLAC
Copyright (C) 2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009 Josh Coalson

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted 

provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and 

the following disclaimer.

- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions 

and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the 

distribution.

- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to 

endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND ONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY 

EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF 

MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL 

THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, 

EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF 

SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) 

HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, 

OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS 

SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
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The marking of products using lasers
The label is attached to the chassis/case and says that the component uses laser beams that 

have been classified as Class 1. It means that the unit is utilizing laser beams that are of a 

weaker class. There is no danger of hazardous radiation outside the unit.

เคร่ืองหมายของผลติภณัฑ์ทีใ่ช้เลเซอร์

ปายกํากับที่ติดอยูบนโครง/ฝาครอบ และระบุวาอุปกรณใชลําแสงเลเซอรที่ไดรับการจัดระดับเปน Class 1 

ซึ่งหมายความวาอุปกรณมีการใชลําแสงเลเซอรที่อยูในระดับปลอดภัย ไมมีอันตรายจากรังสีที่เปนอันตราย

ที่ภายนอกอุปกรณ

وضع عالمات على المنتجات باستخدام الليزر
هذا الملصق على الشاسيه / الصندوق ويعني أن المكون يستخدم أشعة ليزر مصنفة من 

الدرجة األولى. بما يعني أن الوحدة تستعمل أشعة ليزر من درجة ضعيفة. ال يوجد خطر 
انبعاث إشعاع خطير خارج الوحدة.

عالمت گذاری محصوالت با استفاده از ليزر
طبق نوشته موجود بر روی برچسب متصل به شاسی ها/قاب، اين قطعه از پرتوهای ليزر درجه ١ 

استفاده می كند. به عبارت ديگر، اين دستگاه از پرتوهای ليزر ضعيف تر استفاده می كند. در خارج از 
دستگاه، خطر اشعه های مضر وجود ندارد.
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CONTENTS BEFORE USE
IMPORTANT
• To ensure proper use, please read through this manual before using this product. It is especially important 

that you read and observe Warning and Caution in this manual.
• Please keep the manual in a safe and accessible place for future reference.

 Warning
 Do not operate any function that takes your attention away from safe driving.

 Caution
Volume setting:
• Adjust the volume so that you can hear sounds outside the car to prevent accidents.
• Lower the volume before playing digital sources to avoid damaging the speakers by the sudden increase of 

the output level.
General:
• Avoid using the external device if it might hinder safe driving.
• Make sure all important data has been backed up. We shall bear no responsibility for any loss of recorded 

data.
• Never put or leave any metallic objects (such as coins or metal tools) inside the unit, to prevent a short 

circuit.
• If a disc error occurs due to condensation on the laser lens, eject the disc and wait for the moisture to 

evaporate.
Remote control (RM-RK52):
• Do not leave the remote control in hot places such as on the dashboard.
• The Lithium battery is in danger of explosion if replaced incorrectly. Replace it only with the same or 

equivalent type.
• The battery pack or batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
• Keep the battery out of reach of children and in its original packaging when not in used. Dispose of used 

batteries promptly. If swallowed, contact a physician immediately.

BEFORE USE 2

BASICS 3

GETTING STARTED 4
1 Cancel the demonstration
2 Set the clock
3 Set the basic settings

CD / USB / ANDROID 5

RADIO 6

AUX 8

AUDIO SETTINGS 8

DISPLAY SETTINGS 11

REFERENCES 12
Maintenance
More information

TROUBLESHOOTING 13

SPECIFICATIONS 14

INSTALLATION / 
CONNECTION 16

How to read this manual
• Operations are explained mainly using buttons on the faceplate.
• English indications are used for the purpose of explanation. You can select the display language from the 

menu. (  4) 
• [XX] indicates the selected items.
• (  XX) indicates references are available on the stated page.
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STT I

BASICS

To On the faceplate On the remote control

Turn on the power Press .
• Press and hold to turn off the power. ( Not available )

Adjust the volume Turn the volume knob. Press  or .

Press the volume knob to mute the sound or pause playback.
• Press again to cancel.

Press  to mute the sound or pause playback.
• Press again to cancel.

Select a source • Press  repeatedly.
• Press , then turn the volume knob within 2 seconds.

Press SOURCE repeatedly.

Change the display 
information

Press  repeatedly. (  13) ( Not available )

Remote control (RM-RK52)How to reset

Your preset adjustments 
will be erased except 
stored radio stations.

Volume knob

Loading slot Display window

Faceplate

How to replace the battery

Pull out the insulation sheet 
when using for the first time.

Remote sensor (Do not expose 
to bright sunlight.)
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GETTING STARTED

Cancel the demonstration
When you turn on the power (or after you reset the unit), the display 
shows: “CANCEL DEMO”   “PRESS”   “VOLUME KNOB”
1 Press the volume knob.
  [YES] is selected for the initial setup.
2 Press the volume knob again.
  “DEMO OFF” appears.

Set the clock
1 Press and hold .
2 Turn the volume knob to select [CLOCK], then press the knob.
3 Turn the volume knob to select [CLOCK SET], then press the knob.
4 Turn the volume knob to make the settings, then press the 

knob.
  Day   Hour   Minute
5 Turn the volume knob to select [24H/ 12H], then press the knob.
6 Turn the volume knob to select [12 HOUR] or [24 HOUR], then 

press the knob.
7 Press  to exit.
To return to the previous setting item, press .

1

2

Set the basic settings
1 Press and hold .
2 Turn the volume knob to select an item (see the following table), then 

press the knob.
3 Repeat step 2 until the desired item is selected or activated.
4 Press  to exit.
To return to the previous setting item, press .

Default: XX

SETTINGS

BEEP ON: Activates the keypress tone. ; OFF: Deactivates.

SRC SELECT

AM * ON: Enables AM in source selection. ; OFF: Disables.

SW1 * ON: Enables SW1 in source selection. ; OFF: Disables.

SW2 * ON: Enables SW2 in source selection. ; OFF: Disables.

AUX * BT ADAPTER: Selects when the KS-BTA100 Bluetooth adapter is connected to the 
AUX jack. (  8) ; ON: Enables AUX in source selection. ; OFF: Disables.

F/W UPDATE
SYSTEM

F/W xxxx YES: Starts upgrading the firmware. ; NO: Cancels (upgrading is not activated).
For details on how to update the firmware, see: <http://www.jvc.net/cs/car/>.

CLOCK

CLOCK SYNC AUTO: The clock time is automatically set using the Clock Time (CT) data in FM 
Radio Data System signal. ; OFF: Cancels.

CLOCK DISP ON: The clock time is shown on the display even when the unit is turned off. ; 
OFF: Cancels.

ENGLISH Select the display language for menu and music information if applicable.
By default, ENGLISH is selected.ESPANOL

* Not displayed when the corresponding source is selected.

3
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CD / USB / ANDROID

 To directly select USB/ ANDROID source, press .

To On the faceplate On the remote control

Reverse / Fast-forward*3 Press and hold . Press and hold .

Select a track/file Press . Press .

Select a folder*4 Press . Press .

Repeat play*3 Press  repeatedly.
TRACK RPT/ ALL RPT : Audio CD
TRACK RPT/ FOLDER RPT/ ALL RPT : MP3/WMA/WAV/FLAC file
ONE RPT/ ALL RPT/ RPT OFF : ANDROID

Random play*3 Press  repeatedly.
ALL RND/ RND OFF : Audio CD
FOLDER RND/ ALL RND/ RND OFF : MP3/WMA/WAV/FLAC file
SONG RND/ ALL RND/ RND OFF : ANDROID

*1 Do not leave the cable inside the car when not using.
*2 When connecting an Android device, “Press [VIEW] to install JVC MUSIC PLAY APP” is shown. Follow the instructions to install 

the application. You can also install the latest version of JVC MUSIC PLAY application on your Android device before connecting. 

(  12)
*3 For ANDROID: Applicable only when [AUTO MODE] is selected. (  6)
*4 For CD: Only for MP3/WMA files. This does not work for ANDROID.

Start playback
The source changes automatically and 
playback starts.

CD
 Eject disc Label side

USB input terminal

USB 2.0 cable*1 

(commercially available)

Micro USB 2.0 cable*1

(commercially available)

USB

ANDROID*2
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Select control mode
While in ANDROID source, press  repeatedly.
AUTO MODE: Control Android device from this unit via JVC MUSIC PLAY 

application installed in the Android device.
AUDIO MODE: Control Android device using the Android device itself via 

other media player applications installed in the Android 
device. However, you can still play/pause or file skip from 
this unit.

Select music drive
Press  repeatedly.
Stored songs in the following drive will be played back.
• Selected internal or external memory of a smartphone (Mass Storage 

Class).
• Selected drive of a multiple drives device.

Select a file from a folder/list
1 Press .
2 Turn the volume knob to select a folder/list, then press the knob.
3 Turn the volume knob to select a file, then press the knob.

Quick Search
If you have many files, you can search through them quickly.
Turn the volume knob quickly to browse through the list quickly.

• To return to the previous setting item, press .
• To cancel, press and hold .
• For ANDROID, applicable only when [AUTO MODE] is selected.

 CD / USB / ANDROID RADIO

“ST” lights up when receiving an FM stereo broadcast with sufficient 
signal strength.

Search for a station
1 Press  repeatedly to select FM, AM, SW1 or SW2.
2 Press  (or press  on RM-RK52) to search for a station 

automatically.
 (or)
 Press and hold  (or press and hold  on RM-RK52) until 

“M” flashes, then press repeatedly to search for a station manually.

Settings in memory
You can store up to 18 stations for FM and 6 stations for AM/SW1/SW2.

 Store a station
While listening to a station....
Press and hold one of the number buttons (1 to 6).
 (or)
1 Press and hold the volume knob until “PRESET MODE” flashes.
2 Turn the volume knob to select a preset number, then press the 

knob.
  The preset number flashes and “MEMORY” appears.
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 Select a stored station
Press  or one of the number buttons (1 to 6).
 (or)
1 Press .
2 Turn the volume knob to select a preset number, then press the 

knob to confirm.

Other settings
1 Press and hold .
2 Turn the volume knob to select [TUNER], then press the knob.
3 Turn the volume knob to select an item (see the following table), 

then press the knob.
4 Repeat step 3 until the desired item is selected/activated or follow 

the instructions stated on the selected item.
5 Press  to exit.
To return to the previous setting item, press .

Default: XX

RADIO TIMER Turns on the radio at a specific time regardless of the current source.

1 ONCE/ DAILY/ WEEKLY/ OFF: Select how often the timer will be turned 

on.

2 FM/ AM/ SW1/ SW2: Select the FM, AM, SW1 or SW2 band.

3 01 to 18 (for FM)/ 01 to 06 (for AM/SW1/SW2): Select the preset 

station.

4 Set the activation day *1 and time.

“M” lights up when complete. 

Radio Timer will not activate for the following cases.

• The unit is turned off.

• [OFF] is selected for [AM/SW1/SW2] in [SRC SELECT] after Radio Timer 

for AM/SW1/SW2 is selected. (  4)

SSM SSM 01 – 06 / SSM 07 – 12 / SSM 13 – 18: Automatically presets up to 

18 stations for FM. “SSM” stops flashing when the first 6 stations are stored. 

Select SSM 07 – 12 / SSM 13 – 18 to store the following 12 stations. 

LOCAL SEEK ON: Searches only AM/SW1/SW2 stations with good reception. ; 

OFF: Cancels.

• Settings made are applicable only to the selected source/station. Once 

you change the source/station, you need to make the settings again.

IF BAND AUTO: Increases the tuner selectivity to reduce interference noises from 

adjacent FM stations. (Stereo effect may be lost.) ; WIDE: Subjects to 

interference noises from adjacent FM stations, but sound quality will not 

be degraded and the stereo effect will remain.

MONO ON: Improves the FM reception, but the stereo effect will be lost. ; 

OFF: Cancels.

NEWS-STBY*2 ON: The unit will temporarily switch to News Programme if available. ; 

OFF: Cancels.

REGIONAL*2 ON: Switches to another station only in the specific region using the “AF” 

control. ; OFF: Cancels.

AF SET*2 ON: Automatically searches for another station broadcasting the same 

program in the same Radio Data System network with better reception 

when the current reception is poor. ; OFF: Cancels.

TI SET*2 ON: Allows the unit to temporarily switch to Traffic Information if 

available (“TI” lights up). ; OFF: Cancels.

PTY SEARCH*2 Select a PTY code (see below).

If there is a station broadcasting a program of the same PTY code as you 

have selected, that station is tuned in.

PTY code: NEWS, AFFAIRS, INFO, SPORT, EDUCATE, DRAMA, CULTURE, SCIENCE, 
VARIED, POP M (music), ROCK M (music), EASY M (music), LIGHT M (music), 
CLASSICS, OTHER M (music), WEATHER, FINANCE, CHILDREN, SOCIAL, RELIGION, 
PHONE IN, TRAVEL, LEISURE, JAZZ, COUNTRY, NATION M (music), OLDIES, FOLK M 
(music), DOCUMENT

*1 Selectable only when [ONCE] or [WEEKLY] is selected in step 1.
*2 Only for FM source.

 RADIO
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Use a portable audio player
1 Connect a portable audio player (commercially available).

 
2 Select [ON] for [AUX] in [SRC SELECT]. (  4)
3 Press  repeatedly to select AUX.
4 Turn on the portable audio player and start playback.

Use a 3-core plug head stereo mini plug for optimum audio 
output.

Use a Bluetooth® device 
1 Connect the Bluetooth adapter, KS-BTA100 (separately purchased).

 
2 Register (pair) the Bluetooth device with KS-BTA100.
3 Select [BT ADAPTER] for [AUX] in [SRC SELECT]. (  4)
4 Press  repeatedly to select BT AUDIO.
5 Start using the Bluetooth device.
For details, refer to the instruction manual of KS-BTA100.

3.5 mm stereo mini plug with “L” shaped connector 

(commercially available)

Portable audio playerAuxiliary input jack

AUX

Auxiliary input jack

Blue/white
Blue/white: Remote

Black
Black: Ground

Brown
Brown: Tel muting

Wiring harness of the unit 

(  17)

AUDIO SETTINGS

Select a preset equalizer
Press  repeatedly.
 (or)
Press , then turn the volume knob within 5 seconds.
Preset equalizer: FLAT (default), HARD ROCK, HIP HOP, JAZZ, POP, R&B, TALK, USER, 
VOCAL BOOST, BASS BOOST, CLASSICAL, DANCE

Store your own sound settings
1 Press and hold  to enter EASY EQ setting.
2 Turn the volume knob to select an item, then press the knob.
 Refer to [EASY EQ] for setting (  9) and the result is stored to [USER].
• To return to the previous setting item, press .
• To exit, press .
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Other settings
1 Press and hold .
2 Turn the volume knob to select an item (see the following table), 

then press the knob.
3 Repeat step 2 until the desired item is selected/activated or follow 

the instructions stated on the selected item.
4 Press  to exit.
To return to the previous setting item, press .

Default: XX

EQ SETTING

EQ PRESET Select a preset equalizer suitable to the music genre. (Select [USER] to use the 

settings made in [EASY EQ].)

FLAT (default) / HARD ROCK / HIP HOP / JAZZ / POP / R&B / TALK / USER / 
VOCAL BOOST / BASS BOOST / CLASSICAL / DANCE

EASY EQ Adjust your own sound settings. The settings are stored to [USER]. 

SUB.W SP *1*2: 00 to +06 (Default: 03
SUB.W *1*3: –08 to +08  00
BASS LVL: –06 to +06  00
MID LVL: –06 to +06  00
TRE LVL: –06 to +06  00)

PRO EQ 1 BASS / MIDDLE / TREBLE: Select a sound tone.

2 Adjust the sound elements of the selected sound tone.
 BASS Frequency: 60/ 80/ 100/ 200 HZ (Default: 80 HZ
 Level: –06 to +06  00
 Q: Q1.0/ Q1.25/ Q1.5/ Q2.0  Q1.0)
 MIDDLE Frequency: 0.5/ 1.0/ 1.5/ 2.5 KHZ (Default: 1.0 KHZ
  Level: –06 to +06  00
  Q: Q0.75/ Q1.0/ Q1.25  Q1.25)
 TREBLE Frequency: 10.0/ 12.5/ 15.0/ 17.5 KHZ (Default: 10.0 KHZ
  Level: –06 to +06  00
  Q: Q FIX  Q FIX)

 
AUDIO

BASS BOOST +01 — +05 (+01): Selects your preferred bass boost level. ; 

OFF: Cancels.

LOUD 01 / 02: Boosts low or high frequencies to produce a well-balanced 

sound at low volume. ; OFF: Cancels.

SUB.W LEVEL *1 SPK-OUT *2 00 to +06 (+03): Adjusts the output level of the 

subwoofer connected via speaker lead. (  17)

PRE-OUT *3 –08 to +08 (00): Adjusts the output level of the 

subwoofer connected to the lineout terminals (REAR/

SW) through an external amplifier. (  17)

SUB.W *3 ON / OFF: Turns on or off the subwoofer output.

SUB.W LPF *1 THROUGH: All signals are sent to the subwoofer.  ; LOW 55HZ / 

MID 85HZ / HIGH 120HZ: Audio signals with frequencies lower than 

55 Hz/ 85 Hz/ 120 Hz are sent to the subwoofer.

SUB.W PHASE *1 REVERSE (180°)/ NORMAL (0°): Selects the phase of the subwoofer 

output to be in line with the speaker output for optimum performance. 

(Selectable only if a setting other than [THROUGH] is selected for 

[SUB.W LPF].)

FADER R06 — F06 (00): Adjusts the front and rear speaker output balance.

BALANCE *4 L06 — R06 (00): Adjusts the left and right speaker output balance.

VOL ADJUST –15 — +06 (00): Preset the initial volume level of each source 

(compared to the FM volume level). Before adjustment, select the 

source you want to adjust. (“VOL ADJ FIX” appears if FM is selected.)

*1 Displayed only when [SUB.W] is set to [ON].
*2 Displayed only when [SPK/PRE OUT] is set to [SUB.W/SUB.W]. (  10)
*3 Displayed only when [SPK/PRE OUT] is set to [REAR/SUB.W] or [SUB.W/SUB.W]. (  10)
*4 This adjustment will not affect the subwoofer output.

AUDIO SETTINGS
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AMP GAIN LOW POWER: Limits the maximum volume level to 25. (Select if the 

maximum power of each speaker is less than 50 W to prevent damaging 

the speakers.) ; HIGH POWER: The maximum volume level is 35.

D.T.EXP
(Digital Track 

Expander)

ON: Creates realistic sound by compensating the high-frequency 

components and restoring the rise-time of the waveform that are lost in 

audio data compression. ; OFF: Cancels.

TEL MUTING *5 ON: Mutes the sounds while using the cellular phone (not connected 

through KS-BTA100). ; OFF: Cancels.

SPK/PRE OUT Depending on the speaker connection method, select the appropriate 

setting to get the desired output. (  Speaker output settings)

*5 Does not work if [BT ADAPTER] is selected for [AUX] in [SRC SELECT]. (  4)

Speaker output settings
Select the output setting for the speakers [SPK/PRE OUT], base on the 
speaker connection method.

 Connection via lineout terminals
For connections through an external amplifier. (  17)

Setting on

[SPK/PRE OUT]
Audio signal through lineout terminal

REAR/SW

REAR/REAR Rear speakers output

REAR/SUB.W Subwoofer output

SUB.W/SUB.W Subwoofer output

 AUDIO SETTINGS

 Connection via speaker leads
For connections without using an external amplifier. However, with this 
settings you can also enjoy the subwoofer output. (  17)

Setting on

[SPK/PRE OUT]
Audio signal through rear speaker lead

L (left) R (right)

REAR/REAR Rear speakers output Rear speakers output

REAR/SUB.W Rear speakers output Rear speakers output

SUB.W/SUB.W Subwoofer output (Mute)

If [SUB.W/SUB.W] is selected:
– [HIGH 120HZ] is selected in [SUB.W LPF] and [THROUGH] is not available.
– [R01] is selected in [FADER] and selectable range is [R06] to [00].
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1 Press and hold .
 Press COL to enter [COLOR] directly.
2 Turn the volume knob to select an item (see the following table), 

then press the knob.
3 Repeat step 2 until the desired item is selected/activated or follow 

the instructions stated on the selected item.
4 Press  to exit.
To return to the previous setting item, press .

Default: XX

DISPLAY

DIMMER Dim the display and button illuminations.

OFF: Dimmer is turned off.

ON: Dimmer is turned on. Brightness changes to [NIGHT] setting. 

(  [BRIGHTNESS])
DIMMER TIME: Set the dimmer on and off time.

1 Turn the volume knob to adjust the [ON] time, then press the knob.

2 Turn the volume knob to adjust the [OFF] time, then press the knob.

 (Default: [ON]: 18:00 or 6:00 PM

   [OFF]: 6:00 or 6:00 AM)

AUTO: Dimmer turns on and off automatically when you turn off or on the car 

headlights. *1

DISPLAY SETTINGS
BRIGHTNESS Set the button, display and USB input terminal brightness for day and night 

separately.

1 DAY / NIGHT: Select day or night.

2 Select a zone. (  Illustration on left column)
3 Set the brightness level (00 to 31). (Default: DAY: 31 ; NIGHT: 15)

SCROLL *2 ONCE: Scrolls the display information once. ; AUTO: Repeats scrolling at 

5-second intervals. ; OFF: Cancels.

COLOR

PRESET Select a color for the button illumination.

• COLOR 01 to COLOR 49 [COLOR 08]

• USER: The color you have created for [DAY COLOR] or [NIGHT COLOR] 

is shown.

• COLOR FLOW01 to COLOR FLOW03: Color changes at different 

speeds.

DAY COLOR Make your own day and night colors for the button illumination.

1 RED / GREEN / BLUE: Select a primary color.

2 00 to 31: Select the level. 

Repeat steps 1 and 2 for all primary colors.

• Your setting is stored to [USER] in [PRESET].

NIGHT COLOR

MENU COLOR ON: Changes the button illumination in menu mode or when selecting a 

music file from a folder/list. ; OFF: Cancels.

[NIGHT COLOR] or [DAY COLOR] is changed by turning on or off your car’s 
headlight.

*1 The illumination control wire connection is required. (  17)
*2 Some characters or symbols will not be shown correctly (or will be blanked).
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 Maintenance
Cleaning the unit
Wipe off dirt on the faceplate with a dry silicone or soft cloth.

Handling discs:
• Do not touch the recording surface of the disc.

• Do not stick tape etc. on the disc, or use a disc with tape stuck on it.

• Do not use any accessories for the disc.

• Clean from the center of the disc and move outward.

• Clean the disc with a dry silicone or soft cloth. Do not use any solvents.

• When removing discs from this unit, pull them out horizontally.

• Remove burrs from the center hole and disc edge before inserting a disc.

 More information
Visit also the following website <http://www.jvc.net/cs/car/> for:
– Latest firmware updates and latest compatible item list

– Android™ application JVC MUSIC PLAY

– Any other latest information

About discs and audio files
• This unit can only play the following CDs:

• This unit can play back multi-session discs; however, unclosed sessions will be skipped 

during playback.

• Unplayable discs:
 - Discs that are not round.

 - Discs with coloring on the recording surface or discs that are dirty.

 - Recordable/ReWritable discs that have not been finalized.

 - 8 cm CD. Attempting to insert using an adapter may cause malfunction.

REFERENCES
• DualDisc playback: The Non-DVD side of a “DualDisc” does not comply with the “Compact 

Disc Digital Audio” standard. Therefore, the use of Non-DVD side of a DualDisc on this product 

cannot be recommended.

• Playable files:
 - File extensions: MP3 (.mp3), WMA (.wma)

 - Bit rate: MP3: 8 kbps — 320 kbps

 WMA: 32 kbps — 192 kbps

 - Sampling frequency:

MP3: 48 kHz, 44.1 kHz, 32 kHz, 24 kHz, 22.05 kHz, 16 kHz, 12 kHz, 11.025 kHz, 8 kHz

  WMA: 8 kHz — 48 kHz

 - Variable bit rate (VBR) files.

• Maximum number of characters for file/folder name:
 It depends on the disc format used (includes 4 extension characters—<.mp3> or 

<.wma>).

 - ISO 9660 Level 1 and 2: 32 characters

 - Romeo: 32 characters

 - Joliet: 32 characters

 - Windows long file name: 32 characters

About USB devices
• This unit can play MP3/WMA/WAV/FLAC files stored on a USB mass storage class device.

• You cannot connect a USB device via a USB hub.

• Connecting a cable whose total length is longer than 5 m may result in abnormal playback.

• The maximum number of characters for:

 - Folder names: 64 characters

 - File names: 64 characters

 - MP3 Tag: 64 characters

 - WMA Tag: 64 characters

 - WAV Tag: 64 characters

 - FLAC Tag: 64 characters

• This unit can recognize a total of 15 000 files, 500 folders (999 files per folder including folder 

without unsupported files), and of 8 hierarchies.

• This unit cannot recognize a USB device whose rating is other than 5 V and exceeds 1 A.
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About Android device
• This unit supports Android OS 4.1 and above.

• Some Android devices (with OS 4.1 and above) may not fully support Android Open Accessory 

(AOA) 2.0.

• If the Android device supports both mass storage class device and AOA 2.0, this unit always 

playback via AOA 2.0 as priority.

Change the display information
Each time you press , the display information changes.

• If the information is unavailable or not recorded, “NO TEXT”, “NO NAME”, or other 

information (eg. station name) appears.

FM, AM, SW1 

or SW2
Frequency  Day/Clock

(For FM Radio Data System stations only)
Station name (PS)  Frequency  Program type (PTY)  Radio text+  

Day/Clock  (back to the beginning)

CD or USB (For CD-DA)
Playing time  Day/Clock  Disc name  Track title  

(back to the beginning)

(For MP3/WMA/WAV/FLAC files)
Playing time  Day/Clock  Album title/Artist  Track title  

Folder/file name  (back to the beginning)

ANDROID Playing time  Day/Clock  Album title/Artist  Track title  

(back to the beginning)

AUX AUX  Day/Clock

BT AUDIO BT AUDIO  Day/Clock

 REFERENCES TROUBLESHOOTING
Symptom  Remedy

G
en

er
al

Sound cannot be heard. • Adjust the volume to the optimum level.

• Check the cords and connections.

“MISWIRING CHECK 

WIRING THEN PWR ON” 

appears.

 Turn the power off, then check to be sure the terminals of 

the speaker wires are insulated properly. Turn the power 

on again.

“PROTECTING SEND 

SERVICE” appears.

 Send the unit to the nearest service center.

Source cannot be selected.  Check the [SRC SELECT] setting. (  4)

Ra
di

o • Radio reception is poor.

• Static noise while 

listening to the radio. 

 Connect the antenna firmly.

CD
 /

 U
SB

Disc cannot be ejected.  Press and hold  to forcibly eject the disc. Be careful not 

to drop the disc when it is ejected.

“IN DISC” appears.  Make sure nothing is blocking the loading slot when you 

eject the disc.

“PLEASE” and “EJECT” 

appear alternately.

 Press , then insert the disc correctly.

Playback order is not as 

intended.

 The playback order is determined by the file name (USB) 

or the order in which files were recorded (disc).

Elapsed playing time is not 

correct.

 This depends on the recording process earlier.

“NOT SUPPORT” appears 

and track skips.

 Check whether the track is a playable format. (  12)

“READING” keeps flashing. • Do not use too many hierarchical levels and folders.

• Reload the disc or reattach the USB device.
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TROUBLESHOOTING 
Symptom  Remedy

CD
 /

 U
SB

“CANNOT PLAY” flashes 
and/or connected device 
cannot be detected.

• Check whether the connected device is compatible with 
this unit and ensure the files are in supported formats. 
(  12)

• Reattach the device.

Correct characters are not 

displayed.

 This unit can only display uppercase letters, numbers, 

and a limited number of symbols. 

A
N

D
RO

ID

• Sound cannot be heard 
during playback.

• Sound output only from 
the Android device.

• Reconnect the Android device.
• If in [AUDIO MODE], launch any media player 

application on the Android device and start playback.
• If in [AUDIO MODE], relaunch the current media player 

application or use another media player application.
• Restart the Android device.
• If this does not solve the problem, the connected Android 

device is unable to route the audio signal to unit. (  13)

Cannot playback at [AUTO 
MODE].

• Make sure JVC MUSIC PLAY APP is installed on the 
Android device. (  5)

• Reconnect the Android device and select the appropriate 
control mode. (  6)

• If this does not solve the problem, the connected Android 
device does not support [AUTO MODE]. (  13)

“NO DEVICE” or “READING” 
keeps flashing.

• Switch off the developer options on the Android device.
• Reconnect the Android device.
• If this does not solve the problem, the connected Android 

device does not support [AUTO MODE]. (  13)

Playback is intermittent or 
sound skips.

 Turn off the power saving mode on the Android device.

“CANNOT PLAY” • Make sure Android device contains playable audio files.
• Reconnect the Android device.
• Restart the Android device.

If you still have troubles, reset the unit. (  3)

SPECIFICATIONS

Tu
ne

r

FM Frequency Range 87.5 MHz — 108.0 MHz (50 kHz step)

Usable Sensitivity (S/N = 26 dB) 8.2 dBf (0.71 μV/75 Ω)

Quieting Sensitivity 

(DIN S/N = 46 dB)

17.2 dBf (2.0 μV/75 Ω)

Frequency Response (±3 dB) 30 Hz — 15 kHz

Signal-to-Noise Ratio (MONO) 64 dB

Stereo Separation (1 kHz) 40 dB

AM Frequency Range Band 1 (AM): 531 kHz — 1 611 kHz 

(9 kHz step)

Band 2 (SW1): 2 940 kHz — 7 735 kHz 

(5 kHz step)

Band 3 (SW2): 9 500 kHz — 10 135 kHz / 

11 580 kHz — 18 135 kHz 

(5 kHz step)

Channel Space Selection Band 1: 9 kHz

Band 2/3: 5 kHz

Usable Sensitivity (S/N = 20 dB) AM: 29 dBμ (28.2 μV)

SW: 30 dBμ (32 μV)
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CD
 p

la
ye

r

Laser Diode GaAIAs

Digital Filter (D/A) 8 times over sampling

Spindle Speed 500 rpm — 200 rpm (CLV)

Wow & Flutter Below measurable limit

Frequency Response (±1 dB) 20 Hz — 20 kHz

Total Harmonic Distortion (1 kHz) 0.01 %

Signal-to-Noise Ratio (1 kHz) 105 dB

Dynamic Range 90 dB

Channel Separation 85 dB

MP3 Decode Compliant with MPEG-1/2 Audio Layer-3

WMA Decode Compliant with Windows Media Audio

U
SB

USB Standard USB 1.1, USB 2.0 (Full speed)

Compatible Devices Mass storage class

File System FAT12/ 16/ 32

Maximum Supply Current DC 5 V   1 A

MP3 Decode Compliant with MPEG-1/2 Audio Layer-3

WMA Decode Compliant with Windows Media Audio

WAV Decode Linear-PCM

FLAC Decode FLAC files

A
ux

ili
ar

y  Frequency Response (±3 dB) 20 Hz — 20 kHz

Input Maximum Voltage 1 000 mV

Input Impedance 30 kΩ

A
ud

io

Maximum Output Power 50 W × 4 or

50 W × 2 + 50 W × 1 (Subwoofer = 4 Ω)

Full Bandwidth Power

(at less than 1 % THD)

22 W × 4

Speaker Impedance 4 Ω — 8 Ω

Preout Level/Load (CD/USB) 2 500 mV/10 kΩ

Preout Impedance ≤ 600 Ω

G
en

er
al

Operating Voltage 

(10.5 V — 16 V allowable)

14.4 V

Maximum Current Consumption 10 A

Operating Temperature Range –10°C — +60°C

Installation Size (W × H × D) 178 mm × 100 mm × 158 mm

Weight 1.3 kg

Subject to change without notice. 

SPECIFICATIONS 
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IN
ST

A
LL

A
TI

O
N

 / 
C

O
N

N
EC

TI
O

N  Warning
• The unit can only be used with a 12 V DC power supply, negative ground.

• Disconnect the battery’s negative terminal before wiring and mounting.

• Do not connect Battery wire (yellow) and Ignition wire (red) to the car 

chassis or Ground wire (black) to prevent a short circuit.

• Insulate unconnected wires with vinyl tape to prevent a short circuit.

• Be sure to ground this unit to the car’s chassis again after installation.

 Caution
• For safety’s sake, leave wiring and mounting to professionals. Consult the 

car audio dealer.

• Install this unit in the console of your vehicle. Do not touch the metal 

parts of this unit during and shortly after use of the unit. Metal parts such 

as the heat sink and enclosure become hot.

• Do not connect the  wires of speakers to the car chassis or Ground wire 

(black), or connect them in parallel.

• Connect speakers with a maximum power of more than 50 W. If the 

maximum power of the speakers is lower than 50 W, change the 

[AMP GAIN] setting to avoid damaging the speakers. (  10)
• Mount the unit at an angle of less than 30º.

• If your vehicle wiring harness does not have the ignition terminal, 

connect Ignition wire (red) to the terminal on the vehicle’s fuse box 

which provides 12 V DC power supply and is turned on and off by the 

ignition key.

• Keep all cables away from heat dissipate metal parts.

• After the unit is installed, check whether the brake lamps, blinkers, 

wipers, etc. on the car are working properly.

• If the fuse blows, first make sure the wires are not touching car’s chassis, 

then replace the old fuse with one that has the same rating.

Basic procedure
1 Remove the key from the ignition switch, then 

disconnect the  terminal of the car battery.
2 Connect the wires properly.
  See Wiring connection. (  17)
3 Install the unit to your car.
  See Installing the unit (in-dash mounting).
4 Connect the  terminal of the car battery.
5 Reset the unit. (  3)

Part list for installation
(B) Wiring harness (C) Flat head screw

(M5 × 8 mm)

(D) Round head screw

(M5 × 8 mm)

(A) Trim plate

Installing the unit (in-dash mounting)
Install onto the car brackets using the supplied screws (C) or (D). The screw holes differ depending on the 

model of the cars. Then, install the supplied trim plate (A).

Do the required wiring. 

(  17)

Dashboard of your car

Car bracket

 Use only the specified screws. Using wrong screws might damage 

the unit.

Installing in Toyota cars
Install onto the car brackets using the supplied screws (C) or (D). 

Use the mounting holes ( ) or ( ) that fit the car brackets.
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STEERING
WHEEL

REMOTE

Purple/black

Car fuse block

Ignition switch

Light blue/yellow

Blue/white: To amplifier

Blue: To power antenna

Make this connection if your vehicle 

factory wiring harness does not have 

“12 V ignition switch” wire.

Separate red wire

Wiring connection Signal cord (not supplied)

Remote wire

(not supplied)
To the steering wheel 

remote control adapter

Fuse (10 A)

Antenna terminal
Factory wiring 

harness (vehicle)

Vehicle dashboard

Black: Ground

Yellow: Battery 12 V

White: Front speaker (left)

White/black

Gray: Front speaker (right)

Gray/black

Green: Rear speaker (left) *2

Green/black *2

Purple: Rear speaker (right)

Join the same color wires together.

Red: Ignition 12 V

Orange/white: Illumination

Brown: Tel muting

Blue/white: Remote (200 mA max.)

Rear/subwoofer 

output

Recommended connection

IMPORTANT
We recommend installing the unit with a commercially 

available custom wiring harness specific for your car and 

leave this job to professionals for your safety. Consult your 

car audio dealer.

JVC Amplifier *1

*1 Firmly connect the ground 

wire of the amplifier to 

the car’s chassis to avoid 

damaging the unit.
*2 You can also connect a 

subwoofer speaker directly 

using this lead without an 

external subwoofer amplifier. 

For setting,  10.

Custom wiring harness 

(separately purchased) 
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2

สารบัญ ก่อนใช้งาน

ข้อมูลสําคญั
• เพื่อใหแนใจวาใชงานถูกตอง กรุณาอานคูมือนี้กอนใชผลิตภัณฑ คุณจําเปนตองอานและดูคําเตือนและขอควรระวังในคูมือนี้

• กรุณาเก็บคูมือไวในที่ปลอดภัยและหยิบใชไดในภายหลัง

 คาํเตอืน
 อย่าใช้งานฟังก์ชันใดๆ ทีท่าํให้คุณละเลยจากการขบัขีอ่ย่างปลอดภยั

 ข้อควรระวงั
การตั้งค่าระดบัเสียง:

• ปรับระดับเสียงใหเหมาะสมเพื่อใหทานสามารถไดยินเสียงจากภายนอกรถเพื่อปองกันอุบัติเหตุ

• ลดระดับเสียงกอนที่จะเลนแหลงสัญญาณดิจิตอลเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายตอลําโพงจากการปรับเพิ่มเสียงทันทีทันใด

ทัว่ไป:

• หลีกเลี่ยงการใชงานอุปกรณภายนอก หากจะเปนอุปสรรคตอความปลอดภัยในระหวางการขับขี่ของคุณ

• ดูใหแนใจวาไดสํารองขอมูลสําคัญทั้งหมดแลว เราจะไมรับผิดชอบสําหรับการสูญหายใดๆ ของขอมูลที่บันทึกไว

• หามใสหรือทิ้งวัตถุที่เปนโลหะใดๆ (เชน เหรียญหรือเครื่องมือโลหะ) ลงในเครื่อง เพื่อปองกันการลัดวงจร

• หากเกิดขอผิดพลาดของแผนดิสกขึ้นเนื่องจากความชื้นบนเลนสแสงเลเซอร ใหนําแผนดิสกออก และรอจนกวาความชื้นจะระเหยออกไป

รีโมทคอนโทรล (RM-RK52):

• อยาวางรีโมทคอนโทรลไวในตําแหนงที่รอน เชน บนแผงหนาปดรถยนต

• แบตเตอรี่ลิเธียมอาจทําใหเกิดอันตรายจากการระเบิดไดหากเปลี่ยนไมถูกตอง เปลี่ยนใชแบตเตอรี่ประเภทเดียวกันหรือเทียบเทาเทานั้น

• อยาใหชุดแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่สัมผัสกับความรอนมากเกินไป เชน แสงแดด เปลวไฟ หรือลักษณะที่คลายกัน

• เก็บแบตเตอรี่ใหหางจากมือของเด็กและเก็บไวในบรรจุภัณฑดั้งเดิมเมื่อไมไดใชงาน กําจัดทําลายแบตเตอรี่ที่ใชแลวทันที หากกลืนลงทอง ใหรีบไปพบแพทย

ทันที

ก่อนใช้งาน 2

ข้อมูลเบือ้งต้น 3

เร่ิมใช้งาน 4
1 การยกเลิกการสาธิต

2 การตั้งคานาฬกา

3 การตั้งคาเบื้องตน

CD / USB / ANDROID 5

วทิยุ 6

AUX 8

การตั้งค่าระบบเสียง 8

หน้าจอแสดงผลการตั้งค่า 11

อ้างองิ 12
การดูแลรักษา

ขอมูลเพิ่มเติม

การแก้ไขปัญหาเบือ้งต้น 13

ข้อมูลจาํเพาะ 14

การตดิตั้ง / เช่ือมต่อ 16

วธีิการอ่านคู่มอืเล่มนี้
• การใชงานที่มีการอธิบายโดยใชปุมบนแผงหนาปดวิทยุเปนหลัก

• ขอบงชี้ภาษาอังกฤษใชเพื่อวัตถุประสงคการอธิบาย คุณสามารถเลือกภาษาที่แสดงไดจากเมนู (  4) 

• [XX] หมายถึงรายการที่เลือกไว

• (  XX) บงชี้วามีการอางอิงในหนาดังกลาว
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3ไทย

STT I

ข้อมูลเบือ้งต้น

เพือ่ บนแผงหน้าปัด บนรีโมทคอนโทรล

การเปิดเคร่ือง กด 

• กดคางไวเพื่อปดเครื่อง
( ไมสามารถใชงานได )

ปรับแต่งเสียง หมุนปุมปรับระดับเสียง กด  หรือ 

กดปุมปรับระดับเสียงเพื่อปดเสียงหรือหยุดเลนชั่วคราว

• กดอีกครั้งเพื่อยกเลิก
กด  เพื่อปดเสียงหรือหยุดเลนชั่วคราว

• กดอีกครั้งเพื่อยกเลิก

เลอืกแหล่งสัญญาณ • กด  ซํ้าๆ

• กด  จากนั้นหมุนปุมปรับระดับเสียงภายใน 2 วินาที

กด SOURCE ซํ้าๆ

เปลีย่นข้อมูลทีแ่สดง กด  ซํ้าๆ (  13) ( ไมสามารถใชงานได )

รีโมทคอนโทรล (RM-RK52)วธีิการรีเซ็ต

จะลบการปรับคาที่ตั้งไวลวงหนา

ยกเวนสถานีวิทยุที่จัดเก็บไว

ปุมปรับระดับเสียง

ชองถาดใสแผนดิสก หนาจอแสดงผล

แผงหน้าปัด

วธีิเปลีย่นแบตเตอร่ี

ดึงแผนฉนวนออกเมื่อใชงานครั้งแรก

รีโมทเซ็นเซอร (อยาวางใหถูกแสงแดดจัด)
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Data Size: B6L (182 mm x 128 mm)

Book Size: B6L (182 mm x 128 mm)

เร่ิมใช้งาน

การยกเลกิการสาธิต

เมื่อคุณเปดเครื่อง (หรือหลังตั้งคาเครื่องใหม) หนาจอจะแสดง: “CANCEL DEMO”  “PRESS”  

“VOLUME KNOB”

1 กดปุ่มปรับระดบัเสียง
  เลือก [YES] สําหรับการตั้งคาเริ่มตน

2 กดปุ่มปรับระดบัเสียงอกีคร้ัง
  ขอความ “DEMO OFF” ปรากฏขึ้น

การตั้งค่านาฬิกา

1 กด  ค้างไว้
2 หมุนปุ่มปรับระดบัเสียงเพือ่เลอืก [CLOCK] จากน้ันกดปุ่ม
3 หมุนปุ่มปรับระดบัเสียงเพือ่เลอืก [CLOCK SET] จากน้ันกดปุ่ม
4 หมุนปุ่มเสียงเพือ่ทาํการตั้งค่า หลงัจากน้ันกดปุ่ม
  วัน  ชั่วโมง  นาที

5 หมุนปุ่มปรับระดบัเสียงเพือ่เลอืก [24H/ 12H] จากน้ันกดปุ่ม
6 หมุนปุ่มปรับระดบัเสียงเพือ่เลอืก [12 HOUR] หรือ [24 HOUR] จากน้ันกดปุ่ม
7 กด  เพือ่ออก

เพื่อกลับไปยังรายการการตั้งคากอนหนา กด 

1

2

การตั้งค่าเบือ้งต้น

1 กด  ค้างไว้
2 หมุนปุ่มปรับระดบัเสียงเพือ่เลอืกรายการ (ดูในตารางต่อไป) จากน้ันกดปุ่ม
3 ทาํซ้ําขั้นตอนที ่2 จนกว่าจะเลอืกหรือเปิดใช้รายการทีต้่องการ
4 กด  เพือ่ออก

เพื่อกลับไปยังรายการการตั้งคากอนหนา กด 

คาเริ่มตน: XX

SETTINGS

BEEP ON: เปดใชงานเสียงปุมกด ; OFF: ปดการใชงาน

SRC SELECT

AM * ON: เปดใชงาน AM ในการเลือกแหลงสัญญาณ ; OFF: ปดใชงาน

SW1 * ON: เปดใชงาน SW1 ในการเลือกแหลงสัญญาณ ; OFF: ปดใชงาน

SW2 * ON: เปดใชงาน SW2 ในการเลือกแหลงสัญญาณ ; OFF: ปดใชงาน

AUX * BT ADAPTER: เลือกเมื่อเชื่อมตออุปกรณรับสัญญาณบลูทูธ KS-BTA100 เขากับชองเสียบ 
AUX (  8) ; ON: เปดใชงาน AUX ในการเลือกแหลงสัญญาณ ; OFF: ปดใชงาน

F/W UPDATE

SYSTEM

F/W xxxx YES: เริ่มการอัพเกรดเฟรมแวร ; NO: ยกเลิก (การอัพเกรดไมไดเปดใชงาน)
สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการอัพเดตเฟรมแวร โปรดดู: <http://www.jvc.net/cs/car/>

CLOCK

CLOCK SYNC AUTO: เวลาของนาฬกาจะถูกตั้งคาโดยใชขอมูลเวลานาฬกา (CT) ในสัญญาณระบบขอมูล
วิทยุ FM ; OFF: ยกเลิก

CLOCK DISP ON: เวลาของนาฬกาจะแสดงบนหนาจอตลอดเวลาแมจะปดเครื่อง ; OFF: ยกเลิก

ENGLISH เลือกภาษาที่แสดงสําหรับเมนูและขอมูลเพลงหากมี
จากคาที่ตั้งไว เลือกเปน ENGLISHESPANOL

* ไมแสดงขึ้นมาเมื่อเลือกแหลงสัญญาณที่สอดคลองกัน

3
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Data Size: B6L (182 mm x 128 mm)

Book Size: B6L (182 mm x 128 mm)

CD / USB / ANDROID

 ในการเลือกแหลงสัญญาณ USB/ ANDROID โดยตรง กด 

เพือ่ บนแผงหน้าปัด บนรีโมทคอนโทรล

ย้อนกลบั / ไปข้างหน้าอย่าง
รวดเร็ว*3

กด  ค้างไว้ กด  ค้างไว้

เลอืกแทร็ก/ไฟล์ กด กด 

เลอืกโฟลเดอร์*4 กด กด 

เล่นซ้ํา*3 กด  ซ้ําๆ

TRACK RPT/ ALL RPT : ซีดีเพลง
TRACK RPT/ FOLDER RPT/ ALL RPT : ไฟล MP3/WMA/WAV/FLAC
ONE RPT/ ALL RPT/ RPT OFF : ANDROID

เล่นแบบสุ่ม*3 กด  ซ้ําๆ

ALL RND/ RND OFF : ซีดีเพลง
FOLDER RND/ ALL RND/ RND OFF : ไฟล MP3/WMA/WAV/FLAC
SONG RND/ ALL RND/ RND OFF : ANDROID

*1 อยาทิ้งสายเคเบิลไวในรถเมื่อไมใชงาน
*2 เมื่อเชื่อมตอกับอุปกรณแอนดรอยด จะปรากฏ “Press [VIEW] to install JVC MUSIC PLAY APP” ปฏิบัติตามคําแนะนําเพื่อติดตั้งแอปพลิเคชัน 

นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งแอปพลิเคชัน JVC MUSIC PLAY เวอรชั่นลาสุดบนอุปกรณแอนดรอยดกอนเชื่อมตอ (  12)
*3 สําหรับ ANDROID: ใชไดเมื่อเลือก [AUTO MODE] เทานั้น (  6)
*4 สําหรับ CD: สําหรับไฟล MP3/WMA เทานั้น ไมทํางานสําหรับ ANDROID

เร่ิมเล่น

แหลงเสียงจะเปลี่ยนทันทีและเริ่มการเลนโดยอัตโนมัติ

CD
 นําแผนออก ดานปดฉลาก

ชองสัญญาณเขา USB

สาย USB 2.0*1 (ที่มีขายทั่วไป)

สายไมโคร USB 2.0*1

(ที่มีขายทั่วไป)

USB

ANDROID*2
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Data Size: B6L (182 mm x 128 mm)

Book Size: B6L (182 mm x 128 mm)

เลอืกโหมดควบคุม

ขณะทีอ่ยู่ในแหล่งสัญญาณจาก ANDROID กดปุ่ม  ซ้ํา
AUTO MODE: ควบคุมอุปกรณ Android จากเครื่องนี้ผานแอปพลิเคชั่น JVC MUSIC PLAY ที่ติดตั้งใน

อุปกรณ Android

AUDIO MODE: ควบคุมอุปกรณ Android ดวยอุปกรณ Android เองผานแอปพลิเคชั่นเลนมิเดียที่ติดตั้งใน

อุปกรณ Android อยางไรก็ตาม คุณสามารถเลน/หยุดหรือขามไฟลไดจากเครื่องนี้

เลอืกไดรฟ์ของเพลง

กด  ซ้ําๆ

จะเปดเลนเพลงที่จัดเก็บในไดรฟตอไปนี้

• ความจําภายในหรือภายนอกของสมารทโฟน (ประเภทการจัดเก็บขอมูลความจุสูง)

• ไดรฟที่เลือกของอุปกรณที่มีหลายไดรฟ

เลอืกไฟล์จากโฟลเดอร์/รายการ

1 กด 
2 หมุนปุ่มปรับระดบัเสียงเพือ่เลอืกโฟลเดอร์/รายการ จากน้ันให้กดปุ่มนี้

3 หมุนปุ่มปรับระดบัเสียงเพือ่เลอืกไฟล์ จากน้ันให้กดปุ่มนี้

การค้นหาแบบรวดเร็ว
หากมีหลายไฟล สามารถคนหาไดอยางรวดเร็ว

เปิดปุ่มปรับระดบัเสียงอย่างรวดเร็วโดยค้นหาผ่านรายการอย่างรวดเร็ว

• เพื่อกลับไปยังรายการการตั้งคากอนหนา กด 

• ยกเลิกโดยกด  คางไว

• สําหรับแอนดรอยด ANDROID ใชไดเมื่อเลือก [AUTO MODE] เทานั้น

 CD / USB / ANDROID วทิยุ

เมื่อรับสัญญาณคลื่น FM สเตอริโอที่มีสัญญาณแรงพอ ไฟสัญญาณ “ST” จะสวางขึ้นบนหนาจอ

การค้นหาสถานี

1 กด  ซ้ําเพือ่เลอืก FM, AM, SW1 หรือ SW2
2 กด  (หรือกด  บน RM-RK52) เพือ่ค้นหาสถานีโดยอตัโนมตัิ
 (หรือ)
 กด  ค้างไว้ (หรือกด  บน RM-RK52 ค้างไว้) จนกว่า “M” จะกระพริบ หลงั

จากน้ันกดซ้ํากนัเพือ่ค้นหาสถานีด้วยตนเอง

การตั้งค่าในหน่วยความจาํ

ทานสามารถบันทึกไดมากถึง 18 สถานีสําหรับ FM และ 6 สถานีสําหรับ AM/SW1/SW2

 การบันทกึสถานี

ขณะที่ฟงเสียงจากสถานี...

กดปุ่มตวัเลขใดตวัเลขหน่ึงค้างไว้ (1 ถงึ 6)
 (หรือ)
1 กดปุ่มปรับระดบัเสียงค้างไว้จนกว่า “PRESET MODE” จะกะพริบ
2 หมุนปุ่มปรับระดบัเสียงเพือ่เลอืกหมายเลขทีต่ั้งไว้ล่วงหน้า จากน้ันกดปุ่ม
  หมายเลขที่ตั้งไวลวงหนาจะกะพริบและคําวา “MEMORY” ปรากฏขึ้น
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Data Size: B6L (182 mm x 128 mm)

Book Size: B6L (182 mm x 128 mm)

 การเลอืกสถานีทีบ่ันทกึไว้

กด  หรือปุ่มตวัเลขปุ่มใดปุ่มหน่ึง (1 ถงึ 6)
 (หรือ)
1 กด 
2 หมุนปุ่มปรับระดบัเสียงเพือ่เลอืกหมายเลขโทรศัพท์ทีต่ั้งไว้ล่วงหน้า จากน้ันให้กดปุ่มนีเ้พือ่ยนืยนั

การตั้งค่าอืน่ๆ

1 กด  ค้างไว้
2 หมุนปุ่มปรับระดบัเสียงเพือ่เลอืก [TUNER] จากน้ันกดปุ่ม
3 หมุนปุ่มปรับระดบัเสียงเพือ่เลอืกรายการ (ดูในตารางต่อไป) จากน้ันกดปุ่ม

4 ทาํซ้ําขั้นตอนที ่3 จนกว่าจะเลอืก/เปิดใช้รายการทีต้่องการหรือปฏิบัตติามคาํแนะนําทีร่ะบุไว้ใน
รายการทีเ่ลอืก

5 กด  เพือ่ออก

เพื่อกลับไปยังรายการการตั้งคากอนหนา กด 

คาเริ่มตน: XX

RADIO TIMER เปดวิทยุในชวงเวลาที่กําหนดโดยไมคํานึงถึงแหลงสัญญาณปจจุบัน

1 ONCE/ DAILY/ WEEKLY/ OFF: เลือกความถี่ในการเปดใชตัวตั้งเวลา

2 FM/ AM/ SW1/ SW2: เลือกความถี่ FM, AM, SW1 หรือ SW2

3 01 ถึง 18 (สําหรับ FM)/ 01 ถึง 06 (สําหรับ AM/SW1/SW2): เลือกสถานีที่ตั้งไวลวงหนา

4 ตั้งคาวัน *1และเวลาที่เปดใชงาน

“M” จะติดสวางเมื่อเสร็จสมบูรณ 

ตัวตั้งเวลาเปด-ปดวิทยุจะไมถูกเปดใชงานในกรณีตอไปนี้

• ปดเครื่อง

• เลือก [OFF] ไวสําหรับ [AM/SW1/SW2] ใน [SRC SELECT] หลังจากตัวตั้งเวลา

เปด-ปดวิทยุสําหรับ AM/SW1/SW2 ถูกเลือกไว (  4)

SSM SSM 01 – 06 / SSM 07 – 12 / SSM 13 – 18: สามารถตั้งคาลวงหนาโดยอัตโนมัติ

ไดถึง 18 สถานีสําหรับ FM “SSM” จะหยุดกะพริบเมื่อบันทึก 6 สถานีแรก เลือก 

SSM 07 – 12 / SSM 13 – 18 เพื่อบันทึก 12 สถานีตอไป 

LOCAL SEEK ON: คนหาเฉพาะสถานี AM/SW1/SW2 ที่รับสัญญาณไดดี ; OFF: ยกเลิก

• สามารถตั้งคาไดกับแหลงสัญญาณ/สถานีที่เลือกเทานั้น เมื่อเปลี่ยนแหลงสัญญาณ/

สถานี ตองตั้งคาใหมอีกครั้ง

IF BAND AUTO: เพิ่มความสามารถในการเลือกของจูนเนอรเพื่อลดเสียงรบกวนจากสถานี FM 

ขางเคียง (อาจไมเปนเสียงสเตอริโอ) ; WIDE: ขึ้นอยูกับระดับเสียงรบกวนจากสถานี 

FM ขางเคียง แตคุณภาพของเสียงจะไมลดลงและยังคงเปนเสียงสเตอริโออยู

MONO ON: ปรับปรุงภาครับสัญญาณ FM ใหดีขึ้น แตไมเปนเสียงสเตอริโอ ; OFF: ยกเลิก

NEWS-STBY*2 ON: เครื่องจะเปลี่ยนเปนโปรแกรมขาวชั่วคราวถามี ; OFF: ยกเลิก

REGIONAL*2 ON: เปลี่ยนไปยังสถานีอื่นเมื่ออยูในภูมิภาคเฉพาะโดยใชการควบคุม “AF” ; 

OFF: ยกเลิก

AF SET*2 ON: คนหาสถานีอื่นที่ออกอากาศในเครือขายระบบขอมูลวิทยุเดียวกันที่มีการรับดี

ขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อการรับปจจุบันแย ; OFF: ยกเลิก

TI SET*2 ON: ปลอยใหเครื่องสลับไปเปนขอมูลดานจราจรชั่วคราวหากสามารถใชงานได (ไฟ 

“TI” ติดขึ้น) ; OFF: ยกเลิก

PTY SEARCH*2 เลือกรหัส PTY (ดูดานลาง)

ถามีสถานีที่กระจายเสียงโปรแกรมที่มีรหัส PTY เดียวกับที่คุณเลือกไว สถานีนั้น

จะถูกปรับ

รหัส PTY: NEWS, AFFAIRS, INFO, SPORT, EDUCATE, DRAMA, CULTURE, SCIENCE, VARIED, 

POP M (เพลง), ROCK M (เพลง), EASY M (เพลง), LIGHT M (เพลง), CLASSICS, OTHER M (เพลง), 

WEATHER, FINANCE, CHILDREN, SOCIAL, RELIGION, PHONE IN, TRAVEL, LEISURE, JAZZ, 

COUNTRY, NATION M (เพลง), OLDIES, FOLK M (เพลง), DOCUMENT

*1 สามารถเลือกไดหากเลือก [ONCE] หรือ [WEEKLY] ในขั้นตอนที่ 1
*2 สําหรับแหลงเสียง FM เทานั้น

 วทิยุ
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ใช้เคร่ืองเล่นเสียงแบบพกพา

1 เช่ือมต่อเคร่ืองเล่นเสียงแบบพกพา (ทีม่ขีายทัว่ไป)

 
2 เลอืก [ON] สําหรับ [AUX] ใน [SRC SELECT] (  4)
3 กด  ซ้ําเพือ่เลอืก AUX
4 เปิดเคร่ืองเล่นเสียงแบบพกพา และเร่ิมเล่นเพลง

ใหใชขั้วตอมินิสเตอริโอแบบ 3 ชั้น เพื่อการสงสัญญาณเสียงอยางดีที่สุด

ใช้อุปกรณ์ Bluetooth® 

1 เช่ือมต่ออุปกรณ์รับสัญญาณบลูทูธ KS-BTA100 (ซ้ือแยกต่างหาก)

 
2 ลงทะเบียน (จบัคู่) อุปกรณ์บลูทูธกบั KS-BTA100
3 เลอืก [BT ADAPTER] สําหรับ [AUX] ใน [SRC SELECT] (  4)
4 กด  ซ้ําเพือ่เลอืก BT AUDIO
5 เร่ิมต้นการใช้อุปกรณ์บลูทูธ
สําหรับรายละเอียด โปรดดูที่คูมือการใชงานของ KS-BTA100

ขั้วตอมินิสเตอริโอขนาด 3.5 มม. พรอมดวยขั้วตอทรง “L” (ที่มีขายทั่วไป)

เครื่องเลนวิทยุแบบพกพาและอื่นๆขั้วรับสัญญาณ AUX

AUX

ขั้วรับสัญญาณ AUX

สีนํ้าเงิน/สีขาว
สีนํ้าเงิน/สีขาว: รีโมทคอนโทรล

สีดํา
สีดํา: สายดิน

สีนํ้าตาล
สีนํ้าตาล: ปดเสียงระหวางการโทร

ชุดสายไฟของเครื่อง 

(  17)

การตั้งค่าระบบเสียง

เลอืกอคีวอไลเซอร์ทีต่ั้งไว้ล่วงหน้า

กด  ซ้ําๆ
 (หรือ)
กด  จากน้ันหมุนปุ่มปรับระดบัเสียงภายใน 5 วนิาที

อคีวอไลเซอร์ทีต่ั้งไว้ล่วงหน้า: FLAT (คาเริ่มตน), HARD ROCK, HIP HOP, JAZZ, POP, R&B, TALK, 

USER, VOCAL BOOST, BASS BOOST, CLASSICAL, DANCE

บันทกึการตั้งค่าเสียงของคุณเอง

1 กด  ค้างไว้เพือ่เข้าสู่การตั้งค่า EASY EQ
2 หมุนปุ่มปรับระดบัเสียงเพือ่เลอืกรายการ จากน้ันกดปุ่ม
 ดู [EASY EQ] สําหรับการตั้งคา (  9) และจัดเก็บผลไวใน [USER]

• เพื่อกลับไปยังรายการการตั้งคากอนหนา กด 

• หากตองการออกจากการตั้งคา ใหกด 
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ไทย 9

Data Size: B6L (182 mm x 128 mm)

Book Size: B6L (182 mm x 128 mm)

การตั้งค่าอืน่ๆ

1 กด  ค้างไว้
2 หมุนปุ่มปรับระดบัเสียงเพือ่เลอืกรายการ (ดูในตารางต่อไป) จากน้ันกดปุ่ม
3 ทาํซ้ําขั้นตอนที ่2 จนกว่าจะเลอืก/เปิดใช้รายการทีต้่องการหรือปฏิบัตติามคาํแนะนําทีร่ะบุไว้ใน

รายการทีเ่ลอืก
4 กด  เพือ่ออก

เพื่อกลับไปยังรายการการตั้งคากอนหนา กด 

คาเริ่มตน: XX

EQ SETTING

EQ PRESET เลือกอีควอไลเซอรที่ตั้งไวลวงหนาใหเหมาะกับประเภทของเพลง (เลือก [USER] เพื่อใช
การตั้งคาใน [EASY EQ])
FLAT (คาเริ่มตน) / HARD ROCK / HIP HOP / JAZZ / POP / R&B / TALK / USER / 
VOCAL BOOST / BASS BOOST / CLASSICAL / DANCE

EASY EQ ปรับการตั้งคาเสียงของคุณเอง การตั้งคาจะถูกบันทึกเปน [USER] 
SUB.W SP *1*2: 00 ถึง +06 (คาเริ่มตน: 03
SUB.W *1*3: –08 ถึง +08  00
BASS LVL: –06 ถึง +06  00
MID LVL: –06 ถึง +06  00
TRE LVL: –06 ถึง +06  00)

PRO EQ 1 BASS / MIDDLE / TREBLE: เลือกสัญญาณเสียง

2 ปรับแตงองคประกอบเสียงของสัญญาณเสียงที่เลือก
 BASS ความถี่: 60/ 80/ 100/ 200 HZ (คาเริ่มตน: 80 HZ
 ระดับเสียง: –06 ถึง +06  00
 Q: Q1.0/ Q1.25/ Q1.5/ Q2.0  Q1.0)
 MIDDLE ความถี่: 0.5/ 1.0/ 1.5/ 2.5 KHZ (คาเริ่มตน: 1.0 KHZ
  ระดับเสียง: –06 ถึง +06  00
  Q: Q0.75/ Q1.0/ Q1.25  Q1.25)

 TREBLE ความถี่: 10.0/ 12.5/ 15.0/ 17.5 KHZ (คาเริ่มตน: 10.0 KHZ
  ระดับเสียง: –06 ถึง +06  00
  Q: Q FIX  Q FIX)

 

AUDIO

BASS BOOST +01 — +05 (+01): เลือกระดับเสียงเบสที่คุณชื่นชอบ ; OFF: ยกเลิก

LOUD 01 / 02: เพิ่มความถี่ตํ่าหรือสูงเพื่อสรางสมดุลที่ดีในระดับเสียงตํ่า ; OFF: ยกเลิก

SUB.W LEVEL *1 SPK-OUT *2 00 ถึง +06 (+03): ปรับระดับสัญญาณออกของซับวูฟเฟอร

ที่ตอผานสายตอลําโพง (  17)

PRE-OUT *3 –08 ถึง +08 (00): ปรับระดับสัญญาณออกของซับวูฟเฟอร

ที่ตอกับ (REAR/SW) ผานแอมปลิฟายเออรภายนอก (  17)

SUB.W *3 ON / OFF: เปดหรือปดสัญญาณออกของซับวูฟเฟอร

SUB.W LPF *1 THROUGH: สงสัญญาณทั้งหมดไปยังซับวูฟเฟอร  ; LOW 55HZ / MID 85HZ / 

HIGH 120HZ: สัญญาณเสียงที่มีความถี่ตํ่ากวา 55 Hz/ 85 Hz/ 120 Hz จะถูกสง

ไปยังซับวูฟเฟอร

SUB.W PHASE *1 REVERSE (180°)/ NORMAL (0°): เลือกเฟสสัญญาณออกของซับวูฟเฟอรที่จ

ะตอกับสัญญาณออกจากลําโพงเพื่อใหมีประสิทธิภาพเหมาะสม เลือก (สามารถ

เลือกไดหากเปนการตั้งคาแบบอื่นที่ไมใช [THROUGH] สําหรับ [SUB.W LPF] 

เทานั้น)

FADER R06 — F06 (00): ปรับคาบาลานซสัญญาณออกของลําโพงหนาและหลัง

BALANCE *4 L06 — R06 (00): ปรับคาบาลานซสัญญาณออกของลําโพงซายและขวา

VOL ADJUST –15 — +06 (00): ตั้งคาระดับเสียงเริ่มตนลวงหาของแตละแหลงสัญญาณ 

(เปรียบเทียบกับระดับเสียง FM) กอนปรับ ใหเลือกแหลงสัญญาณที่ตองการปรับ 

(“VOL ADJ FIX” จะปรากฏขึ้นเมื่อเลือก FM)

*1 จะแสดงขึ้นเมื่อตั้งคา [SUB.W] เปน [ON] เทานั้น
*2 จะแสดงขึ้นเมื่อตั้งคา [SPK/PRE OUT] เปน [SUB.W/SUB.W] เทานั้น (  10)
*3 จะแสดงขึ้นเมื่อตั้งคา [SPK/PRE OUT] เปน [REAR/SUB.W] หรือ [SUB.W/SUB.W] เทานั้น 

(  10)
*4 การปรับคาดังกลาวไมมีผลใดๆ ตอการขับพลังเสียงซับวูฟเฟอร

การตั้งค่าระบบเสียง
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Data Size: B6L (182 mm x 128 mm)

Book Size: B6L (182 mm x 128 mm)

AMP GAIN LOW POWER: จํากัดระดับเสียงสูงสุดที่ 25 (เลือกรายการนี้ หาก

กําลังขับสูงสุดของลําโพงตํ่ากวา 50 W เพื่อปองกันไมใหลําโพงเสีย) ; 

HIGH POWER: ระดับเสียงสูงสุดเทากับ 35

D.T.EXP
(ตัวขยายแทรคดิ

จิตอล)

ON: สรางเสียงที่สมจริงโดยการบีบอัดสวนประกอบความถี่สูงและทําการกูคืนเวลา

เพิ่มขึ้นของรูปแบบคลื่นที่สูญหายในการบีบอัดขอมูลเสียง ; OFF: ยกเลิก

TEL MUTING *5 ON: ปดเสียงเมื่อใชโทรศัพทเคลื่อนที่ (ไมเชื่อมตอผาน KS-BTA100) ; 

OFF: ยกเลิก

SPK/PRE OUT เลือกการตั้งคาที่เหมาะสมเพื่อใหไดสัญญาณออกตามตองการ ขึ้นอยูกับวิธีการ

เชื่อมตอลําโพง (  การตั้งค่าสัญญาณออกของลาํโพง)

*5 ไมทํางานหากเลือก [BT ADAPTER] สําหรับ [AUX] ใน [SRC SELECT] (  4)

การตั้งค่าสัญญาณออกของลาํโพง

เลือกการตั้งคาสัญญาณออกสําหรับลําโพง [SPK/PRE OUT] ตามวิธีการเชื่อมตอลําโพง

 การเช่ือมต่อผ่านขั้วปลายสายสัญญาณออก

สําหรับการเชื่อมตอผานแอมปลิฟายเออรภายนอก (  17)

การตั้งคา

[SPK/PRE OUT]

สัญญาณเสียงผานขั้วตอสายสัญญาณออก

REAR/SW

REAR/REAR สัญญาณเสียงออกดานหลังลําโพง

REAR/SUB.W ซับวูฟเฟอร

SUB.W/SUB.W ซับวูฟเฟอร

 การตั้งค่าระบบเสียง

 การเช่ือมต่อผ่านสายลาํโพง

สําหรับการเชื่อมตอโดยไมใชแอมปลิฟายเออรภายนอก อยางไรก็ตาม คุณยังสามารถเพลิดเพลินกับสัญญาณ

ออกของซับวูฟเฟอรไดโดยการตั้งคานี้ (  17)

การตั้งคา

[SPK/PRE OUT]

สัญญาณเสียงผานสายตอลําโพงหลัง

L (ซาย) R (ขวา)

REAR/REAR สัญญาณเสียงออกดานหลังลําโพง สัญญาณเสียงออกดานหลังลําโพง

REAR/SUB.W สัญญาณเสียงออกดานหลังลําโพง สัญญาณเสียงออกดานหลังลําโพง

SUB.W/SUB.W ซับวูฟเฟอร (ปดเสียง)

หากเลือก [SUB.W/SUB.W]:

– เลือก [HIGH 120HZ] ใน [SUB.W LPF] และ [THROUGH] ไมสามารถใชงานได

– เลือก [R01] ใน [FADER] และสามารถเลือกไดที่ชวง [R06] ถึง [00]
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ไทย 11

Data Size: B6L (182 mm x 128 mm)

Book Size: B6L (182 mm x 128 mm)

1 กด  ค้างไว้
 กด COL เพื่อเขาสู [COLOR] โดยตรง

2 หมุนปุ่มปรับระดบัเสียงเพือ่เลอืกรายการ (ดูในตารางต่อไป) จากน้ันกดปุ่ม

3 ทาํซ้ําขั้นตอนที ่2 จนกว่าจะเลอืก/เปิดใช้รายการทีต้่องการหรือปฏิบัตติามคาํแนะนําทีร่ะบุไว้ใน
รายการทีเ่ลอืก

4 กด  เพือ่ออก

เพื่อกลับไปยังรายการการตั้งคากอนหนา กด 

คาเริ่มตน: XX

DISPLAY

DIMMER หรี่ความสวางของหนาจอและปุม

OFF: การหรี่ไฟปดอยู

ON: การหรี่ไฟเปดอยู การเปนความสวางเปนการตั้งคา [NIGHT] (  [BRIGHTNESS])
DIMMER TIME: ตั้งเวลาเปดและปดการหรี่ไฟ

1 หมุนปุมปรับระดับเสียงเพื่อปรับเวลา [ON] จากนั้นใหกดปุมนี้

2 หมุนปุมปรับระดับเสียงเพื่อปรับเวลา [OFF] จากนั้นใหกดปุมนี้

 (คาเริ่มตน: [ON]: 18:00 หรือ 6:00 PM

   [OFF]: 6:00 หรือ 6:00 AM)

AUTO: การหรี่เปดและปดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปดหรือปดไฟหนารถ *1

หน้าจอแสดงผลการตั้งค่า

BRIGHTNESS ตั้งคาปุม แสดงและความสวางขั้วอินพุต USB แยกกันสําหรับกลางวันและกลางคืน

1 DAY / NIGHT: เลือกกลางวันหรือกลางคืน

2 เลือกโซน (  ภาพประกอบทางคอลมัน์ด้านซ้าย)
3 ตั้งคาระดับความสวาง (00 ถึง 31) (คาเริ่มตน: DAY: 31 ; NIGHT: 15)

SCROLL *2 ONCE: เลื่อนขอมูลที่แสดงหนึ่งครั้ง ; AUTO: รอบการแสดงขอมูลซํ้าที่ชวงหาง 

5 วินาทีในแตละครั้ง ; OFF: ยกเลิก

COLOR

PRESET เลือกสีสําหรับความสวางของปุม

• COLOR 01 ถึง COLOR 49 [COLOR 08]

• USER: สีที่คุณสรางสําหรับ [DAY COLOR] หรือ [NIGHT COLOR] จะแสดง

• COLOR FLOW01 ถึง COLOR FLOW03: สีจะเปลี่ยนแปลงดวยความเร็วที่แตก

ตางกัน

DAY COLOR สรางสีสําหรับกลางวันและกลางคืนของคุณเองสําหรับความสวางของปุม

1 RED / GREEN / BLUE: เลือกสีหลัก

2 00 ถึง 31: เลือกระดับ 

ทําซํ้าขั้นตอนที่ 1 และ 2 สําหรับสีหลักทั้งหมด

• การตั้งคาของคุณจะถูกบันทึกเปน [USER] ใน [PRESET]

NIGHT COLOR

MENU COLOR ON: เปลี่ยนความสวางของปุมในโหมดเมนูหรือเมื่อเลือกไฟลเพลงจากโฟลเดอร/

รายการ ; OFF: ยกเลิก

[NIGHT COLOR] หรือ [DAY COLOR] จะเปลี่ยนแปลงเมื่อเปด หรือปดไฟหนารถ

*1 ตองมีการตอสายไฟควบคุมความสวาง (  17)
*2 สัญลักษณหรือตัวอักษรบางตัวอาจแสดงไมถูกตอง (หรือเปนชองวาง)
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Data Size: B6L (182 mm x 128 mm)

Book Size: B6L (182 mm x 128 mm)

 การดูแลรักษา
การทาํความสะอาดเคร่ือง

เช็ดสิ่งสกปรกออกจากแผงหนาปดวิทยุโดยใชซิลิกอนแหงหรือผานุม

การจดัการแผ่นดสิก์:

• ไมสัมผัสบริเวณบันทึกขอมูลของแผนดิสก

• ไมติดเทปกาวหรือวัสดุอื่นใดบนแผนดิสก หรือเลนแผนดิสกที่มีเทปกาวติดอยู

• ไมใชอุปกรณเสริมอื่นใดเพื่อเลนดิสก

• ทําความสะอาดจากก่ึงกลางแผนดิสกไปหาขอบ

• ทําความสะอาดแผนดิสกดวยซิลิกอนแหงหรือผานุม โดยไมใชนํ้ายาทําความสะอาดอ่ืนใด

• เมื่อนําแผนดิสกออกจากเครื่องนี้ ใหดึงออกตรงๆ

• ถอดตัวยึดออกจากรูตรงกลาง และขอบของแผนดิสกกอนใสแผนดิสก

 ข้อมูลเพิม่เตมิ
สามารถเข้าเยีย่มชมได้ทีเ่วบ็ไซต์ <http://www.jvc.net/cs/car/> สําหรับ:

– การอัพเดตเฟรมแวรลาสุดและรายการสินคาที่เขากันได

– แอปพลิเคชั่น Android™ JVC MUSIC PLAY

– ขอมูลลาสุดอื่นๆ

เกีย่วกบัแผ่นดสิก์และไฟล์เสียง

• เครื่องนี้สามารถเลนไดเฉพาะแผน CD ตอไปนี้:

• เครื่องนี้สามารถเลนแผนดิสกมัลติเซสชั่นได แตเซสชั่นที่เปดอยูจะถูกขามไปขณะเลน

• แผ่นดสิก์ทีไ่ม่สามารถเล่นได้:

 - แผนดิสกที่ไมเปนทรงกลม

 - แผนดิสกที่มีสีบนผิวหนาที่บันทึกหรือแผนดิสกที่สกปรก

 - แผนดิสกแบบ Recordable/ReWritable ที่ไมไดปดการเขียน

 - แผน CD ขนาด 8 ซม. การพยายามใสแผนโดยใชอะแดปเตอรสามารถทําใหเครื่องทํางานผิดปกติได

อ้างองิ

• การเล่นแผ่น DualDisc: ดานที่ไมใช DVD ของแผน “DualDisc” เปนสวนที่ไมเปนไปตามมาตรฐาน 

“ระบบเสียงดิจิตอลของแผนคอมแพคดิสก” ดังนั้นจึงไมแนะนําใหใชดานที่ไมใช DVD ของแผน DualDisc 

กับเครื่องนี้

• ไฟล์ทีส่ามารถเล่นได้:

 - นามสกุลไฟล: MP3 (.mp3), WMA (.wma)

 - บิทเรทของ: MP3: 8 kbps — 320 kbps

 WMA: 32 kbps — 192 kbps

 - ความถี่ในการสงสัญญาณ:

MP3: 48 kHz, 44.1 kHz, 32 kHz, 24 kHz, 22.05 kHz, 16 kHz, 12 kHz, 11.025 kHz, 8 kHz

  WMA: 8 kHz — 48 kHz

 - ไฟลแบบอัตราการสงขอมูลปรับเปลี่ยนได (VBR)

• จาํนวนอกัขระสูงสุดสําหรับช่ือไฟล์/โฟลเดอร์:

 ขึ้นอยูกับรูปแบบแผนดิสกที่ใช (รวมถึงอักขระ 4 ตัวของนามสกุล—<.mp3> หรือ <.wma>)

 - ISO 9660 Level 1 และ 2: 32 ตัวอักษร

 - Romeo: 32 ตัวอักษร

 - Joliet: 32 ตัวอักษร

 - นามสกุลไฟลใน Windows: 32 ตัวอักษร

เกีย่วกบัอุปกรณ์ USB

• เครื่องนี้สามารถเลนไฟล MP3/WMA/WAV/FLAC ที่บันทึกไวในอุปกรณจัดเก็บขอมูลแบบ USB

• คุณไมสามารถเชื่อมตออุปกรณ USB ทางฮับ USB

• การเชื่อมตอสายที่มีความยาวเกินกวา 5 เมตรอาจทําใหการเลนผิดปกติ

• จํานวนตัวอักษรสูงสุดสําหรับ:

 - ชื่อโฟลเดอร: 64 ตัวอักษร

 - ชื่อไฟล: 64 ตัวอักษร

 - แท็กของ MP3: 64 ตัวอักษร

 - แท็กของ WMA: 64 ตัวอักษร

 - แท็กของ WAV: 64 ตัวอักษร

 - แท็กของ FLAC: 64 ตัวอักษร

• เครื่องนี้สามารถจดจําไดทั้งหมด 15 000 ไฟล 500 โฟลเดอร (999 ไฟลตอโฟลเดอร รวมทั้งโฟลเดอรที่ไมมี

ไฟลที่ไมไดรับการสนับสนุน) และชั้นโฟลเดอร 8 ชั้น

• เครื่องเลนนี้ไมสามารถจําอุปกรณ USB ที่มีอัตรามากกวา 5 โวลต และ 1 A
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เกีย่วกบัอุปกรณ์ Android

• เครื่องนี้รองรับ Android OS 4.1 เวอรชั่นที่สูงกวา

• อุปกรณแอนดรอยดบางเครื่อง (เวอรชั่น OS 4.1 ขึ้นไป) อาจไมรองรับ Android Open Accessory 

(AOA) 2.0 ทั้งหมด

• หากอุปกรณแอนดรอยดรองรับทั้งการจัดเก็บขอมูลความจุสูงและ AOA 2.0 เครื่องนี้จะเลนผาน AOA 2.0 

เปนหลัก

เปลีย่นข้อมูลทีแ่สดง

แตละครั้งที่คุณกด  ขอมูลหนาจอจะเปลี่ยน

• หากไมมีขอมูลหรือไมไดบันทึกไว จะปรากฏ “NO TEXT”, “NO NAME” หรือขอมูลอื่น (เชน ชื่อสถานี)

FM, AM, SW1 

หรือ SW2
ความถี่  วัน/นาฬกา

(สําหรับสถานีระบบข้อมูลวทิยุ FM เท่าน้ัน)

ชื่อสถานี (PS)  ความถี่  ประเภทโปรแกรม (PTY)  ขอความเกี่ยวกับวิดีโอ+ 
 วัน/นาฬกา  (กลับไปที่จุดเริ่มตน)

CD หรือ USB (สําหรับ CD-DA)

เวลาการเลน  วัน/นาฬกา  ชื่อแผนดิสก  ชื่อแทร็ก  (กลับไปที่จุดเริ่มตน)

(สําหรับไฟล์ MP3/WMA/WAV/FLAC)

เวลาการเลน  วัน/นาฬกา  ชื่ออัลบั้ม/ศิลปน  ชื่อแทร็ก  โฟลเดอร/ชื่อไฟล 

 (กลับไปที่จุดเริ่มตน)

ANDROID เวลาการเลน  วัน/นาฬกา  ชื่ออัลบั้ม/ศิลปน  ชื่อแทร็ก  

(กลับไปที่จุดเริ่มตน)

AUX AUX  วัน/นาฬกา

BT AUDIO BT AUDIO  วัน/นาฬกา

 อ้างองิ การแก้ไขปัญหาเบือ้งต้น

อาการ  วธีิการแก้ไข

ท
ั่วไ
ป

ไมไดยินเสียง • ปรับเสียงใหอยูในระดับที่พอเหมาะ

• ตรวจเช็คสายไฟและการตอสาย

ขอความ “MISWIRING 

CHECK WIRING THEN 

PWR ON” ปรากฏขึ้น

 ปดเครื่อง ตรวจสอบใหแนใจวาขั้วตอของสายลําโพงมีการหุมไว

อยางถูกตอง เปดเครื่องอีกครั้ง

ขอความ “PROTECTING 

SEND SERVICE” ปรากฏขึ้น

 สงเครื่องไปยังศูนยบริการที่ใกลที่สุด

ไมสามารถเลือกแหลงสัญญาณ  ตรวจสอบการตั้งคา [SRC SELECT] (  4)

วิท
ยุ • รับสัญญาณวิทยุไดไมดี

• มีเสียงแทรกขณะฟงวิทยุ 

 ตอสายอากาศใหแนน

CD
 / 

U
SB

ไมสามารถนําแผนดิสกออก  กด  คางไวเพื่อบังคับใหแผนดิสกออกมา ระวังอยาใหแผน

ดิสกตกหลนเมื่อถูกนําออกมา

ขอความ “IN DISC” ปรากฏขึ้น  ตรวจสอบใหแนใจวาไมมีสิ่งกีดขวางชองใสแผนเมื่อคุณนําแผน

ดิสกออก

ขอความ “PLEASE” และ 

“EJECT” ปรากฏขึ้นสลับไปมา

 กด  แลวใสแผนดิสกใหถูกตอง

ลําดับการเลนไมเปนไปตาม

ที่ตองการ

 ลําดับการเลนจะถูกกําหนดตามชื่อไฟล (USB) หรือลําดับการ

บันทึกไฟล (แผนดิสก)

เวลาที่เลนเพลงผานไปไมถูกตอง  ทั้งนี้จะขึ้นอยูกับขั้นตอนการบันทึกกอนหนานี้

ขอความ “NOT SUPPORT” 

ปรากฏและขามแทร็ค

 ตรวจสอบวาแทร็กเปนรูปแบบที่สามารถเลนไดหรือไม (  12)

ขอความ “READING” กะพริบ • อยาใชลําดับชั้นและโฟลเดอรมากเกินไป

• ใสแผนดิสกหรือตออุปกรณ USB อีกครั้ง
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การแก้ไขปัญหาเบือ้งต้น 

อาการ  วธีิการแก้ไข

CD
 / 

U
SB

ขอความ “CANNOT PLAY” 
กะพริบ และ/หรือไมสามารถ
ตรวจพบอุปกรณที่เชื่อมตออยู

• ตรวจสอบวาอุปกรณที่เชื่อมตออยูสามารถใชงานรวมกันได
กับเครื่องเลนนี้ และตรวจสอบใหแนใจวาไฟลอยูในรูปแบบที่
สนับสนุนหรือไม (  12)

• ต่ออุปกรณ์ใหม่อีกครั้ง

แสดงตัวอักษรไมถูกตอง  เครื่องเลนนี้จะแสดงเฉพาะตัวอักษรพิมพใหญ ตัวเลข และ
เครื่องหมายเพียงบางตัวเทานั้น 

A
N

D
RO

ID

• ไมไดยินเสียงระหวางเลน
• สัญญาณเสียงออกจากอุปก
รณแอนดรอยดเทานั้น

• เชื่อมตอกับอุปกรณแอนดรอยดอีกครั้ง
• หากอยูใน [AUDIO MODE] เปดแอปพลิเคชันเลนสื่อบนอุปกรณ
แอนดรอยดและเริ่มเลนเพลง

• หากอยูใน [AUDIO MODE] เปดแอปพลิเคชั่นเลนสื่อปจจุบันอีก
ครั้งหรือใชแอปพลิเคชันอื่นสําหรับเลนสื่อ

• เปดอุปกรณแอนดรอยดใหม
• หากวิธีนี้ไมสามารถแกปญหาได แสดงวาอุปกรณแอนดรอยดที่
เชื่อมตอไมสามารถเชื่อมโยงสัญญาณเสียงเขากับเครื่องได (  13)

ไมสามารถเลนไดใน [AUTO 
MODE]

• ใหแนใจวามี JVC MUSIC PLAY APP ติดตั้งบนอุปกรณแอน
ดรอยด (  5)

• เชื่อมตออุปกรณแอนดรอยดใหมและเลือกโหมดควบคุมที่เหมาะ
สม (  6)

• หากวิธีนี้ไมสามารถแกปญหาได แสดงวาอุปกรณแอนดรอยดที่
เชื่อมตอไมรองรับ [AUTO MODE] (  13)

ขอความ “NO DEVICE” 
หรือ “READING” กะพริบ

• ปดตัวเลือกของผูพัฒนาบนอุปกรณแอนดรอยด
• เชื่อมตอกับอุปกรณแอนดรอยดอีกครั้ง
• หากวิธีนี้ไมสามารถแกปญหาได แสดงวาอุปกรณแอนดรอยดที่
เชื่อมตอไมรองรับ [AUTO MODE] (  13)

เลนเปนชวงๆ หรือขามเสียง  ปดโหมดประหยัดพลังงานบนอุปกรณแอนดรอยด

“CANNOT PLAY” • ใหแนใจวาอุปกรณแอนดรอยดมีไฟลเสียง
• เชื่อมตอกับอุปกรณแอนดรอยดอีกครั้ง
• เปดอุปกรณแอนดรอยดใหม

หากคุณพบปัญหาใดๆ รีเซ็ตเคร่ือง (  3)

ข้อมูลจาํเพาะ

Tu
ne

r

FM ชวงความถี่ 87.5 MHz — 108.0 MHz (ขั้นละ 50 kHz)

ความไวใชงาน (S/N = 26 dB) 8.2 dBf (0.71 μV/75 Ω)

ความไวในการเงียบ 

(DIN S/N = 46 dB)

17.2 dBf (2.0 μV/75 Ω)

การตอบสนองคลื่นความถี่ (±3 dB) 30 Hz — 15 kHz

อัตราสวนของสัญญาณตอเสียง

รบกวน (MONO)

64 dB

การแยกเสียงสเตอริโอ (1 kHz) 40 dB

AM ชวงความถี่ แบนด 1 (AM): 531 kHz — 1 611 kHz

(ขั้นละ 9 kHz)

แบนด 2 (SW1): 2 940 kHz — 7 735 kHz

(ขั้นละ 5 kHz)

แบนด 3 (SW2): 9 500 kHz — 10 135 kHz / 

11 580 kHz — 18 135 kHz

(ขั้นละ 5 kHz)

การเลือกพื้นที่ชอง แบนด 1: 9 kHz

แบนด 2/3: 5 kHz

ความไวใชงาน (S/N = 20 dB) AM: 29 dBμ (28.2 μV)

SW: 30 dBμ (32 μV)
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เค
รื่อ
งเ
ลน

 C
D

เลเซอรไดโอด GaAIAs

ฟลเตอรดิจิตอล (D/A) 8 ครั้งเหนือการสุมขอมูล

ความเร็วในการหมุน 500 รอบตอนาที — 200 รอบตอนาที (CLV)

ความแปรปรวนและความส่ันสะเทือนของเสียง ตํ่ากวาขีดจํากัดที่วัดคาได

การตอบสนองคลื่นความถี่ (±1 dB) 20 Hz — 20 kHz

การบิดเบือนทางฮารโมนิกรวม (1 kHz) 0.01 %

อัตราสวนของสัญญาณตอเสียงรบกวน (1 kHz) 105 dB

ชวงไดนามิก 90 dB

การแยกชอง 85 dB

MP3 Decode สอดคลองกับมาตรฐาน MPEG-1/2 Audio Layer-3

WMA Decode สอดคลองกับมาตรฐาน Windows Media Audio

U
SB

มาตรฐาน USB USB 1.1, USB 2.0 (ความเร็วสูง)

อุปกรณที่ใชดวยกันได ประเภทการจัดเก็บขอมูลความจุสูง (Mass storage 

class)

ระบบไฟล FAT12/ 16/ 32

กระแสไฟสูงสุดของแหลงจายไฟ DC 5 V  1 A

MP3 Decode สอดคลองกับมาตรฐาน MPEG-1/2 Audio Layer-3

WMA Decode สอดคลองกับมาตรฐาน Windows Media Audio

WAV Decode PCM เชิงเสน

FLAC Decode ไฟล FLAC

ชอ
งเ
สร

ิม การตอบสนองคลื่นความถี่ (±3 dB) 20 Hz — 20 kHz

แรงดันไฟฟาอินพุตสูงสุด 1 000 mV

อิมพีแดนซของอินพุต 30 kΩ

เส
ียง

กําลังเอาตพุตสูงสุด 50 W × 4 หรือ

50 W × 2 + 50 W × 1 (ซับวูฟเฟอร = 4 Ω)

กําลังเต็มแบนดวิดธ (ที่นอยกวา 1 % THD) 22 W × 4

อิมพีแดนซของลําโพง 4  — 8 

ระดับของพรีเอาต/โหลด (CD/USB) 2 500 mV/10 k

อิมพีแดนซของพรีเอาต  600 

ทั่ว
ไป

แรงดันใชงาน (อยูระหวาง 10.5 V — 16 V) 14.4 V

ความสิ้นเปลืองกระแสสูงสุด 10 A

ชวงอุณหภูมิการทํางาน –10°C — +60°C

ขนาดติดตั้ง (กวาง × สูง × ลึก) 178 มม. × 100 มม. × 158 มม.

นํ้าหนัก 1.3 กก

เปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 

ข้อมูลจําเพาะ 
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กา
รต

ดิต
ั้ง 

/ เ
ชื่อ

ม
ต่อ  คาํเตอืน

• เครื่องเลนสามารถใชรวมกับแหลงจายไฟ DC 12 V และตอกราวนลบเทานั้น
• ปลดขั้วลบของแบตเตอรี่ออกกอนการเดินสายและติดตั้ง
• อยาเชื่อมตอสายแบตเตอรี่ (สีเหลือง) และสายจุดระเบิด (สีแดง) เขากับโครงรถ หรือ
สายกราวด (สีดํา) เพื่อปองกันการลัดวงจร

• หุมสายไฟที่ไมไดเชื่อมตอดวยเทปไวนิลเพื่อปองกันการลัดวงจร
• ตรวจสอบใหแนใจวาติดตั้งเครื่องกับโครงรถกอนการติดตั้ง

 ข้อควรระวงั
• เพื่อความปลอดภัยสูงสุด ควรใหผูเชี่ยวชาญเปนผูติดตั้งและเดินสายไฟ ปรึกษา
ตัวแทนจําหนายระบบเครื่องเสียงในรถยนต

• ติดตั้งเครื่องนี้ในแผงหนาปดของรถยนต อยาสัมผัสกับสวนที่เปนโลหะของเครื่อง
เลนในระหวางการใชงานและหลังจากที่ปดเครื่องไดไมนาน ชิ้นสวนโลหะอยางเชน
แผนระบายความรอนและตัวเครื่อง อาจรอนจัด

• หามเชื่อมตอ  สายของลําโพงกับตัวถังรถหรือสายกราวด (สีดํา) หรือเชื่อมตอขนานกัน
• เชื่อมตอลําโพงที่มีกําลังขับสูงสุดมากกวา 50 W หากกําลังขับสูงสุดของลําโพงตํ่ากวา 

50 W ใหเปลี่ยนแปลงการตั้งคา [AMP GAIN] เพื่อปองกันไมใหลําโพงเสีย (  10)
• ติดตั้งเครื่องดวยมุมที่นอยกวา 30º
• หากชุดสายไฟภายในรถยนตของคุณไมมีขั้วจุดระเบิด ใหตอสายจุดระเบิด (สีแดง) 
เขากับขั้วในกลองฟวสของรถยนตซึ่งมีแหลงจายไฟ DC 12 V และมีการเปดและปด
การใชงานจากสวิตชกุญแจ

• เก็บสายทั้งหมดใหหางจากชิ้นสวนโลหะที่อยูกระจัดกระจาย
• หลังจากติดตั้งเครื่องแลว ใหตรวจดูวาไฟเบรก ไฟกะพริบ ที่ปดนํ้าฝน ฯลฯ ใน
รถยนตทํางานอยางเหมาะสม

• หากฟวสขาด กอนอื่นตรวจดูวาสายไฟไมไดสัมผัสเขากับโครงรถ จากนั้นใหเปลี่ยน
ฟวสเกาดวยฟวสใหมที่มีกําลังไฟเทากัน

ขั้นตอนพืน้ฐาน
1 ถอดกญุแจออกจากสวติช์จุดระเบิด จากน้ันปลดขั้วต่อ  ของแบตเตอร่ีรถ

ออก
2 ต่อสายไฟให้ถูกต้อง
  ดูการเชื่อมตอสายไฟ (  17)
3 ตดิตั้งเคร่ืองในรถของคุณ
  ดูการติดตั้งเครื่อง (การยึดเขากับชองหนาปด)
4 เช่ือมต่อขั้ว  ของแบตเตอร่ีรถ
5 ตั้งค่าเคร่ืองใหม่ (  3)

รายช่ือช้ินส่วนสําหรับการตดิตั้ง
(B) ชุดสายไฟ (C) ตะปูควงหัวแบน

(M5 × 8 มม.)

(D) สกรูหัวกลม

(M5 × 8 มม.)

(A) ทริมเพลท

การตดิตั้งเคร่ือง (การยดึเข้ากบัช่องหน้าปัด)
ติดตั้งขายึดของรถโดยใชสกรูที่ใหมา (C) หรือ (D) รถแตละรุนมีชองใสสกรูที่แตกตางกัน จากนั้น ติดตั้งทริมเพลทที่ให

มา (A)
จัดการเดินสายไฟที่จําเปน 

(  17)

แดชบอรดของรถยนตของคุณ

ขายึดของรถ

 ใชสกรูที่ระบุเทานั้น การใชสกรูผิดอาจทําใหเครื่องเสียหาย

การตดิตั้งในรถยนต์ Toyota

ติดตั้งขายึดของรถโดยใชสกรูที่ใหมา (C) หรือ (D) 

ใชชองสําหรับติดตั้ง ( ) หรือ ( ) ที่ยึดกับขายึดของรถ
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ไทย 17

Data Size: B6L (182 mm x 128 mm)

Book Size: B6L (182 mm x 128 mm)

STEERING
WHEEL

REMOTE

สีมวง/สีดํา

กลองฟวสของรถ

สวิตชจุดระเบิด

สีนํ้าเงินออน/สีเหลือง

สีนํ้าเงิน/สีขาว: ไปยังแอมพลิฟลายเออร

สีนํ้าเงิน: ไปยังเสาอากาศ

ดําเนินการเชื่อมตอนี้ หากชุดสายไฟจาก

โรงงานภายในรถยนตของคุณไมมีสายไฟ 

“สวิตชการจุดระเบิด 12 V”

สายสีแดงแยกตางหาก

การเช่ือมต่อสายไฟ สายสัญญาณ (ไมมีให)

สายรีโมทคอนโทรล

(ไมมีให)ไปยังอะแดปเตอรควบคุม

รีโมทบนพวงมาลัยรถยนต

ฟวส (10 A)

ขั้วตอสายอากาศชุดสายไฟจากโรงงาน 

(รถยนต)

แผงหนาปดรถยนต

สีดํา: สายดิน

สีเหลือง: แบตเตอรี่ 12 V

สีขาว: ลําโพงหนา (ซาย)

สีขาว/สีดํา

สีเทา: ลําโพงหนา (ขวา)

สีเทา/สีดํา

สีเขียว: ลําโพงหลัง (ซาย) *2

สีเขียว/สีดํา *2

สีมวง: ลําโพงหลัง (ขวา)

ตอสายสีเดียวกันเขาดวยกัน

สีแดง: ระบบจุดระเบิด 12 V

สีสม/สีขาว: ไฟสองสวาง

สีนํ้าตาล: ปดเสียงระหวางการโทร

สีนํ้าเงิน/สีขาว: รีโมทคอนโทรล (สูงสุด 200 mA)

สัญญาณเสียงออกดาน

หลัง/ซับวูฟเฟอร

การเชื่อมตอที่แนะนํา

ข้อมูลสําคญั
แนะนําใหติดตั้งเครื่องดวยชุดสายไฟเฉพาะที่กําหนดซึ่งมีจําหนาย
สําหรับรถยนตของคุณและใหผูเชี่ยวชาญเปนผูดําเนินการเพื่อ
ความปลอดภัยของคุณ ปรึกษาตัวแทนจําหนายระบบเครื่องเสียงใน
รถยนตของคุณ

แอมพลิฟลายเอ

อรของ JVC *1

*1 ตอสายดินของแอมปลิฟายเออรเขา

กับโครงรถใหแนนเพื่อหลีกเลี่ยง

เครื่องชํารุด

*2 นอกจากนี้ยังสามารถตอลําโพงซับ

วูฟเฟอรไดโดยตรงดวยสายนี้โดย

ไมตองมีแอมปลิฟายเออรของซับ

วูฟเฟอรภายนอก สําหรับการตั้งคา 

 10

ชุดสายไฟที่กําหนด 

(แยกซื้อตางหาก) 
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17 فارسى

STEERING
WHEEL

REMOTE

ارغوانی/سياه

بلوک فيوز خودرو

سوئيچ استارت

چراغ آبی/زرد

آبی/سفيد: اتصال به آمپلی فاير
آبی: اتصال به آنتن توان

اگر دسته سيم كارخانه ای خودروی شما 
سيم ”سوئيچ استارت 12 ولت“ را ندارد، 

اين اتصال را انجام دهيد.

سيم قرمز را جدا كنيد

سيم سيگنال (عرضه نمی شود)اتصال سيم كشی

سيم ريموت
اتصال به آداپتور كنترل از (عرضه نمی شود)

راه دور فرمان

فيوز (10 آمپر)

دسته سيم كارخانه (خودرو)ترمينال آنتن

داشبورد خودور

سياه: زمين

زرد: باتری 12 ولت

سفيد: بلند گوی جلو (چپ)
سفيد/سياه

خاكستری: بلندگوی جلو (راست)
خاكستری/سياه

سبز: بلندگوی عقب (چپ)2* 
سبز/سياه2* 

ارغوانی: بلندگوی عقب (راست)

سيم های هم رنگ را به يكديگر وصل كنيد.

قرمز: استارت 12 ولت

نارنجی/سفيد: روشنايی
(Tel muting) قهوه ای: كاهش صدای ضبط هنگام دريافت تماس تلفنی

(200 mA حداكثر) آبی/سفيد: ريموت

خروجی عقب/
ساب ووفر

اتصال توصيه شده

مهم
ما پيشنهاد می كنيم دستگاه را با يک دسته سيم سفارشی 

مخصوص خودروی خود كه در بازار موجود است نصب كنيد 
و برای ايمنی خود، اين كار را به افراد حرفه ای واگذار نماييد. با 

فروشنده ضبط صوت خودرو مشورت كنيد.

 *1JVC آمپلی فاير

سيم زمين (ارت) آمپلی فاير را   *1

محكم به شاسی خودرو متصل 
كنيد تا از آسيب رسيدن به دستگاه 

جلوگيری به عمل آيد.
همچنين می توانيد ساب ووفر   *2

را با استفاده از اين سيم و بدون 
استفاده از آمپلی فاير ساب ووفر 
مستقيماً به دستگاه متصل كنيد. 

برای انجام تنظيمات،  10.

دسته سيم سفارشی 
(بايد به طور جداگانه 

خريداری شود) 
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16

نصب / اتصال
 اخطار

12 ولت DC منفی زمين استفاده شود. تغذيه  منبع  با  تواند  می  فقط  دستگاه  اين   •
كنيد. جدا  را  باتری  منفی  ترمينال  نصب،  يا  كشی  سيم  از  قبل   •

استارت (قرمز)  سيم  و  باتری (زرد)  سيم  كوتاه،  اتصال  يک  از  جلوگيری  برای   •
را به شاسی خودرو يا سيم اتصال به زمين (سياه) وصل نكنيد.

عايق  برق  چسب  با  را  نشده  وصل  های  سيم  كوتاه،  اتصال  از  جلوگيری  برای   •
كنيد.

كرده  وصل  خودرو  شاسی  به  را  دستگاه  اين  كه  شويد  مطمئن  نصب،  از  بعد   •
ايد.

 احتياط
با  بسپاريد.  ای  حرفه  افراد  به  را  نصب  و  كشی  سيم  كار  ايمنی،  رعايت  منظور  به   •

فروشنده ضبط صوت خودرو تماس بگيريد.
اندكی  يا  استفاده  حين  در  كنيد.  نصب  خود  خودروی  كنسول  در  را  دستگاه  اين   •

بعد از استفاده از دستگاه، به قسمت های فلزی دستگاه دست نزنيد. قسمت 
های فلزی مانند گرماخور و قاب دستگاه داغ می شوند.

خودداری  زمين (سياه)  سيم  يا  ماشين  شاسی  به  بلندگو  های   سيم  اتصال  از   •
كنيد يا اينكه آنها را به صورت موازی يكديگر متصل كنيد.

50 وات را وصل كنيد. اگر حداكثر  از  بيشتر  توان  حداكثر  با  بلندگوهايی   •
توان بلندگو كمتر از 50 وات است، برای جلوگيری از آسيب ديدن بلندگوها، 

تنظيمات [AMP GAIN] را تغيير دهيد. ( 10)
30 درجه نصب كنيد. از  كمتر  ای  زاويه  در  را  دستگاه   •

به  را  استارت (قرمز)  سيم  ندارد،  استارت  ترمينال  شما  خودروی  سيم  دسته  اگر   •
ترمينال موجود در جعبه فيوز خودرو كه منبغ تغذيه 12 ولت DC فراهم می كند 

و با استفاده از كليد استارت روشن و خاموش می شود، وصل كنيد.
كنيد. دور  گرمازا  فلزی  قطعات  از  را  ها  كابل  كليه   •

برف  راهنما،  چراغهای  ترمز،  چراغهای  كه  كنيد  بررسی  دستگاه،  نصب  از  بعد   •
پاک كنها و ساير موارد موجود در خودرو به طرز صحيح كار كنند.

نيستند،  تماس  در  شاسی  با  ها  سيم  كه  شويد  مطمئن  بايد  ابتدا  بسوزد،  فيوز  اگر   •
سپس فيوز قديمی را با يک فيوز جديد با مشخصات مشابه، تعويض كنيد.

دستور كارها اصلى
كليد را از سوئيچ استارت جدا كرده، سپس ترمينال  باتری خودرو را قطع كنيد.  1

سيم ها را به درستی وصل كنيد.  2
به قسمت اتصال سيم كشی رجوع كنيد. ( 17)   

دستگاه را در خودروی خود نصب كنيد.  3
به قسمت نصب دستگاه (نصب كردن در داشبورد) رجوع كنيد.   

ترمينال  باتری خودرو را وصل كنيد.  4
دستگاه را ر ست كنيد. ( 3)  5

فهرست قطعات برای نصب
مهار سيم  (B)پيچهای صاف  (C)

(M5 × 8 ميلی متر)
پيچ سرگرد  (D)

(M5 × 8 ميلی متر)
قاب دور ضبط  (A)

نصب دستگاه (نصب كردن در داشبورد)
با استفاده از پيچ های فراهم شده (C) يا (D)، روی قالب خودرو نصب كنيد. سوراخ های پيچ ها بسته به مدل خودرو 

متفاوت است. سپس قاب دور ضبط (A) را نصب كنيد.
سيم كشی های مورد نياز را 

انجام بدهيد. ( 17)

داشبورد ماشين

قالب خودرو

 فقط از پيچ های مشخص شده استفاده كنيد. استفاده از پيچ های اشتباه 
ممكن است به دستگاه آسيب وارد كند.

نصب در خودروهای تويوتا
با استفاده از پيچ های فراهم شده (C) يا (D)، روی قالب خودرو نصب كنيد. 

) كه در پايه های خودرو جای می گيرد  ) يا ( از سوراخ های نصب (
استفاده كنيد.
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15 فارسى

دستگاه پخش سی دی
GaAIAsديود ليزری

(D/A) نمونه گيری زياد 8 برابرفيلتر ديجيتال
500 دور در دقيقه — 200 دور در دقيقه (CLV)سرعت اسپيندل

كمتر از محدوده قابل اندازه گيریميزان صدای دارای اعوجاج
20 هرتز — 20 كيلو هرتزپاسخ فركانس (1± دسی بل)

% 0.01توزيع كل هارمونيک (1 كيلوهرتز)

105 دسی بلنسبت سيگنال به پارازيت (1 كيلوهرتز)

90 دسی بلدامنه ديناميک

85 دسی بلجداسازی كانال

MP3 رمزگشايیMPEG-1/2 Audio Layer-3 سازگار با
WMA رمزگشايیWindows Media Audio سازگار با

U
SB

USB (سرعت باال)استاندارد USB 2.0 ،USB 1.1

كالس ذخيره انبوهدستگاه های سازگار
FAT12/ 16/ 32سيستم فايل

5 ولت DC  1 آمپرحداكثر جريان برق
MP3 رمزگشايیMPEG-1/2 Audio Layer-3 سازگار با

WMA رمزگشايیWindows Media Audio سازگار با
WAV خطیرمزگشايی PCM

FLAC فايل هایرمزگشايی FLAC

كمكی 

20 هرتز — 20 كيلو هرتزپاسخ فركانس (3± دسی بل)

mV 000 1حداكثر ولتاژ ورودی

30 كيلواهمامپدانس ورودی

صوتی

50 وات × 4 ياحداكثر قدرت خروجی

50 وات × 2 + 50 وات × 1 (ساب ووفر = 4 اهم)

(1 % THD با كمتر از) 22 وات × 4قدرت پهنای باند كامل

4 اهم — 8 اهمامپدانس بلندگو
(USB/CD) 500 10/2 كيلواهمسطح خروجی اوليه/بار mV

≤ 600 اهمامپدانس خروجی اوليه

عمومى

14.4 ولتولتاژ كار (10.5 ولت — 16 ولت مجاز)

10 آمپرحداكثر ميزان مصرف برق

10– درجه سانتيگراد — +60 درجه سانتيگرادمحدوده دمای كاركرد

178 ميلى متر × 100 ميلى متر × 158 ميلى متراندازه نصب (پهنا در بلند در عمق)

1.3 كيلو گرموزن

ممكن است بدون اعالم قبلی تغيير كند. 

 توضيحات
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 عيب يابي
نحوه تعميرعوارض  

U
SB / CD

 “CANNOT PLAY” عبارت
چشمک می زند و/يا دستگاه 

متصل نمی تواند يافت شود.
بررسی كنيد كه دستگاه متصل با اين دستگاه سازگار است يا خير و   •

مطمئن شويد كه دستگاه فرمت اين فايل ها را پشتيبانی می كند. ( 12)
كنيد. وصل  مجددا  را  دستگاه   •

كاراكترهای صحيح نمايش 
داده نشده اند.

اين دستگاه فقط می تواند حروف بزرگ الفبا، ارقام و تعداد   
محدودی از عالئم را نشان دهد. 

AN
DROID

به  پخش  حين  در  صدايی   •
گوش نمی رسد.

دستگاه  از  فقط  خروجی   •
اندرويد خارج می شود.

كنيد. وصل  دوباره  و  قطع  دوباره  را  اندرويد  دستگاه   •
اگر در حالت [AUDIO MODE] هستيد، يک برنامه پخش چند رسانه   •

ای را روی دستگاه اندرويد اجرا كرده و فايل را مجدداً پخش كنيد.
حالت [AUDIO MODE] هستيد، برنامه پخش چند  در  اگر   •

رسانه ای فعلی را مجدداً اجرا كنيد، يا از برنامه چند رسانه ای 
ديگری استفاده نماييد.

كنيد. مجدد  اندازی  راه  را  اندرويد  دستگاه   •
ايد  كرده  متصل  كه  اندرويدی  دستگاه  نشد،  حل  مشكل  اگر   •

قادر به ارسال سيگنال های صوتی به دستگاه نيست. ( 13)
پخش در حالت 

[AUTO MODE] امكان پذير 
نيست.

JVC MUSIC PLAY APP روی دستگاه  برنامه  كه  شويد  مطمئن   •
اندرويد شما نصب شده باشد. ( 5)

برای  مناسب  حالت  و  كنيد  متصل  دوباره  را  اندرويد  دستگاه   •
كنترل را انتخاب نماييد. ( 6)

از  ايد  كرده  متصل  كه  اندرويدی  دستگاه  نشد،  حل  مشكل  اگر   •
حالت [AUTO MODE] پشتيبانی نمی كند. ( 13)

 “READING” يا “NO DEVICE”

چشمک می زند.
كنيد. غيرفعال  را  اندرويد  دستگاه  روی  نويس  برنامه  های  گزينه   •

كنيد. وصل  دوباره  و  قطع  دوباره  را  اندرويد  دستگاه   •
از  ايد  كرده  متصل  كه  اندرويدی  دستگاه  نشد،  حل  مشكل  اگر   •

حالت [AUTO MODE] پشتيبانی نمی كند. ( 13)
پخش صدا قطع و وصل می 

شود يا صدا پرش دارد.
حالت صرفه جويی باتری را در دستگاه اندرويد غيرفعال كنيد.  

“CANNOT PLAY”.بررسی كنيد كه دستگاه اندرويد حاوی فايل های صوتی قابل پخش باشد  •
كنيد. وصل  دوباره  و  قطع  دوباره  را  اندرويد  دستگاه   •

كنيد. مجدد  اندازی  راه  را  اندرويد  دستگاه   •

اگر هنوز با مشكالتی رو به رو هستيد، دستگاه را مجددا تنظيم كنيد. ( 3)

توضيحات

تيونر

FM87.5 مگا هرتز — 108.0 مگا هرتز (گام 50 كيلوهرتزی)حوزه فركانس

حساسيت قابل استفاده 
(S/N = 26 دسی بل)

(75 Ω/0.71 μV) 8.2 dBf

حساسيت سكوت 
(DIN S/N = 46 دسی بل)

(75 Ω/2.0 μV) 17.2 dBf

30 هرتز — 15 كيلو هرتزپاسخ فركانس (3± دسی بل)

64 دسی بلنسبت سيگنال به پارازيت (مونو)

40 دسی بلجداسازی استريو (1 كيلوهرتز)

AM531 كيلو هرتز — 611 1 كيلو هرتز حوزه فركانس  :(AM) 1 باند
(گام 9 كيلوهرتزی)

940 2 كيلو هرتز  — 735 7 كيلو هرتز    :(SW1) 2 باند
(گام 5 كيلوهرتزی)

500 9 كيلو هرتز — 135 10 كيلو هرتز /   :(SW2) 3 باند
580 11 كيلو هرتز — 135 18 كيلو هرتز 

(گام 5 كيلوهرتزی)
9 كيلو هرتزانتخاب فضای كانال باند 1: 

5 كيلو هرتز باند 3/2: 
حساسيت قابل استفاده 

(S/N = 20 دسی بل)
(28.2 μV) 29 dBμ  :AM

(32 μV) 30 dBμ  :SW
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13 فارسى

درباره دستگاه اندرويد
4.1 و باالتر پشتيبانی می كند. نسخه  اندرويد  عامل  سيستم  از  دستگاه  اين   •

4.1 و باالتر) ممكن است به طور كامل از  نسخه  اندرويد (با  های  دستگاه  برخی   •
Android Open Accessory (AOA) نسخه 2.0 پشتيبانی نكنند.

 AOA 2.0 (حافظه حجيم) و mass storage نوع  های  دستگاه  از  شما  اندرويد  دستگاه  كه  صورتی  در   •
پشتيبانی نكند، اين دستگاه هميشه پخش از طريق AOA 2.0 را در اولويت قرار می دهد.

اطالعات روی صفحه نمايش را تغيير می دهد
هربار كه دكمه  را فشار دهيد، اطالعات مورد نمايش تغيير خواهد كرد.

”NO NAME” ،“NO TEXT“ يا اطالعات  عبارت  باشند،  نشده  ثبت  يا  نباشند  دسترس  در  اطالعات  اگر   •
ديگر (مثالً نام ايستگاه) ظاهر می شود.

 SW1 ،AM ،FM
SW2 يا

فركانس  روز/ساعت
(فقط برای ايستگاه های راديويی FM Radio Data System (سيستم داده های 

((FM راديو
نام ايستگاه (PS)  فركانس  نوع برنامه (PTY)  راديو متن+

 روز/ساعت  (بازگشت به اول)

USB يا CD(CD-DA برای)
مدت زمان پخش  روز/ساعت  نام ديسک  عنوان تراک  

(بازگشت به اول)
(FLAC/WAV/WMA/MP3 برای فايل های)

مدت زمان پخش  روز/ساعت  عنوان آلبوم/نام هنرمند  عنوان تراک  
نام پوشه/فايل  (بازگشت به اول)

ANDROID  مدت زمان پخش  روز/ساعت  عنوان آلبوم/نام هنرمند  عنوان تراک
(بازگشت به اول)

AUXروز/ساعت  AUX

BT AUDIOروز/ساعت  BT AUDIO

عيب يابيمنابع 
نحوه تعميرعوارض  

عمومى

نماييد.صدايی بگوش نمی رسد. تنظيم  آن  بهينه  ميزان   رو بر  را  صدا  اندازه   •
كنيد. بررسى  را  اتصاالت  و  كابلها   •

 “MISWIRING CHECK WIRING

”THEN PWR ON ظاهر می 

شود.
برق را قطع كنيد، سپس اطمينان حاصل نماييد كه پايانه های   

سيم های بلندگو به طور مناسب عايق بندی شده باشند. برق را 
مجدداً وصل كنيد.

 “PROTECTING SEND

”SERVICE ظاهر می شود.

دستگاه را به نزديک ترين مركز خدمات ارسال نماييد.  

حالت [SRC SELECT] را بررسی كنيد. ( 4)منبع را نمی توان انتخاب كرد.  

راديو

راديويی  موج  دريافت   •
ضعيف است.

گوش  هنگام  ثابتى  نويز   •
دادن به راديو شنيده مى 

شود. 

آنتن هوايى را بطور محكم وصل كنيد.  

U
SB / CD

ديسك را نمى توان بيرون 
آورد.

برای اينكه با زور ديسک را بيرون بياوريد، می توانيد  را فشار   
دهيد و نگه داريد. مراقب باشيد ديسک هنگام بيرون آمدن نيفتد.

هنگام بيرون آوردن ديسک، مطمئن شويد كه چيزی جلوی ”IN DISC“ ظاهر می شود.  
اسالت ديسک را نگرفته است.

گزينه هاPLEASE” “ و 
”EJECT“ به طور متناوب ظاهر 

مى شوند.
  را فشار داده و سپس ديسک را به طرز صحيح در جای خود 

قرار بدهيد.

ترتيب پخش آهنگ ها آنطور 
كه انتظار می رود، نيست.

ترتيب پخش آهنگ ها براساس نام فايل (USB) يا ترتيبی كه طبق   
آن فايل ها ضبط شده اند (در ديسک)، مشخص می شوند.

زمان پخش سپر شده 
صحيح نيست.

اين ترتيب به روند ضبط آهنگ ها بستگی دارد.  

 “NOT SUPPORT” نشانگر
روی صفحه می آيد و از روی 

تراک پرش می شود.
بررسی كنيد كه فرمت تراک مورد نظر قابل پخش باشد. ( 12)  

”READING“ (در حال 

خواندن) چشمک می زند.
ننماييد. استفاده  زياد  های  پوشه  و  ها  شاخه  زير  از   •

ديسک را دوباره پخش كرده يا دستگاه USB را مجددا وصل كنيد.  •
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نگهدار  
تميز كردن دستگاه

گرد و خاک روی قاب را با يک دستمال خشک سيليكونی يا يک پارچه نرم پاک كنيد.
كار با ديسك ها:

نكنيد. لمس  را  ديسک  شده  ضبط  سمت   •
است،  شده  چسبانده  نوار  آن  روی  كه  ديسكی  از  يا  نچسبانيد؛  ديگر  موارد  و  نوار  ديسک  روی   •

استفاده نكنيد.
نكنيد. استفاده  ديسک  برای  جانبی  وسيله  هيچ  از   •

كنيد. حركت  بيرون  سمت  به  و  كرده  شروع  ديسک  مركز  از  را  كردن  تميز   •
استفاده  حاللی  نوع  هيچ  از  كنيد.  تميز  نرم  پارچه  يک  يا  خشک  سيليكونی  پارچه  يک  با  را  ديسک   •

نكنيد.
بكشيد. بيرون  افقی  صورت  به  را  آن  دستگاه،  از  ديسک  آوردن  بيرون  هنگام   •

كنيد. پاک  را  ديسک  لبه  و  مركزی  سوراخ  قسمت  در  زبر  های  تكه  ديسک،  دادن  قرار  از  قبل   •

ساير اطالعات  
همچنين برای موارد زير به وب سايت </http://www.jvc.net/cs/car> مراجعه كنيد:

سازگار اقالم  آخرين  فهرست  و  ميان افزار  به روزرسانی های  آخرين   –
JVC MUSIC PLAY با نام Android™ برنامه   –

جديد اطالعات  ساير   –

درباره ديسک ها و فايل های صوتی
CD های ذيل را پخش كند: تواند  می  فقط  دستگاه  اين   •

درستی  به  كه  هايی  بخش  حال،  اين  با  باشد؛  می  بخشی  چند  های  ديسک  پخش  به  قادر  دستگاه  اين   •
ضبط نشده اند در حين پخش رد خواهند شد.

ديسک هايی كه قابل اجرا نيستند:  •
ديسكهايی كه گرد نباشند.  -  

ديسكهايی كه روی سمت ضبط شده آنها رنگ شده باشد يا ديسكهايی كه كثيف باشند.  -  
ديسک های Recordable (با قابليت ضبط)/ReWritable (با قابليت ضبط مجدد) كه تمام مراحل   -  

ضبط فايل ها در آن به طور كامل انجام نشده است.
سی دی 8 سانتی متری. تالش برای جا دادن سی دی با استفاده از آداپتور ممكن است باعث ايجاد   -  

خرابی شود.

منابع
پخش دوال ديسک: در ديسكهاDualDisc” “ طرفى كه DVD نيست با استاندارد   •

”Compact Disc Digital Audio“ سازگار نمى باشد. بنابراين، استفاده از آن طرف يك دوال ديسک كه 

DVD نيست در اين دستگاه توصيه نمى شود.

فايل های قابل اجرا:  •
(.wma) WMA ،(.mp3) MP3 :پسوند فايل ها  -  

MP3: 8 كيلو بيت بر ثانيه — 320 كيلو بيت بر ثانيه سرعت بيت:   -  
WMA: 32 كيلو بيت بر ثانيه — 192 كيلو بيت بر ثانيه  

:فركانس نمونه گير  -  
MP3: 48 كيلو هرتز، 44.1 كيلو هرتز، 32 كيلو هرتز، 24 كيلو هرتز، 22.05 كيلو هرتز، 16 كيلو هرتز، 

12 كيلو هرتز، 11.025 كيلو هرتز، 8 كيلو هرتز

WMA: 8 كيلو هرتز — 48 كيلو هرتز   
.(VBR) فايل های نرخ بيت متغير  -  

حداكثر تعداد كاراكترها برای نام فايل/پوشه:  •
.(<.wma> يا <.mp3>— پسوندها 4 كاراكتر دارند) به فرمت ديسک مورد نظر بستگی دارد  

ISO 9660 Level 1 و ISO 9660 Level 2: 32 حرف  -  
Romeo: 32 حرف  -  
Joliet: 32 حرف  -  

نام فايل طوالنى ويندوز: 32 حرف  -  
USB درباره دستگاه های

FLAC/WAV/WMA/MP3 ذخيره شده در يک دستگاه ذخيره انبوه  فايلهای  تواند  می  دستگاه  اين   •
اطالعات USB را پخش نمايد.

USB نمی توانيد يک دستگاه USB را متصل كنيد. هاب  طريق  از   •
5 متر باعث پخش غيرعادی صدا شود. از  بيشتر  طول  با  كابل  يک  اتصال  است  ممكن   •

حروف: تعداد  حداكثر   •
نام پوشه ها: 64 حرف  -  
نام فايلها: 64 حرف  -  

برچسب MP3: 64 حرف  -  
برچسب WMA: 64 حرف  -  
برچسب WAV: 64 حرف  -  
برچسب FLAC: 64 حرف  -  

000 15 فايل و 500 پوشه (999 فايل در هر پوشه بدون در نظر گرفتن  تا  شناخت  به  قادر  دستگاه  اين   •
فايلهای پشتيبانی نشده) و 8 سلسله مراتب است.

USB كه درجه بندی آن به غير از 5 ولت و باالتر از 1 آمپر باشد را  دستگاه  تواند  نمی  دستگاه  اين   •
تشخيص دهد.
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11 فارسى

1  را فشار داده و نگه داريد.
برای ورود به [COLOR] به صورت مستقيم، COL را فشار دهيد.  

جهت انتخاب يک گزينه (به جدول ذيل رجوع كنيد)، دكمه ولوم را بچرخانيد، سپس دكمه را فشار   2
دهيد.

مرحله 2 را تكرار كنيد تا اينكه آيتم مورد نظر را انتخاب/فعال نماييد، يا دستورالعمل های مذكور   3
در آيتم انتخابی را دنبال كنيد.

برای خروج  را فشار دهيد.  4
برای بازگشت به مورد تنظيم قبلی،  را فشار دهيد.

XX :پيش فرض
DISPLAY

DIMMER.نور صفحه (و دكمه ها) را كاهش می دهد
OFF: كاهنده نور غيرفعال است.

 ON: كاهنده نور فعال است. روشنايی به تنظيمات [NIGHT] تغيير می كند. 
([BRIGHTNESS] )

DIMMER TIME: زمان خاموش و روشن شدن كاهنده نور را تنظيم می كند.
جهت انتخاب زمان [ON]، دكمه ولوم را بچرخانيد، سپس دكمه را فشار دهيد.  1

جهت انتخاب زمان [OFF]، دكمه ولوم را بچرخانيد، سپس دكمه را فشار دهيد.  2
6:00 PM 18:00 يا  :[ON] (پيش فرض:   
(6:00 AM 6:00 يا  :[OFF]    

AUTO: هنگام خاموش و روشن كردن چراغ های جلوی اتومبيل، كاهنده نور به طور 
خودكار خاموش و روشن می شود. 1*

تنظيمات نمايش
BRIGHTNESS را به صورت جداگانه برای USB دكمه، صفحه نمايش و روشنايی ترمينال ورودی

روز و شب تنظيم می كند.
NIGHT/DAY  1 : روز يا شب را انتخاب كنيد.

ناحيه ای انتخاب كنيد. ( تصوير در ستون سمت چپ)  2
سطح روشنايی را تنظيم كنيد (00 تا 31). (پيش فرض: DAY: 31 ؛   3

(15 :NIGHT

SCROLL *2 اطالعات موجود روی صفحه نمايش را بصورت نواری نمايش می دهد. ؛ :ONCE
AUTO: در فواصل 5 ثانيه ای نمايش نوار را تكرار مى كند. ؛ OFF: لغو مى شود.

COLOR

PRESET.رنگی را برای نور دكمه ها انتخاب كنيد
[COLOR 08] COLOR 49 تا COLOR 01  •

USER: رنگی كه برای [DAY COLOR] يا [NIGHT COLOR] ايجاد كرده ايد نشان   •
داده می شود.

COLOR FLOW01 تا COLOR FLOW03: رنگ در سرعت های مختلف تغيير می   •
كند.

DAY COLOR.رنگ های مورد نظر خود را برای نور دكمه ها در شب و روز ايجاد كنيد
BLUE / GREEN / RED: يک رنگ اوليه را انتخاب كنيد.  1

00 تا 31: سطح را انتخاب كنيد.   2
برای تمام رنگ های اصلی مراحل 1 و 2 را تكرار كنيد.

[USER] به رنگ [PRESET] ذخيره می شود. نام  با  شما  تنظيمات   •
NIGHT COLOR

MENU COLOR/وقتی در حالت منو  است يا هنگام انتخاب فايل موسيقی از يک پوشه :ON
فهرست، نور دكمه را تغيير می دهد. ؛ OFF: لغو مى شود.

با روشن يا خاموش كردن چراغ جلوی خودرو، [NIGHT COLOR] يا [DAY COLOR] تغيير می كند.
شما به سيم اتصال كنترل روشنايی نياز داريد. ( 17)  *1

بعضى از كاراكترها، يا عالئم به درستى بر رو صفحه نمايش داده نخواهند شد (يا خالى خواهند   *2

بود).
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AMP GAIN حداكثر ميزان ولوم صدا را به 25 محدود می كند. (اگر حداكثر :LOW POWER
توان هر يک از بلندگوها كمتر از 50 وات است، برای جلوگيری از آسيب ديدن 

بلندگوها اين گزينه را انتخاب كنيد.) ؛ HIGH POWER: حداكثر ميزان ولوم 
صدا 35 است.

D.T.EXP
(گسترش دهنده 
رديابی ديجيتال)

ON: با جبران مؤلفه های فركانس باال و بازيابی زمان اوج فرم موجی شكل كه 
در فشرده سازی داده های صدا از بين رفته اند، صداهايی واقعی را ايجاد می 

كند. ؛ OFF: لغو مى شود.
TEL MUTING *5 KS-BTA100 هنگام استفاده از تلفن همراه صداها را قطع می كند (از طريق :ON

وصل نشده باشد). ؛ OFF: لغو مى شود.
SPK/PRE OUT بسته به نوع اتصال بلندگوها، تنظيمات مناسب را انجام دهيد تا خروجی

مطلوبی دريافت كنيد. ( تنظيمات خروجی بلندگوها)
اگر در [BT ADAPTER] گزينه [AUX] برای [SRC SELECT] انتخاب شده باشد، كار نخواهد كرد.   *5

(4 )

تنظيمات خروجی بلندگوها
با توجه به نوع اتصال بلندگوها، تنظيمات خروجی را برای بلندگوها [SPK/PRE OUT] انتخاب كنيد.

اتصال از طريق پايانه های خروجی  
برای اتصاالتی كه از طريق آمپلی فاير خارجی می باشد. ( 17)

تنظيم روی
[SPK/PRE OUT]

(lineout) سيگنال صوتی از طريق پايانه الين خروجی
REAR/SW

REAR/REARخروجی بلندگوهای عقب
REAR/SUB.Wخروجی ساب ووفر

SUB.W/SUB.Wخروجی ساب ووفر

تنظيمات صدا 
اتصال از طريق سيم های بلندگو  

برای اتصاالتی كه بدون استفاده از آمپلی فاير خارجی می باشد. با اين حال، با اين تنظيمات نيز می توانيد 
از خروجی ساب ووفر لذت ببريد. ( 17)

تنظيم روی
[SPK/PRE OUT]

سيگنال صوتی از طريق سيم بلندگوی عقب
R (راست)L (چپ)

REAR/REARخروجی بلندگوهای عقبخروجی بلندگوهای عقب
REAR/SUB.Wخروجی بلندگوهای عقبخروجی بلندگوهای عقب

SUB.W/SUB.W(قطع صدا)خروجی ساب ووفر
اگر [SUB.W/SUB.W] انتخاب شده باشد:

[HIGH 120HZ] در [SUB.W LPF] انتخاب می شود و [THROUGH] امكان پذير نيست.  –
[R01] در [FADER] انتخاب می شود و بازه قابل انتخاب بين [R06] تا [00] می باشد.  –
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9 فارسى

ساير تنظيمات
1  را فشار داده و نگه داريد.

جهت انتخاب يک گزينه (به جدول ذيل رجوع كنيد)، دكمه ولوم را بچرخانيد، سپس دكمه را فشار   2
دهيد.

مرحله 2 را تكرار كنيد تا اينكه آيتم مورد نظر را انتخاب/فعال نماييد، يا دستورالعمل های مذكور   3
در آيتم انتخابی را دنبال كنيد.

برای خروج  را فشار دهيد.  4
برای بازگشت به مورد تنظيم قبلی،  را فشار دهيد.

XX :پيش فرض
EQ SETTING

EQ PRESET يک اكواليزر پيش تنظيم متناسب با ژانر موسيقی را انتخاب می كند. (برای استفاده از
تنظيماتی كه در [EASY EQ] انجام داده ايد، [USER] را انتخاب كنيد.)

 / TALK / R&B / POP / JAZZ / HIP HOP / HARD ROCK / (پيش فرض) FLAT
DANCE / CLASSICAL / BASS BOOST / VOCAL BOOST / USER

EASY EQ .ذخيره شده است [USER] تنظيمات صدای خود را تنظيم كنيد. اين تنظيمات روی
03 (پيش فرض:  00 تا 06+   :SUB.W SP *1*2

00 08– تا 08+     :SUB.W *1*3

00 06– تا 06+     :BASS LVL
00 06– تا 06+     :MID LVL

(00 06– تا 06+     :TRE LVL

PRO EQ.يک صدا را انتخاب كنيد :TREBLE / MIDDLE / BASS  1
قسمت های مربوط به صدای انتخاب شده را تنظيم كنيد.  2

80 HZ (پيش فرض:   200 HZ /100 /80 /60 فركانس:   BASS  
00 06– تا 06+   سطح:    

(Q1.0   Q2.0 /Q1.5 /Q1.25 /Q1.0  :Q   
1.0 KHZ (پيش فرض:   2.5 KHZ / 1.5/1.0 /0.5 فركانس:   MIDDLE  

00 06– تا 06+   سطح:    
(Q1.25   Q1.25 /Q1.0 /Q0.75  :Q   

10.0 KHZ (پيش فرض:   17.5 KHZ /15.0 /12.5 /10.0 فركانس:   TREBLE  
00 06– تا 06+   سطح:    

(Q FIX   Q FIX  :Q   

 
AUDIO

BASS BOOST 01+ — 05+ (01+): سطح تقويت صدای باس مورد دلخواه شما را
انتخاب می كند. ؛ OFF: لغو مى شود.

LOUD صدايی با كيفيت عالي در ،ضعيف يا قو 01 / 02: با تقويت فركانس ها
سطح ماليم توليد می كند. ؛ OFF: لغو مى شود.

SUB.W LEVEL *1SPK-OUT *2 00 تا 06+ (03+): ميزان خروجی ساب ووفری كه از
طريق سيم بلندگو متصل شده است را تنظيم می كند. 

(17 )
PRE-OUT *3 08– تا 08+ (00): ميزان خروجی ساب ووفری كه از

 (REAR/SW) طريق يک آمپلی فاير به پايانه های خروجی
متصل شده است را تنظيم می كند. ( 17)

SUB.W *3.خروجی ساب ووفر را روشن يا خاموش می كند :OFF / ON

SUB.W LPF *1 هميه سينگالها از طريق ساب ووفر ارسال می شوند.  ؛ :THROUGH
HIGH 120HZ / MID 85HZ / LOW 55HZ: سيگنال های صوتی با فركانس 

های كمتر از 55 هرتز/ 85 هرتز/ 120 هرتز به ساب ووفر فرستاده می شوند.
SUB.W PHASE *1 (°0): مرحله خروجی سابووفر را انتخاب NORMAL /(180°) REVERSE

می كند تا همگام با خروجی بلندگو باشد و بهترين عملكرد ارائه شود. (فقط 
 [SUB.W LPF] برای [THROUGH] زمانی قابل انتخاب است كه تنظيمی بجز

انتخاب شده باشد.)
FADER.جلويى و پشتى را تنظيم كنيد (00): باالنس خروجی بلندگو F06 — R06

BALANCE *4.چپ و راست را تنظيم كنيد (00): باالنس خروجی بلندگو R06 — L06

VOL ADJUST 15– — 06+ (00): سطح  اوليه صدای هر منبع (در مقايسه با سطح ولوم
FM) را از پيش تنظيم می كند. قبل از تنظيم، منبع كه می خواهيد تنظيم كنيد را 

انتخاب نماييد. (در صورت انتخاب FM، گزينه ”VOL ADJ FIX“ ظاهر می شود.)
فقط وقتی [SUB.W] بر رو [ON] تنظيم شده باشد، نمايش داده می شود.  *1

فقط وقتى [SPK/PRE OUT] بر رو [SUB.W/SUB.W] تنظيم شده باشد نمايش داده مى شود.   *2

(10 )
فقط وقتى [SPK/PRE OUT] بر رو [REAR/SUB.W] يا [SUB.W/SUB.W] تنظيم شده باشد   *3

نمايش داده مى شود. ( 10)
تنظيم نمى تواند بر رو ساب ووفر اثر بگذارد.  *4

تنظيمات صدا
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استفاده از يک پخش كننده صوتی قابل حمل
يک پخش كننده صوتی قابل حمل (كه برای خريد موجود است) را وصل كنيد.  1

 
برای [AUX] در [SRC SELECT] گزينه [ON] را انتخاب كنيد. ( 4)  2

برای انتخاب AUX،  را چندبار فشار دهيد.  3
پخش كننده صوتی قابل حمل را روشن و صدا را پخش كنيد.  4

برای خروجی بهينه صدا، از يک فيش سه هسته ای استريو مينی استفاده كنيد.

 Bluetooth® استفاده از دستگاه
آداپتور KS-BTA100 ،Bluetooth را (كه بايد به طور جداگانه خريداری شود) وصل كنيد.  1

 
دستگاه Bluetooth را با KS-BTA100 ثبت كنيد (جفت كنيد).  2

برای [AUX] در [SRC SELECT] گزينه [BT ADAPTER] را انتخاب كنيد. ( 4)  3
برای انتخاب BT AUDIO،  را چندبار فشار دهيد.  4

اكنون می توانيد از دستگاه Bluetooth استفاده كنيد.  5
جهت كسب جزئيات بيشتر، به راهنمای استفاده KS-BTA100 رجوع كنيد.

فيش مينی استريو 3.5 ميلی متری با رابط”L“ مانند 
(برای خريد موجود است)

پخش كننده صوتی 
پايه ورودی كمكیقابل حمل

AUX

پايه ورودی كمكی

آبی/سفيد آبی/سفيد: ريموت
سياه سياه: زمين
قهوه ای قهوه ای: كاهش صدای ضبط هنگام 

(Tel muting) دريافت تماس تلفنی

دسته سيم دستگاه ( 17)

تنظيمات صدا

انتخاب اكواليزر از پيش تنظيم شده
 را بطور مكرر فشار دهيد.

(يا)  
 را فشار دهيد، سپس دكمه ولوم را برای 5 ثانيه بچرخانيد.

 ،R&B ،POP ،JAZZ ،HIP HOP ،HARD ROCK ،(پيش فرض) FLAT :اكوااليزر از پيش تعيين شده
DANCE ،CLASSICAL ،BASS BOOST ،VOCAL BOOST ،USER ،TALK

ذخيره تنظيمات صدا
برای ورود به تنظيمات EASY EQ (اكوااليزر آسان)،  را فشار بدهيد و نگه داريد.  1

جهت انتخاب يک گزينه، دكمه ولوم را بچرخانيد، سپس دكمه را فشار دهيد.  2
برای تنظيمات ( 9) به قسمت [EASY EQ] برويد؛ نتايج در قسمت [USER] ذخيره می شود.  

دهيد. فشار  را  قبلی،   تنظيم  مورد  به  بازگشت  برای   •
دهيد. فشار  را  خروج،   برای   •
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7 فارسى

يک ايستگاه ذخيره شده را انتخاب كنيد  
 يا يكی از دكمه های عددی (1 تا 6) را فشار دهيد.

(يا)  
1  را فشار دهيد.

برای انتخاب يک شماره از پيش تعيين شده، دكمه ولوم را بچرخانيد، سپس جهت تأييد دكمه را   2
فشار دهيد.

ساير تنظيمات
1  را فشار داده و نگه داريد.

جهت انتخاب [TUNER]، دكمه ولوم را بچرخانيد، سپس دكمه را فشار دهيد.  2
جهت انتخاب يک گزينه (به جدول ذيل رجوع كنيد)، دكمه ولوم را بچرخانيد، سپس دكمه را فشار   3

دهيد.
مرحله 3 را تكرار كنيد تا اينكه آيتم مورد نظر را انتخاب/فعال نماييد، يا دستورالعمل های مذكور   4

در آيتم انتخابی را دنبال كنيد.
برای خروج  را فشار دهيد.  5

برای بازگشت به مورد تنظيم قبلی،  را فشار دهيد.
XX :پيش فرض

RADIO TIMER.بدون در نظر گرفتن منبع فعلی، در يک زمان مشخص راديو را روشن می كند
OFF /WEEKLY /DAILY /ONCE: تعداد دفعات روشن شدن تايمر را انتخاب كنيد.  1

SW2 /SW1 /AM /FM: باند SW1 ،AM ،FM يا SW2 را انتخاب كنيد.  2
01 تا 18 (برای امواج FM)/ 01  تا 06 (برای امواج SW2/SW1/AM): ايستگاه   3

از پيش تنظيم شده را انتخاب كنيد.
روز 1* و ساعت فعال سازی را تنظيم كنيد.  4

هنگام اتمام كار، عالمت ”M“ روشن می شود. 
در موارد ذيل Radio Timer (تايمر راديو) فعال نخواهد شد.

است. خاموش  دستگاه  وقتی   •
SW2/SW1/AM، گزينه [OFF] برای  موج  برای  راديو  تايمر  انتخاب  از  بعد  وقتی   •

موج [AM/SW1/SW2] در [SRC SELECT] انتخاب شده باشد. ( 4)
SSM حداكثر 18 ايستگاه راديويی :SSM 13 – 18 / SSM 07 – 12 / SSM 01 – 06

را به طور خودكار در موج FM از پيش تنظيم می كند. وقتی 6 ايستگاه راديويی اول 
ذخيره شوند، عالمت ”SSM“ ديگر چشمک نخواهد زد. برای ذخيره 12 ايستگاه ديگر 

SSM 13 – 18 / SSM 07 – 12 را انتخاب كنيد. 

LOCAL SEEK با دريافت خوب را جستجو می كند. ؛ SW2/SW1/AM فقط ايستگاه های :ON
OFF: لغو مى شود.

باشد.  می  اعمال  قابل  انتخابی  منبع/ايستگاه  برای  فقط  شده  انجام  تنظيمات   •
وقتی منبع/ايستگاه را عوض كنيد، الزم است تنظيمات را دوباره انجام 

دهيد.
IF BAND نزديک، انتخاب FM برای كمک كردن صداهای اضافی از ايستگاه های :AUTO

تيونر را افزايش دهيد. (ممكن است تأثير استريويى از بين برود.) ؛ WIDE: اين 
امر به صداهای اضافی ايستگاه های FM نزديک بستگی دارد اما كيفيت صدا كم 

نمی شود و جلوه استريو همچنان حفظ می شود.
MONO را بهبود می بخشد، اما حالت استريو از بين خواهد FM قدرت دريافت موج :ON

رفت. ؛ OFF: لغو مى شود.
NEWS-STBY*2 (اخبار) را در صورت News Programme دستگاه به طور موقت راديوی :ON

وجود پخش خواهد كرد. ؛ OFF: لغو مى شود.
REGIONAL*2 يک ايستگاه راديويی ديگر ،“AF” فقط در منطقه خاص و با استفاده از كنترل :ON

را پخش می كند. ؛ OFF: لغو مى شود.
AF SET*2 اگر قدرت دريافت موج راديويی موجود ضعيف باشد، به طور خودكار :ON

ايستگاه ديگری را جستجو می كند كه همان برنامه را در همان شبكه 
Radio Data System (سيستم داده های راديو) با دريافت موج قوی تر پخش می 

كند. ؛ OFF: لغو مى شود.
TI SET*2 به دستگاه اجازه می دهد كه در صورت امكان، به طور موقت به اطالعات :ON

ترافيكی تغيير كند (چراغ ”TI“ روشن می شود). ؛ OFF: لغو مى شود.
PTY SEARCH*2.(به زير مراجعه نماييد) انتخاب كنيد PTY يک كد

اگر يک ايستگاه راديويی، برنامه ای را پخش می كند كه كد PTY آن مشابه كد 
انتخابی شما است، آن ايستگاه تنظيم شده است.

 ،VARIED ،SCIENCE ،CULTURE ،DRAMA ،EDUCATE ،SPORT ،INFO ،AFFAIRS ،NEWS :PTY كد
 ،CLASSICS ،LIGHT M (موزيك) ،EASY M (موزيك) ،ROCK M (موزيك) ،POP M (موزيك)

 ،PHONE IN ،RELIGION ،SOCIAL ،CHILDREN ،FINANCE ،WEATHER ،OTHER M (موزيك)
 ،FOLK M (موزيك) ،OLDIES ،NATION M (موزيك) ،COUNTRY ،JAZZ ،LEISURE ،TRAVEL

DOCUMENT

فقط در صورتی كه در گام اول [ONCE] يا [WEEKLY] انتخاب شده باشند قابل انتخاب است.  *1

.FM فقط برای منبع  *2

راديو 
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انتخاب حالت كنترل
هنگام باز بودن منبع ANDROID،  را چندبار فشار دهيد.

.JVC MUSIC PLAY كنترل دستگاه اندرويد از روی اين دستگاه با داشتن برنامه  :AUTO MODE
كنترل دستگاه اندرويد با استفاده از خود دستگاه اندرويد از طريق ساير برنامه های   :AUDIO MODE

پخش كننده چندرسانه ای نصب شده روی دستگاه اندرويد. با اين حال، همچنان می 
توانيد از روی دستگاه عمليات پخش/مكث يا پرش را از روی دستگاه انجام دهيد.

انتخاب درايو موسيقی
 را بطور مكرر فشار دهيد.

آهنگ های ذخيره شده روی درايو زير پخش خواهد شد.
.(Mass Storage هوشمند (نوع  گوشی  يک  از  شده  انتخاب  خارجی  يا  داخلی  حافظه   •

درايوی. چند  دستگاه  يک  از  شده  انتخاب  درايو   •

انتخاب يک فايل از پوشه/ليست
1  را فشار دهيد.

جهت انتخاب يک پوشه/ليست، دكمه ولوم را بچرخانيد، سپس دكمه را فشار دهيد.  2
جهت انتخاب يک فايل، دكمه ولوم را بچرخانيد، سپس دكمه را فشار دهيد.  3

جستجوی سريع
اگر تعداد فايل های شما بسيار زياد است، می توانيد در بين آنها به سرعت جستجو كنيد.

برای جستجوی سريع در فهرست، دكمه ولوم را سريع بچرخانيد.
دهيد. فشار  را  قبلی،   تنظيم  مورد  به  بازگشت  برای   •

نگهداريد. و  دهيد  فشار  را  كردن،   لغو  برای   •
ANDROID فقط زمانی قابل اجرا است كه [AUTO MODE] انتخاب شده باشد. دستگاه  برای   •

 ANDROID / USB / CDراديو

هنگام دريافت سيگنال پخش استريو FM برخوردار از قدرت سيگنال كافی، ”ST“ چشمک می زند.

جستجوی يک ايستگاه راديويی
برای انتخاب FM يا AM يا SW1 يا SW2،  را چندبار فشار دهيد.  1

2   را فشار دهيد (يا  را در RM-RK52 فشار دهيد) تا يک ايستگاه به صورت 
خودكار جستجو شود.

(يا)  
  را فشار دهيد و نگهداريد (يا  را در RM-RK52 فشار دهيد و نگهداريد) تا 
زمانی كه ”M“ چشمک بزند و سپس مكرراً فشار دهيد تا يک ايستگاه به صورت دستی جستجو 

شود.

تنظيمات حافظه
شما می توانيد حداكثر 18 ايستگاه FM و 6 ايستگاه SW2/SW1/AM را ذخيره كنيد.

ذخيره ايستگاه راديويی  
در زمان گوش كردن به يك ايستگاه....

يكی از دكمه های شماره دار (1 تا 6) را فشار دهيد و نگه داريد.
(يا)  

دكمه ولوم را فشار دهيد و آنقدر نگه داريد تا ”PRESET MODE“ (حالت از پيش تنظيم شده)   1
چشمک بزند.

برای انتخاب يک شماره از پيش تنظيم شده، دكمه ولوم را بچرخانيد، سپس دكمه را فشار دهيد.  2
شماره از پيش تنظيم شده چشمک می زند و عبارت ”MEMORY“ (حافظه) ظاهر می شود.   
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5 فارسى

ANDROID / USB / CD

برای انتخاب منبع ANDROID /USB به صورت مستقيم،  را فشار دهيد.  
روی كنترل از راه دورروی صفحه جلويیبه

 را فشار داده و نگه داريد. را فشار داده و نگه داريد.به عقب / جلو بردن سريع3*
 را فشار دهيد. را فشار دهيد.انتخاب يک تراک/فايل

 را فشار دهيد. را فشار دهيد.يک پوشه انتخاب كنيد4*
 را بطور مكرر فشار دهيد.تكرار پخش3*

CD صوتی  :  ALL RPT /TRACK RPT
FLAC/WAV/WMA/MP3 فايل های  :  ALL RPT /FOLDER RPT /TRACK RPT

ANDROID  :  RPT OFF /ALL RPT /ONE RPT

 را بطور مكرر فشار دهيد.پخش تصادفى3*
CD صوتی  :  RND OFF /ALL RND

FLAC/WAV/WMA/MP3 فايل های  :  RND OFF /ALL RND /FOLDER RND
ANDROID  :  RND OFF /ALL RND /SONG RND

وقتی از دستگاه استفاده نمی كنيد، كابل را داخل خودرو رها نكنيد.  *1

هنگامی كه دستگاه اندرويدی را متصل كنيد، پيام ”Press [VIEW] to install JVC MUSIC PLAY APP“ نمايش داده می شود. برای نصب برنامه،   *2

دستورالعمل ها را دنبال كنيد. همچنين می توانيد قبل از متصل كردن دستگاه، آخرين نسخه برنامه JVC MUSIC PLAY را روی دستگاه اندرويد 
خود نصب كنيد. ( 12)

براANDROID : فقط زمانی قابل استفاده است كه [AUTO MODE] انتخاب شده باشد. ( 6)  *3

برای سی دی: فقط برای فايل های WMA/MP3. اين مورد برای ANDROID كار نمی كند.  *4

شروع پخش
منبع به صورت خودكار تغيير می كند و پخش شروع می شود.

CDطرف مارك دار خروج ديسک

USB ترمينال ورود

 *1 USB 2.0 كابل
(برای خريد موجود است)

*1 USB 2.0 كابل ميكرو
(برای خريد موجود است)

USB

ANDROID*2
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4

شروع بكار

لغو طرح نمايش
هنگامی كه دستگاه را روشن می كنيد (يا پس از بازنشانی دستگاه)، صفحه اين موارد را نشان می 

“VOLUME KNOB”  “PRESS”  “CANCEL DEMO” :دهد
دكمه ولوم را فشار دهيد.  1

[YES] برای تنظيم اوليه انتخاب می شود.   
مجدداً پيچ ميزان صدا را فشار دهيد.  2

”DEMO OFF“ ظاهر می شود.   

تنظيم كردن ساعت
1  را فشار داده و نگه داريد.

جهت انتخاب [CLOCK]، دكمه ولوم را بچرخانيد، سپس دكمه را فشار دهيد.  2
جهت انتخاب [CLOCK SET]، دكمه ولوم را بچرخانيد، سپس دكمه را فشار دهيد.  3

پيچ ميزان صدا را بچرخانيد تا تنظيمات انجام شوند و سپس پيچ را فشار دهيد.  4
روز  ساعت  دقيقه   

جهت انتخاب [24H/ 12H]، دكمه ولوم را بچرخانيد، سپس دكمه را فشار دهيد.  5
برای انتخاب [HOUR 12] يا [HOUR 24]، دكمه ولوم را بچرخانيد، سپس دكمه را فشار   6

دهيد.
برای خروج  را فشار دهيد.  7

برای بازگشت به مورد تنظيم قبلی،  را فشار دهيد.

1

2

تنظيمات اوليه
1  را فشار داده و نگه داريد.

جهت انتخاب يک گزينه (به جدول ذيل رجوع كنيد)، دكمه ولوم را بچرخانيد، سپس دكمه را فشار دهيد.  2
مرحله 2 را تكرار كنيد تا زمانی كه مورد دلخواه انتخاب شده يا فعال شده باشد.  3

برای خروج  را فشار دهيد.  4
برای بازگشت به مورد تنظيم قبلی،  را فشار دهيد.

XX :پيش فرض
SETTINGS

BEEP.غيرفعال می كند :OFF لمس كليد را فعال مى كند. ؛ صدا :ON

SRC SELECT

AM *.غيرفعال می كند :OFF را در انتخاب منبع فعال می كند. ؛ AM :ON

SW1 *.غيرفعال می كند :OFF را در انتخاب منبع فعال می كند. ؛ SW1 :ON

SW2 *.غيرفعال می كند :OFF را در انتخاب منبع فعال می كند. ؛ SW2 :ON

AUX * متصل است AUX به فيش KS-BTA100 Bluetooth هنگامی كه آداپتور :BT ADAPTER
اين گزينه را انتخاب می كند. ( 8) ؛ AUX :ON را در انتخاب منبع فعال می كند. ؛ 

OFF: غيرفعال می كند.

F/W UPDATE

SYSTEM

F/W xxxx.(ارتقا فعال نيست) لغو می كند :NO ارتقای ميان افزار را شروع می كند. ؛ :YES
برای اطالع از جزئيات درباره به روز رسانی ميان افزار، مراجعه كنيد به: 

.<http://www.jvc.net/cs/car/>

CLOCK

CLOCK SYNC در سيگنال (CT) ساعت به طور خودكار با استفاده از داده های ساعت :AUTO
FM Radio Data System (سيستم داده های راديو FM) تنظيم می شود. ؛ OFF: لغو مى شود.

CLOCK DISP.لغو مى شود :OFF حتی زمانيكه دستگاه خاموش است، ساعت نمايش داده می شود. ؛ :ON

ENGLISH.زبان نمايش را برای منوی و اطالعات موسيقی را در صورت وجود انتخاب كنيد
زبان ENGLISH به طور پيش فرض انتخاب شده است. ESPANOL

در صورت انتخاب منبع مربوطه، روی صفحه نمايش نشان داده نخواهد شد.  *

3
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3 فارسى

STT I

نكات اوليه

روی كنترل از راه دورروی صفحه جلويیبه
 را فشار دهيد.دستگاه را روشن كنيد

شود. خاموش  دستگاه  تا  داريد  نگه  آنقدر  ( در دسترس نيست )• 
 يا  را فشار دهيد.دكمه ولوم را بچرخانيد.ميزان صدا را تنظيم كنيد

دكمه ولوم را فشار دهيد تا پخش صدا قطع شود يا مكث كند.
دهيد. فشار  را  دكمه  اين  دوباره  لغو،  جهت   را فشار دهيد تا پخش صدا قطع شود يا مكث كند.• 

دهيد. فشار  را  دكمه  اين  دوباره  لغو،  جهت   •
دهيد.يک منبع را انتخاب كنيد فشار  مكرر  بطور  را    •

2 ثانيه بچرخانيد. برای  را  ولوم  دكمه  سپس  دهيد،  فشار  را    •
SOURCE را بطور مكرر فشار دهيد.

اطالعات روی صفحه نمايش را 
تغيير می دهد

( در دسترس نيست ) را بطور مكرر فشار دهيد. ( 13)

(RM-RK52) كنترل از راه دور نحوه تنظيم مجدد

تنظيمات فعلی شما پاک خواهد شد، 
به جز ايستگاه های ذخيره شده راديو.

دكمه ولوم

شكاف بارگزاری پنجره نمايش
صفحه جلويی

نحوه تعويض باتری

در صورت استفاده برای اولين بار، 
ورق عايق را بيرون بياوريد.

سنسور از راه دور (در برابر 
نور خورشيد قرار ندهيد.)
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2

قبل از استفادهفهرست مطالب
مهم

”اخطار“ ها و ”احتياط“  رعايت  و  مطالعه  كنيد.  مطالعه  محصول  اين  از  استفاده  از  قبل  را  راهنما  دفترچه  اين  لطفاً  صحيح،  استفاده  از  اطمينان  برای   •
های مندرج در اين دفترچه از اهميت خاصی برخوردار است.

دهيد. قرار  دسترس  قابل  و  امن  محلی  در  آينده  در  آن  به  مراجعه  برای  را  راهنما  دفترچه  اين  لطفاً   •
 اخطار

از استفاده از عملكردهايی كه باعث كاهش توجه شما در حين رانندگی می شود و ايمنی شما را به خطر می اندازد، خودداری كنيد.  
 احتياط
تنظيم ولوم:

بشنويد. را  اتومبيل  از  خارج  صدای  بتوانيد  كه  كنيد  تنظيم  طوری  را  ولوم  تصادفات،  بروز  از  جلوگيری  برای   •
نبينند. صدمه  بلندگوها  خروجی،  سطح  ناگهانی  افزايش  بدليل  تا  كنيد  كم  را  ولوم  ديجيتال،  منابع  اين  پخش  از  قبل   •

عمومى:
نكنيد. استفاده  آن  از  باشد،  داشته  خطر  رانندگی  حين  در  شما  ايمنی   برا خارجی  دستگاه  از  استفاده  دارد  احتمال  اگر   •

داشت. نخواهيم  شده  ضبط  داده  گونه  هر  شدن  پاک  قبال  در  مسئوليتی  هيچ  ما  ايد.  كرده  تهيه  پشتيبانى  فايل  مهم  اطالعات  همه  از  شويد  مطمئن   •
ندهيد. قرار  دستگاه  داخل  در  را  فلزی)  ابزار  يا  سكه  قبيل  فلزی (از  اشيا  هرگز  كوتاه،  اتصال  ايجاد  از  جلوگيری  برای   •

شود. خشک  رطوبت  تا  بمانيد  منتظر  و  بياوريد  بيرون  را  ديسک  بايد  بدهد،  رخ  ديسک  در  خطا  ليزری،  لنزهای  روی  رطوبت  وجود  بدليل  اگر   •
:(RM-RK52) كنترل از راه دور

ندهيد. قرار  داشبورد  قبيل  از  گرم  های  مكان  در  را  دور  راه  از  كنترل   •
شود. تعويض  معادل  يا  مشابه  نوع  با  فقط  داشت.  خواهد  وجود  انفجار  خطر  شود،  تعويض  اشتباه  طرز  به  ليتيوم  باتری  كه  صورتی  در   •

گيرند. قرار  آن  مانند  يا  آتش  خورشيد،  نور  نظير  حد  از  بيش  گرمای  معرض  در  نبايد  ها  باتری  يا  باتری  بسته   •
دور  به  فورا  را  ها  باتری  كنيد.  نگهداری  خود  اصلی  بندی  بسته  درون  كنيد  نمی  استفاده  آن  از  كه  هنگامی  و  نگهداريد  دور  كودكان  دسترس  از  را  باتری   •

بياندازيد. در صورت بلعيدن باتری، فورا با يک پزشک تماس بگيريد.

2 قبل از استفاده 
3 نكات اوليه 
4 شروع بكار 

لغو طرح نمايش  1
تنظيم كردن ساعت  2

تنظيمات اوليه  3
5  ANDROID / USB / CD

6 راديو 
8  AUX

8 تنظيمات صدا 
11 تنظيمات نمايش 
12 منابع 

نگهدار
ساير اطالعات

13 عيب يابي 
14 توضيحات 
16 نصب / اتصال 

چطور اين دفترچه راهنما را بايد خواند
اند. شده  داده  توضيح  قاب  روی  های  دكمه  از  استفاده  با  عملكردها  عمده،  طور  به   •

كنيد. ( 4)  انتخاب  منوی  از  را  نمايش  زبان  می توانيد  رفته اند.  بكار  توضيح  منظور  به  انگليسی  عالئم   •
[XX] گزينه های انتخاب شده را نشان می دهد.  •

XX) نشان دهنده مرجع هايی است كه در صفحه عنوان شده قابل دسترسی هستند.  )  •
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17 عربي

STEERING
WHEEL

REMOTE

أرجوانية/أسود

إيقاف منصهر السيارة

مفتاح االشتعال

أزرق فاتح/أصفر

أزرق/أبيض: إلى المضخم

أزرق: إلى هوائي الطاقة

اربط هذه الوصلة إذا كانت ضفيرة 
أسالك سيارتك ال تحتوي على سلك 
”مفتاح تشغيل المحرك 12 فولت“.

سلك أحمر منفصل

كابل اإلشارة (غير مرفقة)توصيل األسالك

سلك بعيد
إلى محول جهاز (غير مرفقة)

التحكم عن بعد في 
عجلة القيادة

صمامة 
كهربائية 
(10 أمبير)

طرف توصيل الهوائي
ضفيرة أسالك 
المصنع (السيارة)

لوحة عدادات السيارة

أسود: السلك األرضي

أصفر: بطارية 12 فولت

أبيض: السماعة األمامية (اليسرى)
أبيض/أسود

رمادي: السماعة األمامية (اليمنى)
رمادي/أسود

أخضر: السماعة الخلفية (اليسرى)2* 
أخضر/أسود2* 

أرجوانية: السماعة الخلفية (اليمنى)

ا. وصل األسالك ذات األلوان المتشابهة معً

أحمر: إشعال 12 فولت

برتقالي/أبيض: إضاءة
بني: كتم صوت الهاتف

أزرق/أبيض: بعيد (200 م أ كحد أقصى)

أطراف التوصيل 
الخلفية/خرج 

الصبووفر

التوصيل المقترح

هام
ننصح بتركيب الجهاز مع ضفيرة اسالك كهربائية خاصة 

متوفرة تجاريا مخصصة لسيارتك وإيكال هذه المهمة 
للمختصيين وذلك لضمان سالمتك. استشير بائع أجهزة 

الصوتيات الخاصة بالسيارات القريب منك.

 *1JVC مضخم

قم بتوصيل سلك التأريض   *1

الخاص بمضخم الصوت 
الى شاسيه السيارة بإحكام 
لتفادي تعرض الوحدة للتلف.
كما يمكن توصيل سماعة   *2

مجهار الترددات الخفيضة 
الفرعي مباشرة باستخدام 
هذا السلك بدون مضخم 

صوت لمجهار ترددات خفيضة 
فرعي خارجي. لإلعداد،  10.

ضفيرة أسالك كهربائية 
خاصة (تباع على حدة) 

JS_JVC_KW_R520_M_H_AR.indd   17JS_JVC_KW_R520_M_H_AR.indd   17 13/11/2015   2:00:41 PM13/11/2015   2:00:41 PM



16

صيل
ب / التو

التركي
 تحذير

يمكن استخدام الوحدة فقط في سيارة بها مصدر تيار مباشر 12 فولت، وتأريض   •
سلبي.

قم بفصل الطرف السلبي للبطارية قبل توصيل األسالك والتركيب.  •
ال تقم بتوصيل سلك البطارية (األصفر) وسلك اإلشعال (األحمر) بشاسيه   •

السيارة أو السلك األرضي (سوداء) لمنع حدوث ماس كهربائي.
قم بعزل األسالك غير الموصلة بواسطة شريط من الفينيل لمنع حدوث ماس   •

كهربائى.
تأكد من تأريض الوحدة مع شاسيه السيارة مرة ثانية بعد التركيب.  •

 تنبيه
لدواعي السالمة، اترك مهمة توصيل األسالك والتركيب للفنيين المختصين.   •

استشير بائع أجهزة الصوتيات الخاصة بالسيارات.
ركب هذه الوحدة في حامل األجهزة بسيارتك. وال تلمس األجزاء المعدنية من   •
هذه الوحدة أثناء استخدامها أو بعد استخدامها بفترة قصيرة. حيث تكون 

األجزاء المعدنية للوحدة مثل مبدد الحرارة والحاوية ساخنين.
ال تقم بتوصيل  أسالك السماعات بشاسيه السيارة أو سلك التأريض   •

(سوداء) أو توصيلها على التوازي.
صل السماعات بطاقة قصوى تزيد عن 50 وات، إذا كانت أقصى طاقة أقل من   •

50 وات، فغيّر إعداد [AMP GAIN] لتجنب تلف السماعات. ( 10)

.30º قم بتركيب الجهاز عند زاوية أقل من  •
إذا لم تمتلك شبكة األسالك الكهربائية بالسيارة طرف إشعال، قم بتوصيل   •

سلك اإلشعال (األحمر) بالطرف الموجود في صندوق فيوزات السيارة الذي يوفر 
مصدر تيار مباشر 12 فولت ويتم تشغيله وإيقافه بواسطة مفتاح اإلشعال.

احتفظ بجميع الكبالت بعيدة عن االجزاء المعدنية التي تبدد الحرارة.  •
بعد تركيب الجهاز تأكد من عمل مصابيح الفرامل وإشارات تغيير االتجاه   •

والمساحات وخالفه بشكل سليم.
ً من عدم تالمس األسالك لشاسيه السيارة  في حالة احتراق المنصهر، تأكد أوال  •

ثم استبدل المنصهر القديم بمنصهر آخر بنفس شدة التيار.
اإلجراء األساسي

انزع المفتاح من مفتاح اإلشعال، ثم افصل الطرف    1
من بطارية السيارة.

توصيل األسالك بشكل صحيح.  2
انظر توصيل األسالك. ( 17)   

ركب الجهاز في سيارتك.  3
انظر تركيب الوحدة (داخل تابلو السيارة).   

توصيل طرف  ببطارية السيارة.  4
أعد ضبط الوحدة. ( 3)  5

قائمة قطع الغيار المستخدمة في التركيب
ضفيرة األسالك  (B)براغي برؤوس مسطحة  (C)

(M5 × 8 مم)
براغي مستديرة الرأس   (D)

(M5 × 8 مم)
وحة الزينة  (A)

تركيب الوحدة (داخل تابلو السيارة)
قم بالتركيب على دعامات السيارة مستخدما البراغي المرفقة (C) أو (D). تختلف فتحات البراغي 

.(A) حسب موديل السيارات. ثم، قم بتركيب لوحة التهيئة المرفقة
قم بتوصيل األسالك 

المطلوبة. ( 17)

تابلوه السيارة

دعامة السيارة

 استخدم البراغي المحددة فقط. فقد يسبب استخدام البراغي 
ا للجهاز. غير الصحيحة تلفً

التركيب في سيارات تويوتا
 .(D) أو (C) قم بالتركيب على دعامات السيارة مستخدما البراغي المرفقة

) التي تالئم دعامات السيارة. ) أو ( استخدم فتحات التركيب (
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CD شغل
م

GaAIAsدايود الليزر

(D/A) 8 مرات أعلى من العينةالفلتر الرقمي

500 لفة في الدقيقة — 200 لفة في الدقيقة (CLV)سرعة الدوران

أقل من الحد الذي يمكن قياسهاالهتزاز واالرتعاش
20 هرتز — 20 كيلو هرتزاستجابة التردد (1± ديسيبل)

إجمالي التشوه الهارموني 
(1 كيلو هرتز)

 0.01 %

نسبة اإلشارة إلى الضوضاء 
(1 كيلو هرتز)

105 ديسيبل

90 ديسيبلالمجال الديناميكي

85 ديسيبلفصل القنوات

MP3 فك شفرةMPEG-1/2 Audio Layer-3 متوافق مع
WMA فك شفرةWindows Media Audio متوافق مع صيغة

U
SB

USB (سرعة قصوى)معيار USB 2.0 ،USB 1.1

من فئة التخزين اإلجمالياألجهزة المتوافقة
FAT12/ 16/ 32نظام الملفات

تيار مباشر 5 فولت  1 أمبيرالحد األقصى لإلمداد بالتيار
MP3 فك شفرةMPEG-1/2 Audio Layer-3 متوافق مع

WMA فك شفرةWindows Media Audio متوافق مع صيغة
WAV خطيفك شفرة PCM

FLAC فك شفرةFLAC ملفات

ساعدة إضافية 
م

20 هرتز — 20 كيلو هرتزاستجابة التردد (3± ديسيبل)

000 1 مللي فولتالجهد األقصى للدخل

30 كيلو أوممعاوقة الدخل

صوت

50 واط × 4 أوقدرة الخرج القصوى

50 واط × 2 + 50 واط × 1 (مجهار الترددات 

الخفيضة الفرعي = 4 اوم)
قدرة سعة نطاق البث الكامل

(عند أقل من %1 إجمالي تشتت الصوت)
22 واط × 4

4 أوم — 8 أوممعاوقة السماعات

(USB/CD) 500 2 مللي فولت/10 كيلو أوممستوى الخرج االبتدائي/الحمل

≤ 600 اوممعاوقة خرج الصوت االبتدائي

عام

فولطية التشغيل 
(مسموح 10.5 فولت — 16 فولت)

14.4 فولت

10 أمبيرأقصى استهالك للتيار

10– درجة سلزيوس — 60+ درجة سلزيوسنطاق درجة حرارة التشغيل

حجم التركيب 
(عرض × طول × ارتفاع)

178 مم × 100 مم × 158 مم

1.3 كجمالوزن

يخضع للتغيير دون إخطار مسبق. 

 المواصفات
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 البحث عن االعطال واالصالح
معالجة األعطالاالعراض  

U
SB / CD

تومض رسالة 
”CANNOT PLAY“ و/أو ال 
يُكتشف جهاز موصل.

ا مع هذه  تحقق ما إذا كان الجهاز الموصل متوافقً  •
الوحدة وتأكد من أن الملفات بتنسيقات مدعومة. ( 12)

أعد توصيل الجهاز.  •
ال تُعرض األحرف 

الصحيحة.
تستطيع هذه الوحدة فقط عرض الحروف الهجائية   

الكبيرة واألرقام وعدد محدود من الرموز. 

 AN
DROID

ال يمكن سماع الصوت   •
اثناء التشغيل.

يخرج الصوت من جهاز   •
Android فقط.

.Android أعد توصيل جهاز  •
إذا كنت في وضع [AUDIO MODE]، قم بتشغيل اي   •
تطبيق لمشغل الوسائط على جهاز Android وابدأ 

التشغيل.
إذا كنت في وضع [AUDIO MODE]، أعد تشغيل التطبيق   •

الحالي لمشغل الوسائط أو استخدم تطبيق اخر لمشغل 
الوسائط.

.Android اعد تشغيل جهاز  •
إذا لم يؤدي ذلك لحل المشكلة، هذا يعني ان جهاز   •

Android الموصول غير قادر على توجيه اشارة الصوت الى 
الوحدة. ( 13)

ال يمكن التشغيل في 
.[AUTO MODE] وضع

تأكد من تثبيت التطبيق JVC MUSIC PLAY APP في جهاز   •
(5 ) .Android

قم بإعادة توصيل جهاز Android واختر وضع التحكم   •
المناسب. ( 6)

إذا لم يؤدي ذلك لحل المشكلة، هذا يعني ان جهاز   •
(13 ) .[AUTO MODE] الموصول ال يدعم Android

يواصل ”NO DEVICE“ أو 
”READING“ الوميض.

.Android اطفئ خيارات المطور على جهاز  •
.Android أعد توصيل جهاز  •

إذا لم يؤدي ذلك لحل المشكلة، هذا يعني ان جهاز   •
(13 ) .[AUTO MODE] الموصول ال يدعم Android

يتقطع التشغيل أو يتم 
تخطي الصوت.

.Android اطفئ وضع توفير الطاقة على جهاز  

“CANNOT PLAY”.يدعم ملفات الصوت Android تأكد من أن جهاز  •
.Android أعد توصيل جهاز  •
.Android اعد تشغيل جهاز  •

إذا ظلت المشكالت قائمة، أعد ضبط الوحدة. ( 3)

المواصفات

ف
الموال

FM87.5 ميجاهرتز — 108.0 ميجاهرتز نطاق التردد

(50 كيلو هرتز للخطوة)
درجة الحساسية المستخدمة 

(S/N = 26 ديسيبل)
dBf 8.2 (0.71 ميكرو فولت/ 75 اوم)

تهدئة الحساسية 
(DIN S/N = 46 ديسيبل)

dBf 17.2 (2.0 ميكرو فولت/ 75 اوم)

30 هرتز — 15 كيلو هرتزاستجابة التردد (3± ديسيبل)

نسبة اإلشارة إلى الضوضاء 
(أحادي)

64 ديسيبل

40 ديسيبلفصل االستريو (1 كيلو هرتز)

AM531 كيلو هرتز — 611 1 كيلو هرتز نطاق التردد  :(AM) 1 الموجة
(9 كيلو هرتز للخطوة)

940 2 كيلو هرتز — 735 7 كيلو هرتز   :(SW1) 2 الموجة
(5 كيلو هرتز للخطوة)

500 9 كيلو هرتز — 135 10 كيلو هرتز /   :(SW2) 3 الموجة
580 11 كيلو هرتز — 135 18 كيلو هرتز 

(5 كيلو هرتز للخطوة)
9 كيلو هرتزتحديد سعة القناة الموجة :1 

5 كيلو هرتز الموجة 2 /3 : 
درجة الحساسية المستخدمة 

(S/N = 20 ديسيبل)
29 ديسيبل ميو (28.2 ميو فولت)  :AM

30 ديسيبل ميو (32 ميو فولت)  :SW
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Android بخصوص جهاز
هذه الوحدة تدعم نظام التشغيل Android OS 4.1 واعلى.  •

بعض اجهزة Android (المجهزة بنظام التشغيل OS 4.1 واعلى) قد ال تدعم وظيفة بشكل   •
.Android Open Accessory (AOA) 2.0 كامل

إذا كان جهاز Android يدعم كل من جهاز فئة التخزين الكبير و AOA 2.0، تقوم هذه الوحدة   •
بالتشغيل عبر AOA 2.0 كأولوية دائما.

تغيير معلومات الشاشة
، تتغير معلومات الشاشة. كلما ضغطت على 

إذا لم تكن المعلومات متوفرة أو انها غير مسجلة، يظهر ”NO TEXT“ أو ”NO NAME“ أو   •
معلومات اخرى (مثال، اسم المحطة).

 SW1 ،AM ،FM
SW2 أو

التردد  اليوم/الساعة
(متاح لمحطات Radio Data System (نظام بيانات الراديو) على 

موجة FM فقط)
 اسم المحطة (PS)  التردد  نوع البرنامج (PTY)  نصوص راديو+  

اليوم/الساعة  (عودة للبداية)
USB أو  CD(CD-DA لـ)

وقت التشغيل  اليوم/الساعة  اسم القرص  عنوان المسار  
(عودة للبداية)

(FLAC/WAV/WMA/MP3 لملفات)
وقت التشغيل  اليوم/الساعة  اسم األلبوم/الفنان  

عنوان المسار  اسم المجلد/الملف  (عودة للبداية)
 ANDROID  وقت التشغيل  اليوم/الساعة  اسم األلبوم/الفنان

عنوان المسار  (عودة للبداية)
AUXاليوم/الساعة  AUX

BT AUDIOاليوم/الساعة  BT AUDIO

البحث عن االعطال واالصالحمراجع 
معالجة األعطالاالعراض  

عام

اضبط مستوى قوة الصوت على افضل مستوى ممكن.ال يمكن سماع الصوت.  •
افحص االسالك والتوصيالت.  •

 “MISWIRING CHECK تظهر
.WIRING THEN PWR ON”

اقطع الطاقة، ثم تأكد من ان اطرف توصيل اسالك   
السماعة موصولة بشكل صحيح. قم بتشغيل الطاقة 

مرة اخرى.
 “PROTECTING SEND تظهر

.SERVICE”

ارسل الوحدة الى اقرب مركز خدمة.  

افحص إعداد [SRC SELECT]. ( 4)ال يمكن تحديد المصدر.  

الراديو

استقبال الراديو رديء.  •
يتولد ضجيج استاتيكي   •

اثناء االستماع الى 
الراديو. 

اوصل الهوائي بصورة محكمة.  

U
SB / CD

اضغط مع االستمرار على  إلخراج األسطوانة بالقوة. تعذر إخراج األسطوانة.  
ا على أن ال تسقط األسطوانة عند إخراجها. كن حريصً

.“IN DISC” تأكد من عدم وجود أي شيء يعوق فتحة التحميل عند تظهر  
إخراجك لألسطوانة.

 “PLEASE” تظهر رسالتا
و”EJECT“ بالتبادل على 

شاشة العرض.

، ثم أدخل األسطوانة بشكل صحيح. اضغط   

أمر التشغيل ال يسير على 
النحو المرجو.

يُحدد أمر التشغيل باسم الملف (USB) أو الترتيب الذي   
جلت به الملفات (األسطوانة). سُ

وقت التشغيل المنقضي 
غير صحيح.

يعتمد هذا على عملية التسجيل السابقة.  

 “NOT SUPPORT” تظهر
على الشاشة ويتم تخطي 

المسار.

تحقق من أن المسار بتنسيق قابل للتشغيل. ( 12)  

 “READING” يواصل
الوميض.

ال تستخدم تسلسالت هرمية ومجلدات عديدة للغاية.  •
.USB أعد تحميل االسطوانة أو أعد توصيل جهاز  •
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الصيانة  
تنظيف الجهاز

امسح التراب من اللوحة باستخدام سليكون جاف أو قطعة قماش ناعمة.

التعامل مع األسطوانات:
ال تلمس سطح التسجيل الخاص باألسطوانة.  •

ا عليها  ال تلصق أي شريط أو ما شابه على األسطوانة وال تستخدم أسطوانة ملصوقً  •
شريط.

ال تستخدم أي ملحقات لألسطوانة.  •
قم بتنظيف األسطوانة من منتصفها للخارج.  •

نظف األسطوانة باستخدام سيليكون جاف أو قطعة قماش ناعمة. ال تستخدم أي مذيبات.  •
عند إزالة األسطوانات من هذا الجهاز، اسحبها نحو الخارج أفقيًا.  •

انزع الحواف من فتحة المنتصف وحافة األسطوانة قبل وضع أسطوانة.  •

مزيد من المعلومات  
كما يرجى زيارة الموقع التالي </http://www.jvc.net/cs/car> من اجل:

آخر تحديثات البرامج الثابتة واحدث قائمة بنود متوافقة  –
Android™ الخاص بنظام JVC MUSIC PLAY تطبيق  –

أي من احدث المعلومات االخرى  –

عن اإلسطوانات والملفات الصوتية
تستطيع هذه الوحدة تشغيل أسطوانات CD التالية:  •

تستطيع هذه الوحدة تشغيل أسطوانات متعددة التسجيالت؛ ومع ذلك، يتم تخطي   •
التسجيالت غير المغلقة أثناء التشغيل.
أسطوانات غير قابلة للتشغيل:  •

األسطوانات غير المستديرة.  -  
األسطوانات التي يوجد بها ألوان على سطح التسجيل أو األسطوانات المتسخة.  -  

أسطوانات التسجيل/إعادة الكتابة التي لم يتم وضع اللمسات األخيرة.  -  
8 سم CD. عند محاولة إدخالها في الجهاز باستخدام مهايئ، فإنها قد تتسبب في   -  

حدوث خلل.

مراجع
تشغيل اإلسطوانة المزدوجة: ال يتوافق جانب االسطوانة بدون - DualDisc” DVD“ مع   •

”الصوت الرقمي لالسطوانة المزدوجة“ القياسي. لهذا، ال يُنصح بتشغيل جانب االسطوانة 
بدون - DVD إلسطوانة مزدوجة على هذا المنتج.

ملفات قابلة للتشغيل:  •
(.wma) WMA ،(.mp3) MP3 :امتدادات الملفات  -  

MP3: 8 كيلو بت بالثانية — 320 كيلو بت بالثانية معدل البت:   -  
WMA: 32 كيلو بت بالثانية — 192 كيلو بت بالثانية

تردد العينة:  -  
MP3: 48 كيلو هرتز، 44.1 كيلو هرتز، 32 كيلو هرتز، 24 كيلو هرتز، 22.05 كيلو هرتز، 

16 كيلو هرتز، 12 كيلو هرتز، 11.025 كيلو هرتز، 8 كيلو هرتز

WMA: 8 كيلو هرتز — 48 كيلو هرتز   
.(VBR) ملفات ذات معدل بت متغير  -  

أقصى عدد أحرف السم الملف/ المجلد:  •
.(<.wma> أو <.mp3> — يتضمن 4 أحرف امتداد) يعتمد على تنسيق القرص المستخدم  

ISO 9660، المستوى 1 والمستوى 2: 32 حرفا  -  
Romeo: 32 حرفا  -  
Joliet: 32 حرفا  -  

ويندوز اسم ملف طويل: 32 حرفا  -  

USB حول أجهزة
تستطيع هذه الوحدة تشغيل ملفات FLAC/WAV/WMA/MP3 المخزنة على جهاز تخزين   •

.USB عالي السعة من فئة
.USB عن طريق مجمع مركزي USB ال يمكنك توصيل جهاز  •

قد يتسبب توصيل كابل يزيد طوله اإلجمالي على 5 متر في ظهور مشاكل غير طبيعية   •
في التشغيل.

أقصى عدد حروف بالنسبة لما يلي:  • 
أسماء المجلدات: 64 حرفا  -  
أسماء الملفات: 64 حرفا  -  

عالمة MP3: 64 حرفا  -  
عالمة WMA: 64 حرفا  -  
عالمة WAV: 64 حرفا  -  
عالمة FLAC: 64 حرفا  -  

ً لكل مجلد  ً (999 ملفا يستطيع هذا الجهاز التعرف على إجمالي 000 15 ملف و500 مجلدا  •
من بينها المجلد بدون ملفات غير مدعمة)، و8 تسلسالت هرمية.

ال يمكن للوحدة التعرف على جهاز USB يكون معدله 5 فولت ويتجاوز 1 أمبير.  •
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11 عربي

. اضغط مع االستمرار على   1
اضغط COL للدخول إلى [COLOR] مباشرة.  

أدر قرص مستوى الصوت لتحديد بند (راجع الجدول التالي)، ثم اضغط   2
القرص.

كرر الخطوة 2 الى ان يتم اختيار البند المرغوب او اتبع التعليمات   3
المتعلقة بالبند المختار.

اضغط على  للخروج.  4
. للرجوع إلى عنصر اإلعداد السابق، اضغط على 

XX :افتراضي
DISPLAY

DIMMER.تعتيم إضاءة الشاشة وإضاءة االزرار
OFF: المعتم مطفئ.

([BRIGHTNESS] ) .[NIGHT] ينطفئ المعتم. يغير السطوع الى إعداد :ON
DIMMER TIME: يضبط وقت تشغيل واطفاء المعتم.

أدر قرص مستوى الصوت لضبط وقت التشغيل [ON]، ثم اضغط على   1
القرص.

أدر قرص مستوى الصوت لضبط وقت التشغيل [OFF]، ثم اضغط على   2
القرص.

6:00 PM 18:00 أو  :[ON] (افتراضي:   
(6:00 AM 6:00 أو  :[OFF]    

AUTO: يتم تشغيل واطفاء المعتم عند تشغيل أو اطفاء مصابيح السيارة 
األمامية. 1*

إعدادات الشاشة
BRIGHTNESS لليل والنهار بشكل USB تعيين سطوع الزر وشاشة العرض وطرف إدخال

منفصل.
NIGHT/DAY  1 : يحدد النهار أو الليل.

اختر منطقة. ( توضيح في العمود األيسر)  2
يضبط مستوى السطوع (00 إلى 31). (افتراضي: DAY:  31 ؛   3

(15 :NIGHT

 SCROLL *2 يكرر التمرير :AUTO يمرر المعلومات المعروضة مرة واحدة.  ؛ : ONCE
(بفواصل مدتها 5 ثوان). ؛ OFF: الغاء.

COLOR

PRESET.حدد لونًا الضاءة االزرار
[COLOR 08] COLOR 49 إلى COLOR 01  •

USER: يظهر اللون الذي أنشأته لـ [DAY COLOR] (لون النهار) أو   •
[NIGHT COLOR] (لون الليل).

COLOR FLOW01 إلى COLOR FLOW03: يتغير اللون مع اختالف السرعات.  •
DAY COLOR.قم بتحديد ألوانك النهارية والليلية الضاءة االزرار

BLUE / GREEN / RED: اختر اللون االولي.  1
00 إلى 31: حدد مستوى.   2

كرر خطوتي 1 و 2 لكل األلوان األساسية.
.[PRESET] في [USER] تم تخزين إعدادك لـ  •

NIGHT COLOR

MENU COLOR يغير اضاءة الزر في وضع القائمة أو عند اختيار ملف موسيقى من :ON
المجلد/ القائمة. ؛ OFF: الغاء.

يتغير [NIGHT COLOR] أو [DAY COLOR] بتشغيل أو إطفاء مصابيح السيارة األمامية.

مطلوب توصيل سلك التحكم في اإلضاءة. ( 17)  *1

لن تظهر بعض الحروف والرموز بصورة صحيحة (أو ستبدو فارغة).  *2
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10

AMP GAIN يحدد مستوى الصوت األقصى حتى 25. (يُحدد إذا كانت : LOW POWER
القدرة القصوى لكل سماعة أقل من 50 وات لمنع تلف السماعات.)  ؛ 

HIGH POWER: مستوى الصوت األقصى هو 35.

D.T.EXP
(موسع المسار 

الرقمي)

ًا واقعيًا عن طريق تعويض المكونات عالية التردد  ON: يخلق صوت
واستعادة زمن الصعود لشكل الموجة التي ضاعت عند ضغط البيانات 

الصوتية. ؛ OFF: الغاء.
TEL MUTING *5 يكتم األصوات أثناء استخدام الهاتف الخلوي (غير موصل عن :ON

طريق KS-BTA100). ؛ OFF: الغاء.
SPK/PRE OUT اعتمادا على طريقة توصيل السماعة، اختر اإلعداد المناسب للحصول

على الخرج المرغوب. ( إعدادات خرج السماعة)
(4 ) .[SRC SELECT] في [AUX] لـ [BT ADAPTER] ددت ال يعمل إذا حُ  *5

إعدادات خرج السماعة
اختر إعداد الخرج للسماعات [SPK/PRE OUT]، اعتمادا على طريقة توصيل السماعة.

التوصيل عبر اطراف توصيل خط خارجي  
للتوصيالت عبر مضخم صوت خارجي. ( 17)

تشغيل اإلعداد
[SPK/PRE OUT]

اشارة الصوت عبر طرف توصيل خط خارجي
REAR/SW

REAR/REARطرف توصيل خرج السماعات الخلفية
REAR/SUB.W خرج الصب ووفر

SUB.W/SUB.W خرج الصب ووفر

إعدادات الصوت 

التوصيل عبر سلك السماعة  
للتوصيالت بدون استخدام مضخم صوت خارجي. لكن، بواسطة هذا اإلعداد يمكن ايضا 

االستمتاع بإخراج اشارات مجهار الترددات الخفيضة الفرعي. ( 17)

تشغيل اإلعداد
[SPK/PRE OUT]

اشارة الصوت عبر سلك السماعة الخلفية
R (اليمنى)L (اليسرى)

REAR/REAR طرف توصيل خرج السماعات
الخلفية

طرف توصيل خرج السماعات 
الخلفية

REAR/SUB.W طرف توصيل خرج السماعات
الخلفية

طرف توصيل خرج السماعات 
الخلفية

SUB.W/SUB.W (كتم الصوت)خرج الصب ووفر
:[SUB.W/SUB.W] إذا تم اختيار

تم اختيار [HIGH 120HZ] في [SUB.W LPF] والخيار [THROUGH] غير متوفر.  –
تم اختيار [R01] في [FADER] والنطاق القابل لالختيار هو [R06] الى [00].  –
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9 عربي

إعدادات أخرى
. اضغط مع االستمرار على   1

أدر قرص مستوى الصوت لتحديد بند (راجع الجدول التالي)، ثم اضغط   2
القرص.

كرر الخطوة 2 الى ان يتم اختيار البند المرغوب او اتبع التعليمات   3
المتعلقة بالبند المختار.

اضغط على  للخروج.  4
. للرجوع إلى عنصر اإلعداد السابق، اضغط على 

XX :افتراضي
EQ SETTING

EQ PRESET [USER] والمناسب لنوع الموسيقى. (اختر ً عادِل المضبوط مسبقا يحدد المُ
(.[EASY EQ] الستخدام اإلعدادات التي تم تنفيذها في

 / TALK / R&B / POP / JAZZ / HIP HOP / HARD ROCK / (افتراضي) FLAT
DANCE / CLASSICAL / BASS BOOST / VOCAL BOOST / USER

EASY EQ .[USER] قم بضبط إعدادات الصوت الخاصة بك. تم تخزين هذا اإلعداد لـ
 03 (افتراضي:  00 إلى 06+   :SUB.W SP *1*2

00 08– إلى 08+    :SUB.W *1*3

00 06– إلى 06+    :BASS LVL
00 06– إلى 06+    :MID LVL
(00 06– إلى 06+    :TRE LVL

PRO EQ.اختر نغمة صوت :TREBLE / MIDDLE / BASS  1
اضبط عناصر الصوت لنغمة الصوت المختارة.  2

80 HZ (افتراضي:   200 HZ /100 /80 /60 التردد:    BASS  
00 06– إلى 06+   المستوى:    

(Q1.0   Q2.0 /Q1.5 /Q1.25 /Q1.0  :Q   
1.0 KHZ (افتراضي:   2.5 KHZ /1.5 /1.0 /0.5 التردد:   MIDDLE  

00 06– إلى 06+   المستوى:    
(Q1.25   Q1.25 /Q1.0 /Q0.75  :Q   

10.0 KHZ (افتراضي:   17.5 KHZ /15.0 /12.5 /10.0 التردد:   TREBLE  
00 06– إلى 06+   المستوى:    

(Q FIX   Q FIX  :Q   

 
AUDIO

BASS BOOST 01+ — 05+ (01+): يحدد مستوى رفع الجهير المطلوب. ؛
OFF: الغاء.

LOUD 01 / 02: يعزز الترددات المنخفضة أو العالية من أجل تكوين صوت
متوازن على قوة صوت منخفض. ؛ OFF: الغاء.

SUB.W LEVEL *1SPK-OUT *2 00 إلى 06+ (03+): يضبط مستوى خرج مجهار
الترددات الخفيضة الفرعي الموصول عبر حمل 

السماعة. ( 17)
PRE-OUT *3 08– إلى 08+ (00): يضبط مستوى خرج مجهار

الترددات الخفيضة الفرعي الموصول الى اطراف 
توصيل خط خارجي (REAR/SW) عبر مضخم صوت 

خارجي. ( 17)
 SUB.W *3.يقوم بتشغيل أو إيقاف تشغيل خرج الصبووفر :OFF /  ON

 SUB.W LPF *1 / LOW 55HZ يتم إرسال كل اإلشارات إلى الصبووفر.  ؛ :THROUGH
HIGH 120HZ / MID 85HZ: تُرسل إشارات الصوت ذات تردد أقل من 

55 هرتز / 85 هرتز / 120 هرتز إلى الصبووفر.

SUB.W PHASE *1 (°0): يحدد زاوية الطور لخرج الصبووفر NORMAL /(180°) REVERSE
ا لخرج السماعة للحصول على أفضل أداء. (يمكن  ليكون مطابقً
تحديده فقط في حالة تحديد ضبط آخر غير [THROUGH] لوضع 

(.[SUB.W LPF]
FADER.(00): اضبط تعادل خرج السماعة الخلفية واألمامية F06 —  R06

 BALANCE *4.(00): يضبط توازن إخراج السماعتين اليمنى واليسرى R06 —  L06

VOL ADJUST 15– — 06+ (00): الضبط المسبق لمستوى حجم الصوت المبدئي
الخاص بكل مصدر (مقارنة بمستوى صوت FM). وقبل إجراء التعديل، 
(.FM عند تحديد “VOL ADJ FIX” يظهر) .حدد المصدر الذي تريد تعديله

.[ON] مضبوط على الويفر [SUB.W] يعرض فقط عندما يكون الوضع  *1

 .[SUB.W/SUB.W] مضبوط على الويفر [SPK/PRE OUT] يعرض فقط عندما يكون الوضع  *2

(10 )
يعرض فقط عندما يكون الوضع [SPK/PRE OUT] مضبوط على الويفر [REAR/SUB.W] أو   *3

(10 ) .[SUB.W/SUB.W]
هذا الضبط ال يمكنه التأثير على خرج سماعة الويفر الفرعية.  *4

إعدادات الصوت
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استخدم مشغل الصوت المحمول
االتصال بجهاز مشغل الصوت المحمول (متاح للشراء).  1

 
(4 )  .[SRC SELECT] في [AUX] لـ [ON] حدد  2

.AUX اضغط  بشكل متكرر الختيار  3
قم بتشغيل جهاز مشغل الصوت المحمول وبدء التشغيل.  4

ًا للصوت المجسم برأس ثالثي األطراف من أجل خرج  ا صغير استخدم قابسً
الصوت األمثل.

 Bluetooth® استخدام أجهزة
صل مهايئ البلوتوث، KS-BTA100 (يباع على حدة).  1

 
.KS-BTA100 سجل (زاوج) جهاز البلوتوث مع  2

(4 )  .[SRC SELECT] في [AUX] لـ [BT ADAPTER] حدد  3
.BT AUDIO اضغط  بشكل متكرر الختيار  4

.Bluetooth ابدء استخدام جهاز  5
.KS-BTA100 للحصول على تفاصيل، راجع دليل التعليمات الخاص بـ

قابس صغير للصوت المجسم 3.5 مم مع موصل على 
شكل حرف ”L“ (متاح للشراء)

مقبس توصيل الجهاز اإلضافيمشغل صوت محمول

AUX

مقبس توصيل الجهاز اإلضافي

أزرق/أبيض
أزرق/أبيض: بعيد

أسود
أسود: السلك األرضي

بني
بني: كتم صوت الهاتف

ضفيرة أسالك كهربائية 
للوحدة ( 17)

إعدادات الصوت

ا حدد جهاز معادل معين مسبقً
اضغط  بتكرار.

(أو)  
، ثم أدر قرص مستوى الصوت خالل 5 ثوان. اضغط على 

 ،R&B ،POP ،JAZZ ،HIP HOP ،HARD ROCK ،(افتراضي) FLAT :ً معادل مضبوط مسبقا
DANCE ،CLASSICAL ،BASS BOOST ،VOCAL BOOST ،USER ،TALK

خزن إعدادات الصوت الخاصة بك
.EASY EQ اضغط مع االستمرار على  للدخول في وضع إعداد  1

أدر قرص مستوى الصوت لتحديد بند، ثم اضغط القرص.  2
.[USER] بخصوص اإلعدادات ( 9) والنتائج المخزنة لوضع [EASY EQ] راجع  

. للرجوع إلى عنصر اإلعداد السابق، اضغط على   • 
. للخروج، اضغط على   •

JS_JVC_KW_R520_M_H_AR.indd   8JS_JVC_KW_R520_M_H_AR.indd   8 13/11/2015   2:00:43 PM13/11/2015   2:00:43 PM



7 عربي

اختر محطة مخزنة  
اضغط على  أو أحد أزرار األرقام التالية (من 1 إلى 6).

(أو)  
. اضغط   1

ا، ثم اضغط على  أدر قرص مستوى الصوت لتحديد رقم معين مسبقً  2
القرص للتأكيد.

إعدادات أخرى
. اضغط مع االستمرار على   1

أدر قرص مستوى الصوت لتحديد [TUNER]، ثم اضغط على القرص.  2
أدر قرص مستوى الصوت لتحديد بند (راجع الجدول التالي)، ثم اضغط   3

القرص.
كرر الخطوة 3 الى ان يتم اختيار البند المرغوب او اتبع التعليمات   4

المتعلقة بالبند المختار.
اضغط على  للخروج.  5

. للرجوع إلى عنصر اإلعداد السابق، اضغط على 

XX :افتراضي
RADIO TIMER.يقوم بتشغيل الراديو في وقت محدد بغض النظر عن المصدر الحالي

OFF /WEEKLY /DAILY /ONCE: حدد كم مرة يمكن للمؤقّت أن يعمل.   1
.SW2 أو SW1 أو AM أو FM حدد موجة :SW2 /SW1 /AM /FM   2

/SW1/AM من 01 إلى 06 (لموجات /(FM لموجات) من 01 إلى 18  3
SW2): اختر المحطات المعينة مسبقا.

اضبط يوم1* ووقت التنشيط.  4
تضيء ”M“ عند االكتمال. 

لن يُنشط مؤقّت الراديو في الحاالت التالية.
إيقاف تشغيل الوحدة.  •

يُحدد [OFF] لـ [AM/SW1/SW2] في [SRC SELECT] بعد تحديد مؤقّت   •
(4 )  .SW2/SW1/AM الراديو لـ

SSM ا SSM 13 – 18 / SSM 07 – 12 /  SSM 01 – 06: يجري ضبطًا مسبقً
أوتوماتيكيًا لما يصل إلى 18 محطة لموجة FM. يتوقف وميض ”SSM“ فور 

تخزين أول 6 محطات. حدد SSM 13 – 18 / SSM 07 – 12 لتخزين الـ 
12 محطة التالية. 

LOCAL SEEK ذات االستقبال الجيد فقط. ؛ SW2/SW1/AM البحث عن المحطات :ON
OFF: الغاء.

اإلعدادات التي يتم تنفيذها قابلة للتطبيق على المصدر/المحطة   •
المختارة فقط. بمجرد تغيير المصدر/المحطة، يجب ان تقوم بتنفيذ 

اإلعدادات مرة اخرى.
IF BAND FM زيادة انتقائية الموالف لخفض ضوضاء التداخل من محطات :AUTO

المجاورة. (يمكن ان يتم فقدان فعالية صوت الستيريو.)  ؛ WIDE: يتبع 
ضوضاء التداخل من محطات FM المجاورة، لكن جودة الصوت لن 

تنخفض وسيبقى تأثير االستريو.
MONO ولكن تأثير الصوت الستريو سيتم فقده. ؛ FM يحسن استقبال :ON

OFF: الغاء.

NEWS-STBY*2 ا. ؛ ON: سوف يتحول الجهاز مؤقتًا إلى برنامج األخبار إذا كان متاحً
OFF: الغاء.

REGIONAL*2 يتحول إلى محطة أخرى فقط في المنطقة المحددة باستخدام :ON
التحكم في ”AF“. ؛ OFF: الغاء.

 AF SET*2 يبحث تلقائيًا عن محطة أخرى تبث نفس البرنامج في نفس شبكة :ON
Radio Data System باستقبال أفضل عندما يكون االستقبال الحالي 

سيئ. ؛ OFF: الغاء.
TI SET*2 الى معلومات المرور إذا كانت متوفرة ً ON: يسمح للوحدة بالتحول مؤقتا

(يضاء المؤشر ”TI“). ؛ OFF: الغاء.
PTY SEARCH*2.(راجع ادناه) PTY اختر رمز

ا برمز PTY مماثل للرمز الذي حددته،  في حالة وجود محطة تبث برنامجً
يتم التوليف إلى هذه المحطة.

 ،SCIENCE ،CULTURE ،DRAMA ،EDUCATE ،SPORT ،INFO ،AFFAIRS ،NEWS :PTY رمز
 ،LIGHT M (موسيقى) ،EASY M (موسيقى) ،ROCK M (موسيقى) ،POP M (موسيقى) ،VARIED

 ،RELIGION ،SOCIAL ،CHILDREN ،FINANCE ،WEATHER ،OTHER M (موسيقى) ،CLASSICS
 ،OLDIES ،NATION M (موسيقى) ،COUNTRY ،JAZZ ،LEISURE ،TRAVEL ،PHONE IN

DOCUMENT ،FOLK M (موسيقى)

يمكن تحديده فقط عند تحديد [ONCE] أو [WEEKLY] في الخطوة 1.  *1

لمصدر FM فقط.  *2

راديو 
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اختر وضع التحكم
عندما يكون المصدر ANDROID، اضغط  بشكل متكرر.

قم بالتحكم بجهاز Android من هذا الجهاز عبر تطبيق   :AUTO MODE
.Android المثبت في جهاز JVC MUSIC PLAY

قم بالتحكم بجهاز Android باستخدام جهاز Android نفسه عبر   :AUDIO MODE
تطبيقات مشغل وسائط اخرى مثبتة في جهاز Android. لكن، ال يزال 
يمكن تنفيذ التشغيل/التوقف المؤقت أو تخطي الملف من هذا الجهاز.

اختر مشغل موسيقى
اضغط  بتكرار.

سيتم تشغيل االغنيات المخزنة في المشغل التالي.
.(Mass Storage Class) الذاكرة الداخلية أو الخارجية للهاتف الذكي  •

المشغل المختار لجهاز متعدد الوسائط.  •

اختر ملف من مجلد/ قائمة
. اضغط   1

ادر مقبض مستوى الصوت الختيار مجلد/ قائمة، ثم اضغط المقبض.  2
ادر مقبض مستوى الصوت الختيار ملف، ثم اضغط المقبض.  3

بحث سريع
إذا كانت لديك الكثير من الملفات، يمكن البحث خاللها بسرعة.

أدر قرص مستوى الصوت بسرعة لتصفح القائمة بسرعة.
. للرجوع إلى عنصر اإلعداد السابق، اضغط على   • 

. لإللغاء، اضغط مع االستمرار على   •
.[AUTO MODE] قابل للتطبيق فقط عند اختيار ،ANDROID بالنسبة لجهاز  •

 ANDROID / USB / CDراديو

تضيء ”ST“ عند استقبال بث بصوت مجسم على موجة FM مع قوة إشارة كافية.

البحث عن محطة
اضغط  بشكل متكرر الختيار الموالف FM أو AM أو SW1 أو   1

.SW2
اضغط على  (أو اضغط على  على RM-RK52) للبحث عن   2

محطة تلقائيًا.
(أو)  

اضغط باستمرار على  (أو اضغط مع االستمرار على    
في RM-RK52) حتى تومض ”M“، ثم اضغط بشكل متكرر للبحث عن 

المحطة يدويًا.

إعدادات في الذاكرة
.SW2/SW1/AM و6 محطات لموجة FM يمكنك تخزين ما يصل إلى 18 محطة لموجة

تخزين محطة  
أثناء االستماع إلى محطة....

اضغط مع االستمرار واحد من أزرار األرقام التالية (من 1 إلى 6).
(أو)  

.“PRESET MODE” اضغط باستمرار على قرص مستوى الصوت حنى تومض  1
ا، ثم اضغط على  أدر قرص مستوى الصوت لتحديد رقم معين مسبقً  2

القرص.
.“MEMORY” ا، وتظهر يومض الرقم المعين مسبقً   
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5 عربي

ANDROID / USB / CD

. الختيار مصدر ANDROID /USB مباشرة، اضغط   

على وحدة التحكم عن بعدعلى غطاء الحمايةإلى
.تقديم سريع/اإلرجاع3* .اضغط مع االستمرار على  اضغط مع االستمرار على 

.تحديد مسار/ملف .اضغط  اضغط 
.تحديد مجلد4* .اضغط  اضغط 

اضغط  بتكرار.تكرار التشغيل3*
قرص صوتي مضغوط  :  ALL RPT /TRACK RPT

FLAC/WAV/WMA/MP3 ملف  :  ALL RPT /FOLDER RPT /TRACK RPT
 ANDROID  :  RPT OFF /ALL RPT /ONE RPT

التشغيل بترتيب 
عشوائي3*

اضغط  بتكرار.
قرص صوتي مضغوط  :  RND OFF /ALL RND

FLAC/WAV/WMA/MP3 ملف  :  RND OFF /ALL RND /FOLDER RND
 ANDROID  :  RND OFF /ALL RND /SONG RND

ال تترك الكابل بداخل السيارة عند عدم استخدامه.  *1

عند توصيل جهاز Android، يتم عرض ”Press [VIEW] to install JVC MUSIC PLAY APP“. اتبع التعليمات لتنصيب التطبيق. كما يمكن   *2

تركيب احدث اصدار من التطبيق JVC MUSIC PLAY على جهاز قبل التوصيل.  ( 12)
(6 )  .[AUTO MODE] يمكن تطبيقه فقط عندما يتم تحديد :ANDROID لـ  *3

.ANDROID ال يتوافق هذا مع .WMA/MP3 فقط لملفات :CD لـ  *4

بدء التشغيل
يتغير المصدر تلقائيًا ويبدأ التشغيل.

CDجانب الملصق إخراج األسطوانة

USB طرف توصيل إدخال

 *1 USB 2.0 كابل
(متاح للشراء)

كابل USB 2.0 صغير1*
(متاح للشراء)

USB

 ANDROID*2
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الشروع في العمل

إلغاء عملية االستعراض
عند تشغيل الطاقة (أو بعد إعادة ضبط الجهاز)، ستعرض الشاشة ما يلي: 

“VOLUME KNOB”  “PRESS”  “CANCEL DEMO”
اضغط قرص مستوى الصوت.  1

يتم تحديد [YES] كإعداد مبدئي.   
اضغط قرص مستوى الصوت مرة أخرى.  2

.“DEMO OFF” تظهر   

ضبط الساعة
. اضغط مع االستمرار على   1

أدر قرص مستوى الصوت لتحديد [CLOCK]، ثم اضغط على القرص.  2
أدر قرص مستوى الصوت لتحديد [CLOCK SET]، ثم اضغط على   3

القرص.
أدر قرص مستوى الصوت لتحديد اإلعدادات، ثم اضغط على   4

القرص.
يوم  ساعة  دقيقة   

أدر قرص مستوى الصوت لتحديد [24H/ 12H]، ثم اضغط على   5
القرص.

أدر قرص مستوى الصوت لتحديد [HOUR 12] أو [HOUR 24]، ثم اضغط   6
على القرص.

اضغط على  للخروج.  7
. للرجوع إلى عنصر اإلعداد السابق، اضغط على 

 1

 2

ضبط اإلعدادات األساسية
. اضغط مع االستمرار على   1

أدر قرص مستوى الصوت لتحديد بند (راجع الجدول التالي)، ثم اضغط   2
القرص.

كرر الخطوة 2 حتى يتم تحديد العنصر المطلوب أو تنشيطه.  3
اضغط على  للخروج.  4

. للرجوع إلى عنصر اإلعداد السابق، اضغط على 
XX :افتراضي

SETTINGS

BEEP.إلغاء التنشيط :OFF تنشيط نغمة الضغط على المفتاح. ؛ :ON

SRC SELECT

AM *.معطل :OFF في تحديد المصدر. ؛ AM تمكين :ON

SW1 *.معطل :OFF في تحديد المصدر. ؛ SW1 تمكين :ON

SW2 *.معطل :OFF في تحديد المصدر. ؛ SW2 تمكين :ON

AUX * موصول KS-BTA100 Bluetooth يتم اختياره عندما يكون مهايئ :BT ADAPTER
بمقبس AUX. ( 8) ؛ ON: تمكين AUX في تحديد المصدر. ؛ OFF: معطل.

F/W UPDATE

SYSTEM

F/W xxxx.(الترقية غير منشطة) يلغي :NO يبدأ ترقية البرنامج الثابت.  ؛ :YES
للحصول على تفاصيل حول كيفية تحديث البرنامج الثابت، انظر: 

.<http://www.jvc.net/cs/car/>

CLOCK

CLOCK SYNC الموجود في (CT) Clock Time يُضبط وقت الساعة تلقائيًا باستخدام بيانات :AUTO
إشارة نظام بيانات راديو FM Radio Data System. ؛ OFF: الغاء.

CLOCK DISP يتم عرض وقت الساعة على الشاشة حتى عندما تكون الوحدة مطفأة. ؛ :ON
OFF: الغاء.

ENGLISH.اختر لغة العرض للقائمة ولمعلومات الموسيقى إذا كانت قابلة للتطبيق
.ENGLISH وفقا للتهيئة االفتراضية، يتم اختيار ESPANOL

ال تُعرض عندما يُحدد المصدر المناظر.  *

 3
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3 عربي

STT I

يّات َساسِ أ

على وحدة التحكم عن بعدعلى غطاء الحمايةإلى
اوصل الطاقة 

الكهربائية
. اضغط 

اضغط مع االستمرار إليقاف الجهاز. ( غير متاح )• 

.أدر قرص مستوى الصوت.ضبط مستوى الصوت اضغط  أو 
اضغط على قرص مستوى الصوت لكتم الصوت أو إليقاف مؤقت للتشغيل.

اضغط مرة أخرى لوقف تشغيل الجهاز.  •
اضغط على  لكتم الصوت أو إليقاف مؤقت للتشغيل.

اضغط مرة أخرى لوقف تشغيل الجهاز.  •
اضغط  بتكرار.تحديد مصدر التشغيل  •

، ثم أدر قرص مستوى الصوت خالل ثانيتين. اضغط على   •
اضغط SOURCE بتكرار.

تغيير معلومات 
الشاشة

( غير متاح )اضغط  بتكرار. ( 13)

(RM-RK52) وحدة التحكم عن بعد كيف يمكن إعادة الضبط

سيتم مسح عمليات الضبط 
المسبق باستثناء محطات الراديو 

المخزنة.

قرص مستوى الصوت

فتحة التحميل نافذة العرض

واجهة الجهاز

كيف يمكن استبدال البطارية

قم بسحب غطاء عازل الكهرباء 
عند االستخدام ألول مرة.

حساس التحكم عن بعد (تجنب 
التعريض لضوء الشمس الساطع.)
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قبل االستخدامالمحتويات
هام

لضمان االستخدلم المناسب، يرجى قراءة هذا الدليل بتمعن قبل استخدام هذا المنتج. من المهم جدا ان تقرأ وتراقب التحذيرات   •
والتنبيهات االحتياطية في هذا الدليل.

يرجى االحتفاظ بهذا الدليل في مكان آمن وسهل الوصول للرجوع اليه في المستقبل.  •
 تحذير

ً عن القيادة اآلمنة. ال تقم بإجراء أي وظيفة قد تجذب انتباهك بعيدا  
 تنبيه

إعداد الصوت:
اضبط مستوى الصوت بحيث يتيح لك سماع األصوات خارج السيارة حتى تتمكن من تجنب الحوادث.  •

تخفيض مستوى الصوت قبل تشغيل أي مصادر رقمية لتجنب ضرر مكبر الصوت من خالل الزيادة المفاجئة في مستوى الخرج.  •
عام:

تجنب استخدام الجهاز الخارجي إذا كان من المحتمل ان يعيق القيادة اآلمنة.  •
تأكد من أن جميع البيانات الهامة قد تم عمل نسخ احتياطي لها. يجب أال نتحمل أية مسؤولية عن أية خسارة للبيانات التي تم   •

تسجيلها.
ال تضع أو تترك أي أجسام معدنية (مثل العمالت أو األدوات المعدنية) داخل الوحدة لمنع حدوث انقطاع التيار.  •

في حالة حدوث خطأ باألسطوانة نتيجة لعملية التكاثف على عدسة الليزر، قم بإخراج األسطوانة وانتظر حتى تتبخر الرطوبة.  •
:(RM-RK52) وحدة التحكم عن بعد

ال تضع ريموت التحكم على أماكن ساخنة مثل لوحة أجهزة القياس والبيان.  •
يمكن أن تؤدي بطارية ليثيوم إلى حدوث انفجار في حالة استبدالها بشكل غير صحيح. استبدل البطارية بأخرى من نفس النوع أو من   •

نوع مكافئ.
يجب عدم تعريض عبوة البطارية أو البطاريات للحرارة المفرطة مثل ضوء الشمس أو اللهب أو ما شابه.  •

ًا.  أبق البطارية بعيدًا عن متناول األطفال وداخل عبوتها األصلية عندما ال تكون قيد االستخدام. تخلص من البطاريات المستخدمة فور  •
وفي حالة ابتالعها، قم باالتصال بطبيب على الفور.

2 قبل االستخدام 
3 يّات  َساسِ  أ
4 الشروع في العمل 

إلغاء عملية االستعراض  1
ضبط الساعة  2

ضبط اإلعدادات األساسية  3

5  ANDROID / USB / CD

6  راديو 
8   AUX

8 إعدادات الصوت 
11 إعدادات الشاشة 
12 مراجع 

الصيانة
مزيد من المعلومات

13  البحث عن االعطال واالصالح 
14  المواصفات 
16 التركيب / التوصيل 

كيف تقرأ هذا الدليل
أوضحت عمليات تشغيل الجهاز بشكل رئيسي أن استخدام األزرار متواجد على اللوحة.  •

تم استخدام مؤشرات باللغة االنجليزية الغراض الشرح. يمكن اختيار لغة العرض من القائمة. ( 4)   •
[XX] تشير إلى العناصر المحددة.  •

( XX) تشير إلى أن المراجع متوفرة في الصفحة المحددة.  •
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