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مقدمه
از دیر باز تا کنون تمام تالش ب شریت برای د ستیابی به تکنولوژی در را ستای افزایش آ سایش ،
سهولت و کیفیت در امور ان سان بوده ا ست و چه ب سا ا شتیاق ما به ک شف ناگفته های جهان و
گذر از مرز های وجودی  ،انگیزه ای برای قدم گذاشتن در این مسیر بوده است .
در عصررر تکنولوژی  ،پیدایش دسررتگاه های رسررانه ای با هدف انتقال پیام یا مفهومی در جهت
خاص ،و یا انجام دادن کاری توسط آن روز به روز در حال پیشرفت می باشد.
در این بین گرد آوری چندین قابلیت و عنصرررر در کنار یکدیگر برای پیش برد هدفی خاص
میتواند ب سیار کاربردی با شد  ،د ستگاهی با دا شتن این خ صو صیات را " مالتی مدیا " یا چند
رسانه ای می گویند.
 LiveRoadدر را ستای بر آورده کردن امنیت در سفر و سهولت د ستر سی به پرکاربردترین
امکانات  ،در حین رانندگی پدید آمده است .
شما میتوانید از ابتدای سفر تا رسیدن به مقصد همواره  LiveRoadرا در کنار خود احساس
کنید و از امکانات منحصررر به فرد آن که نتیجه تالش متخصررصررین و مهندسررین ایرانی اسررت
استفاده کنید.
 LiveRoadگویای تلفیق موسیقی،امنیت و آرامش در جاده های زندگی میباشد.
این د ستگاه توان سته ا ست با امکاناتی مانند پخش صوتی  ،ت صویری  ،قابلیت مکان یابی  ،عیب
یابی خودرو و چندین مزیت و کاربرد دیگر در مسررریر هوشرررمند سرررازی خودرو های داخلی و
خارجی با هدف سهولت و بهترین کیفیت  ،قدم پیش گذارد .
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نکات ایمنی :
لطفا در هنگام رانندگی توجه خود را به جاده داشته باشید  ،قوانین ایمنی
ایجاب می نماید که در حین رانندگی به مانیتور توجه نکنید و قوانین راهنمایی و
رانندگی را رعایت نمایید.
* ریختن مایعات بر روی دستگاه ممکن است منجر به خرابی دستگاه و برخورد اشیاء
نوک تیز به صفحه مانیتور باعث آسیب رساندن به دستگاه می شود.
* به منظور محافظت در مقابل آسیب جدی  ،دمای اتاق ماشین نباید بیش از  02درجه
باشد چرا که دمای باالتر از این حد باعث خاموش شدن دستگاه می شود.
* در صورت هر گونه اشکال فنی و فیزیکی از تعمیر دستگاه خودداری کنید چرا که
بدون تخصص الزم امکان آسیب رساندن به بقیه اجزاء خودرو و نیز برق گرفتگی می
باشد.
* دستگاه را در زمان پارک در مقابل تابش مستقیم نور خورشید قرار ندهید .

قبل از هر گونه استفاده حتما دفترچه راهنما را مطالعه فرمایید.
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روش قرار دادن نمایشگر در قاب :

تصویر شماره 9

د ستگاه  LiveRoadمت شکل از قاب و صفحه نمای شگر میبا شد که امکان جدا سازی نمای شگر و
حمل و جابجایی آن را به راحتی امکان پذیر کرده اسرررت( ،)DeAttachableاز فواید متصرررل
نبودن نمایشگر به قاب میتوان به جلوگیری از سرقت و حفظ امنیت اشاره کرد.
برای راه اندازی و آماده به کار شدن دستگاه مراحل زیر باید طی شود :
 -0قرار دادن نمایشگر بر روی ضلع پایینی قاب
 -1فشاردادن ضلع باالیی نمایشگر به داخل در نقاط نشان داده شده توسط فلش ها
 -3اتمام مراحل جاگذاری و روشن شدن خودکار دستگاه
نکته  :برای خارج کردن نمای شگر از قاب کافی ا ست مجددا با دو د ست طرفین د ستگاه را به
سمت داخل فشار دهید.
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معرفی نمایشگر : LiveRoad

تصویر شماره 0

نمایشگر  LiveRoadاز یک صفحه  7اینچی لمسی ساخته شده است  ،که در ادامه امکاناتی را
که در کنار نمایشگر وجود دارد را معرفی می کنیم :
 -0بلندگو برای پخش صدای تماس تلفنی
 -1میکروفون برای قابلیت مکالمه
 -3پورت  USBبرای اتصال فلش مموری
 -4دکمه افزایش و کاهش صدای خروجی از بلندگو ها و کاربرد دیگر این دکمه روشن

کردن و یا خاموش کردن دستگاه با فشار و نگه داشتن چند ثانیه بر روی آن میباشد.
 -5ورودی حافظه خارجی یا SD Card

 -6ورودی سیم کارت
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مراحل راه اندازی دستگاه:
قبل از هر گونه اقدامی حتما دستگاه را به اینترنت متصل نمایید  ،راه های اتصال :
 .1از طریق سیم کارت دارای اعتبار و اینترنت یکی از اپراتور های ایرانسل  ،همراه اول و یا رایتل :در
این مورد تنها کافیست سیم کارت دارای اعتبار و اینترنت فعال باشد.
 .2از طریق وای فای :زمانی که سیم کارتی داخل دستگاه نباشد پنجره تنظیمات وای فای نمایش داده
میشود.
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پس از روشن کردن دستگاه می بایست مراحل فعال سازی به ترتیب انجام شود .مرحله اول :
خوش آمد گویی و معرفی LiveRoad

مرحله دوم  :نکات ایمنی و هشدار های الزم در مورد استفاده از دستگاه
مرحله سوم  :تنظیم کردن دسترسی به اعالن ها که به منظور استفاده از اعالن در برنامه های
مسیریابی و رسانه ها می باشد .برای انجام این مرحله دکمه فعال سازی را لمس نمایید.
مرحله چهارم  :نمایش صفحه تنظیمات دستگاه  ،در این مرحله می بایست گزینه  LiveRoadرا تیک
زده و در پنجره باز شده پیام نمایش داده شده را تایید نمایید.
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مرحله پنجم  :فعال سازی گارانتی محصول  ،برای فعال سازی محصول و ثبت آن در سامانه شرکت می
بایست این مرحله را تکمیل نمایید .ابتدا از طریق سیم کارت و یا وای فای به اینترنت متصل شده و سپس
دکمه ثبت گارانتی را لمس نمایید .در پنجره باز شده شماره سریال درج شده بر روی جعبه محصول که
به این فرمت  P00000-00000می باشد را به همراه شماره همراه خود وارد نموده و سپس دکمه ارسال
را لمس نمایید.
تاریخ شروع ضمانت محصول از طریق پیامک به شماره همراه وارد شده ارسال خواهد شد.
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پنجره اصلی سیستم :

تصویر شماره 3

 -0دکمه خروج از پنجره فعلی و
برگشتن به پنجره قبلی

 -1با چند ثانیه نگه داشتن این دکمه قادر به
خاموش کردن دستگاه خواهید بود

 -3نمایش پنجره برنامه ها

 -4نمایش پنجره پخش موسیقی

 -5نمایش پنجره تلفن

 -6نمایش پنجره نقشه ها

 -7نمایش پنجره تنظیمات

 -1نمایش پنجره دیاگ خودرو

 -1نمایش پنجره گالری ویدئو
 -00نمایش وضعیت Wi-Fi

 -01وضعیت اتصال دیتا
 -01نمایش وضعیت سیگنال آنتن اپراتور

 -03نمایش ساعت و تقویم روزانه

 -04نمایش آب و هوای روزانه

 -05نمایش وضعیت اتصال بلوتوث

 -06نمایش اعالن ها و هشدار ها

نکته  :با کلیک بر روی تاریخ به پنجره تقویم وارد میشرروید و همینطور با کلیک بر روی آب و
هوا وارد پنجره آب و هوا خواهید شد.
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پنجره اصلی با قطب نما :

تصویر شماره 4

برای نمایش قطب نما در پنجره اصلی کافیست تا در تنظیمات عمومی سیستم  ،نمایش قطب
نما را فعال کنید .
در این صورت با افزایش سرعت ماشین به بیش از  5کیلومتر بر ساعت قطب نما قابل مشاهده
میشود و در سرعت پایین  5کیلومتر بر ساعت اعالن ها نمایش داده میشود.
از این قابلیت میتوان در سفر های خارج از شهر استفاده نمود.
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نمایش منوی تنظیمات : LiveRoad

تصویر شماره 35

 -0لمس صفحه نمایشگر از سمت راست نمایشگر به چپ تنها در پنجره ی اصلی ،منوی
تنظیمات و میانبر ها را نمایش میدهد.
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پنجره پخش موسیقی :

تصویر شماره 5

 -0نمایش گالری موسیقی
 -1تنظیم تکرار آهنگ در سه حالت تکی  ،پوشه ای  ،بدون تکرار
 -3پخش آهنگ قبلی
-5پخش آلبوم قبلی

 -4پخش آهنگ بعدی
 -6پخش آلبوم بعدی

-7توقف  /اجرا آهنگ
نکته  :با لمس صفحه نمایش به سمت چپ یا را ست قادر خواهید بود آهنگ قبلی یا بعدی را
پخش کنید و با لمس صرررفحه نمایش به سرررمت باال و یا پایین میتوانید آلبوم بعدی یا قبلی را
پخش کنید.با دو بار لمس پنجره میتوانید آهنگ را متوقف و یا پخش کنید.
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گالری موسیقی :

تصویر شماره 6

 -0بارگزاری مجدد آهنگ های موجود بر روی حافظه های دستگاه
 -1نمایش پنجره تنظیمات اکوالیزر
 -3نمایش پنجره موسیقی
 -4نمایش لیست پوشه های آهنگ ها
 -5نمایش لیست آهنگ ها بر اساس آلبوم
 -6نمایش لیست آهنگ ها بر اساس دسته بندی نام هنرمند
 -7نمایش لیست تمام آهنگ ها
 -1پخش آهنگ ها بصورت تصادفی
 -1نمایش پنجره رادیو
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تنظیمات اکوالیزر :

تصویر شماره 0

 -0با فعال کردن این دکمه قادر به تنظیم صدا به یکی از موارد اشاره شده به شماره های
 6-5-4-3-1خواهید بود و در صورت غیر فعال کردن  ،تمامی موارد ذکر شده نیز غیر
قابل انتخاب شده و تنظیم صدا به حالت عادی در می آید.
 -1تنظیم پیش فرض پخش صدا در حالت کالسیک
 -3تنظیم پیش فرض پخش صدا در حالت راک
 -4برگشتن تنظیمات پخش صدا به حالت عادی
 -5تنظیم دستی پخش صدا
 -6تنظیم پیش فرض پخش صدا در حالت پاپ

15

پنجره پخش رادیو (:)FM

تصویر شماره 8

 -0ابتدا از این دکمه برای روشن کردن رادیو استفاده میکنیم و در صورت لزوم میتوان
عمل خاموش کردن را نیز با همین دکمه انجام دهید.
 -1رفتن به موج بعدی و پخش آن
 -3رفتن به موج قبلی و پخش آن
 -4با تنظیم موج دلخواه و نگه داشتن انگشت خود بر روی یکی از دکمه های ستاره دار
به مدت چند ثانیه قادر خواهید بود موج موردنظر را به عنوان عالقه مندی ها انتخاب
کنید.
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پنجره اطالعات تماس :

تصویر شماره 1

 -0نمایش پیام های دریافتی و ارسالی
 -1نمایش پنجره تماس و شماره گیری با مخاطب
3و - 4با لمس این دو دکمه می توانید به پنجره های مخاطبین ،عالقه مندی ها ،تماس
های از دست رفته و لیست تماس ها دسترسی داشته باشید.
 -5نمایش لیست مخاطبین
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پنجره تماس  :برای دسترسی به شماره گیر و بر قراری تماس میتوانید از دو روش استفاده
کنید ،روش اول  :لمس آیکن تماس

در پنجره اصلی

تصویر شماره 92

 -0بر قراری ارتباط با شماره مورد نظر
 -1پاک کردن شماره مورد نظر و یا تصحیح آن

تصویر شماره 31

روش دوم  :لمس آیکن

و رفتن به پنجره برنامه ها و تماس از طریق برنامه شماره گیر
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پنجره پیام های دریافتی و ارسالی:

تصویر شماره 42

 -0نمایش لیست پیام های دریافت شده و یا ارسال شده توسط شما
 -1با لمس این آیکن پنجره نوشتن پیام جدید و ارسال به مخاطب مورد نظر نمایش
داده می شود.
 -3با لمس کردن یکی از پیام های مشاهده شده در لیست  ،میتوانید وارد پنجره نمایش
جزییات پیامک ها شوید و قادر خواهید بود تا پاسخ پیام مخاطب را در این قسمت
ارسال کنید.
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پنجره پاسخ به پیام :

تصویر شماره 4

 -0متن کامل پیام ارسال شده توسط مخاطب
 -1با لمس این آیکن  ،پنجره پاسخ به مخاطب نمایش داده میشود .
 -3حذف کامل گفتگو از لیست پیام ها
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پنجره نوشتن پیام :

تصویر شماره 40

 -0وارد کردن شماره تماس مخاطب مورد نظر
 -1با لمس این قسمت  ،صفحه کلید مربوط به نوشتن پیام مشاهده خواهد شد و شما قادر
خواهید بود متن پیام را تایپ کنید.
 -3ارسال پیام به مخاطب
 -4بستن پنجره ارسال پیام و انصراف از آن
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پنجره نمایش لیست گزارش تماس ها :

تصویر شماره 43

 -1-1با لمس کردن این دو آیکن میتوانید به پنجره لیست تماس ها دسترسی داشته
باشید و از تماس های گرفته شده و یا دریافتی اطالع پیدا کنید.
با لمس هر کدام از شماره های تماس موجود در لیست  ،پنجره جزییات تماس نمایش
داده میشود و قادر به شماره گیری سریع با مخاطب خواهید بود .
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پنجره گالری ویدئو :

تصویر شماره 99

در این پنجره تمامی ویدئو های موجود در حافظه های داخلی و خارجی نمایش داده میشود و
با کلیک بر روی هر کدام ویدئو پخش خواهد شد.
 -0نمایش ویدئو های موجود در داخل حافظه خارجی یا فلش
 -2نمایش ویدئو های موجود در داخل کارت حافظه یا SD Card
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پنجره دیاگ خودرو :
به دستگاه عیب یاب خودرو اصطالحا دیاگ گفته میشود  ،خودرو ها داری حافظه موقتی به نام
 ECUهسررتند که به هنگام بروز خطا در قطعات موتور  ،کد خطا در حافظه آن ثبت میشررود با
استفاده از دیاگ این کد شناسایی میشود.
عیب یابی خودرو قبل از بروز حادثه جدی  ،میتواند از پیامد های ناگوار جلوگیری کند و در
نتیجه امنیت و آسایش را به همراه داشته باشد.

تصویر شماره 90

 -0پنجره نمایش اطالعات  ECUو خودرو
 -1پنجره نمایش لیست خطاهای موتور
 -3تازه سازی ارتباط با ECU

 -4نمایش لیست سرویس های خودرو
 -5نمایش درجه آب رادیاتور
 -6نمایش ولتاژ باطری خودرو
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 -9پنجره نمایش اطالعات  ECUو خودرو :

تصویر شماره 91

 -0نمایش پنجره تنظیمات اتصال به ECUخودرو و ویرایش آن
این پنجره نمایانگر مدل خودرو و مدل  ECUمیباشررد  ،که برای ارتباط با  ECUتنظیم شررده
است.
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پنجره تنظیمات اتصال به  ECUو تنظیم مدل خودرو :

تصویر شماره 02

 -0تغییر نوع خودرو با کلیک بر روی آن و انتخاب مدل خودرو شما
 -1تغییر مدل  ECUبا کلیک بر روی آن و انتخاب مدل  ECUخودروی شما

نکته  :اگر مدل  ECUاشتباه انتخاب شود ،پارامتر ها درست نمایش داده نمی شود.
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 -0پنجره نمایش لیست خطاهای موتور:

تصویر شماره 03

در صورت وجود خطا در  ECUخودرو  ،پنجره مشابه باال را مشاهده خواهید کرد.
 -0نمایش لیست خطا های موتور
 -1بستن لیست و بازگشت به پنجره اصلی دیاگ
 -3اعمال عملیات پاک کردن خطا های موتور

نکته  :برای پاک کردن خطا ها سوییچ خودرو در حالت باز و موتور باید خاموش باشد.

27

-3تازه سازی ارتباط با : ECU
4-

تصویر شماره 94

 -4در صورت خاموش بودن موتور  ،دکمه باال نمایان شده و قادر خواهید بود خطا ها را پاک
کنید.

تصویر شماره 11
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 -5زمانی که خطایی در موتور وجود نداشته باشد  ،با کلیک بر روی آیکن نمایش خطا  ،شما با
این پیغام مواجه خواهید شد.

 -4پنجره نمایش لیست سرویس های خودرو :

تصویر شماره 96

سرویس های دوره ای ارائه کننده نکات ب سیاری در مورد تعمیر و نگهداری خودرو میبا شد که
به شررما کمک می کنند تا خودروی خود را سررالم نگهدارید و در هزینه و وقتتان صرررفه جویی
کنید .به جهت کاهش اسررتهالک و افزایش طول عمر خودرو ،انجام سرررویس های دوره ای در
فواصل مشخص ضروری می باشد.
 -0نمایش کارکرد سرویس موردنظر  :با کلیک بر روی آن میتوانید وارد پنجره جزئیات
شده و اقدام به تنظیم کارکرد واقعی آن کنید.
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پنجره ثبت کارکرد سرویس های خودرو :

تصویر شماره 90

 -1وارد کردن مقدار کیلومتر کارکرد واقعی ان
 -3ذخیره و اعمال مقدار وارد شده
 -4انصراف از ثبت کارکرد
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پنجره تنظیمات پر کاربرد :

تصویر شماره 09

 -0با لمس این آیکن وارد پنجره لیسررت  Wi-Fiهای در دسررترس میشرروید و قادر به
انتخاب وای فای مورد نظر برای اتصرررال خواهید بود و همینطور امکان خاموش و
روشن کردن هم در این فرم تعبیه شده است.
 -1با لمس آیکن بلوتوث قادر به خاموش و یا روشن کردن این ارتباط خواهید بود.
 -3با لمس آیکن مودم اینترنت قادر به پیکر بندی تنظیمات اتصرررال به Wi-Fiمودم
خواهید بود که با وارد کردن نام و رمز عبور امکان پذیر خواهد بود.
 -4فعال کردن و یا غیر فعال کردن دیتای اینترنت سیم کارت
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تصویر شماره 11

 -5با لمس این آیکن قادر خواهید بود تا میزان روشنایی صفحه نمایشگر را در چندین
حالت تعیین کنید .
 -6با لمس این آیکن وارد تنظیمات مکان سیستم شده و قادر به فعال و یا غیر فعال
سازی  GPSخواهیم بود.
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پنجره نقشه آنالین :

تصویر شماره 03

یکی از ویژگی های مفید گوگل مپ آنالین در دنیا ،قابلیت مشررراهده لحظه ای ترافیک روی
نقشه است .این قابلیت کمک می کند تا کاربر بتواند در زمان مسیریابی ،مسیری را انتخاب کند
که ترافیک کمتری دارد.همچنین قابلیت جستجوی اماکن با رسم مسیر بر روی نقشه از مزیت
های دیگر آن است.
 -0نمایش موقعیت خودرو را روی نقشه مشاهده کنید.
 -1نمایش لیست نام اماکن اطراف شما
 -3نمایش لیست تنظیمات نقشه و امکان انتخاب گزینه هایی برای اعمال روی نقشه
 -4نمایش پنجره ی جستجو
 -5نمایش پنجره پخش موسیقی و کنترل آهنگ در حال پخش
 -6خروج از نقشه
 -7اتمام مسیریابی
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پنجره نمایش نام اماکن اطراف شما در نقشه :

تصویر شماره 04

 -1با لمس هر کدام از اماکن در این پنجره به سرررمت موقعیت مکان مورد نظر بر روی
نقشه هدایت خواهید شد به انضمام نمایش مسیر حرکت خودرو تا آن مکان.
همینطور قادر خواهید بود اطالعات مربوط به مکان را نیز در قالب یک پنجره کوچک
بر روی نقشه مشاهده کنید.
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پنجره نمایش مکان جستجو شده بر روی نقشه :

تصویر شماره 05

 -0نمایش اطالعات مکان جستجو شده
 -1نمایش مسیر موجود از موقعیت خودرو تا مقصد انتخاب شده
 -3نمایش شماره تماس مکان جستجو شده در صورت وجود
 -4امکان تغییر مسیر بین مسیر های پیدا شده
 -5ادامه مسیر یابی در نقشه دیگر و بررسی آن
 -6محاسبه زمان حرکت از مبدا تا مقصد با خودرو
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پنجره جستجوی مکان بر روی نقشه :

تصویر شماره 06

 -0در این قسمت میتوانید نام مکان مورد نظر خود را بنویسید .
 -1نمایش لیست نتیجه های مرتبط با مکان جستجو شده
نکته  :با انتخاب مکان مورد نظر در لیسررت  ،شررما به نقشرره هدایت خواهید شررد که
میتوانید اطالعات مکان  ،موقعیت و مسیر رسم شده را مشاهده کنید .
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لیست تنظیمات نقشه:

تصویر شماره 00

 -0با انتخاب این گزینه لیستی از نام های اماکن پیش فرض مورد نیاز به شما نشان داده
می شود که فر ضا با انتخاب پمپ بنزین  ،وارد پنجره ای می شوید که لی ستی از پمپ
بنزین های اطراف خودرو را میبینید .
با پیدا کردن پمپ بنزین مورد نظر و کلیک بر روی آن میتوانید محل دقیق را روی نقشرره
مشاهده کنید.
 -1نمایش ترافیک های بر روی نقشه
 -3تغییر حالت نمایش نقشه به سه حالت ایستا،دنبال کردن و داینامیک
 -4تازه کردن نقشه()Refresh

 -5نمایش تنظیمات نقشه
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تصویر شماره 08

با انتخاب تغییر حالت نقشه در تنظیمات نقشه گزینه های باال مشاهد میشود.
 -0با انتخاب گزینه ایستا  ،نقشه دیگر موقعیت خودرو را روی نقشه دنبال نخواهد کرد.
 -1با انتخاب گزینه دنبال کردن  ،نقشه موقعیت خودرو را از باال و به صورت عمود نبال خواهد
کرد .
 -3با انتخاب گزینه داینامیک  ،نقشه موقعیت خودرو را از پشت آن دنبال میکند.
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پنجره تقویم :

تصویر شماره 01

0و -1پیمایش تقویم به ترتیب ماه های قبل و یا بعد

تصویر شماره 32

3و -4با انتخاب هر یک از روز های تقویم و کشرریدن پنجره با انگشررت به سررمت پایین میتوانید
تاریخ و روز هفته و مناسبت روز مورد نظر را نیز مشاهده کنید.
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پنجره آب و هوا :

تصویر شماره 39

 -0نمایش پنجره جستجوی شهر و مشاهده وضعیت آب و هوای آن
 -1به روز رسانی اطالعات آب و هوای شهر انتخاب شده به تاریخ امروز
 -3حذف شهر انتخاب شده
 -4نمایش پنجره گزارش وضعیت آب و هوای شهر موردنظر در روز های آینده

تصویر شماره 30

 -5مشاهده گزارش وضعیت آب و هوای شهر مورد نظر در  01روز آینده
41

پنجره میانبرها :

تصویر شماره 33

این پنجره شرامل دو بخش میانبر های تنظیمات دسرتگاه و همینطور بخش لیسرت برنامه های
نصب شده می باشد.
 -0پخش آهنگ قبلی در هنگام پخش موسیقی
 -1پخش آهنگ بعدی در هنگام پخش موسیقی
 -3خاموش کردن دستگاه
 -4توقف یا اجرا آهنگ در حال پخش
 -5راه اندازی مجدد دستگاه
 -6نمایش پنجره تقویم دستگاه
 -7فعال و یا غیر فعال کردن صدای دستگاه
 -1نمایش پنجره وضعیت آب و هوا
 -1کاهش میزان صدای دستگاه
 -00افزایش میزان صدای دستگاه

 -01نمایش منوی تنظیمات
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پنجره برنامه ها :

تصویر شماره 34

پنجره برنامه ها شامل بخش م شاهده برنامه های ن صب شده بر روی د ستگاه میبا شد که در
تصویر باال مشاهده میکنید.
-01فروشگاه  NSAکه ارائه دهنده برنامه های کاربردی به شما می باشد.

مارکت های آنالین به فروشررگاه هایی گفته میشررود که به معرفی سررری محصرروالت میپردازد ،
 NSAمارکت به منظور خدمات دهی  14ساعته و کاهش هزینه و سهولت در پیدا کردن برنامه
های مورد نیاز  ،در این سیستم قرار داده شده است.
امکان نصب و یا حذف برنامه ها و آپدیت مارکت به صورت اتوماتیک از مزایای آن میباشد.
در آینده ای نزدیک منتظر ارائه برنامه هایی مرتبط با خودرو باشید.
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میانبر های کاربردی پنجره اصلی (دوربین دوم و تلویزیون) :

تصویر شماره 36

 -0با نگه داشتن انگشت خود به مدت چند ثانیه روی آیکن گالری میتوانید این میانبر ها
را مشاهده کنید.
 -1نمایش گالری فیلم ها
 -3در صورت نصب برنامه تلویزیون دیجیتال میتوانید از این گزینه برای مشاهده
تلویزیون استفاده کنید.
 -4در صورت اتصال دوربین دوم به سوکت ورودی تصویر میتوانید با انتخاب این گزینه
به دوربین دوم متصل شوید و محتویات آن را ببینید .همچنین می توانید از طریق
نرم افزار های تلویزیون اینترنتی که بر روی دستگاه نصب شده اند به تمامی کانال
های تلویزیونی و رادیویی به صورت انالین دسترسی داشته باشید و استفاده نمایید.
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تصویر شماره 30

 -0با نگه داشتن انگشت خود به مدت چند ثانیه روی آیکن موسیقی میتوانید این میانبر
ها را مشاهده کنید.
 -1نمایش پنجره تنظیمات صدا
 -3نمایش پنجره موسیقی
 -4نمایش پنجره رادیو
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تصویر شماره 38

با نگه داشتن انگشت خود به مدت چند ثانیه روی آیکن تنظیمات
میانبر ها را مشاهده کنید.
 -0خواندن سرعت از روی  ECUخودرو
 -1فعال و یا غیر فعال کردن وای فای
 -3فعال و یا غیر فعال کردن بلوتوث
 -4فعال و یا غیر فعال کردن هات اسپات
 -5فعال و یا غیر فعال کردن دیتای اینترنت
 -6فعال و یا غیر فعال کردن GPS
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میتوانید این

تنظیمات : LiveRoad
تنظیمات دارای طبقه بندی و بخش های جداگانه ای شامل موارد زیر می باشد :
 -0عمومی  -1صفحه نمایش  -3نقشه  -4شروع یا راه اندازی سیستم  -5صدا  -6تقویم
 -7پشتیبانی

 .9تنظیمات عمومی :
 .9.9نمایش در صفحه ا صلی  :با فعال کردن این گزینه قادر به مشرراهده قطب نما در
پنجره ا صلی سی ستم خواهید بود  ،البته این امکان با افزایش سرعت خودرو به بیش
از  5کیلومتر قابل مشاهده است.
 .9.0تنظیمات سرعت سنج :
 .0.1.0فعال کردن سرررعت سررن  :با فعال کردن این گزینه قادر به مشرراهده سرررعت
سن بر روی پنجره اصلی خواهید بود.
 .0.1.1ن مایش عنوان  :با ف عال کردن این گزی نه قادر خواه ید بود تا ج هت حرکت
خودرو را در کنار سرعت حرکت مشاهده کنید.
 .0.1.3وا حد سررررعت متریک  :با فعال کردن این گزی نه قادر خواه ید بود تا وا حد
 km/hرا در پنجره اصلی مشاهده کنید.
 .0.1.4نمایش نام خیابان فعلی  :در صرررورت فعال بودن قادر به مشررراهده نام خیابان
فعلی که خودرو در آن واقع است میباشید.
 .0.1.5فعال کردن محدودیت سررررعت  :این گزینه برای تغییر حداکثر سررررعت مجاز
توسط راننده تعبیه شده است  ،الزم به ذکر است که در صورت تغییر سرعت ،
سی ستم دیگر قادر به ا ستفاده از سرویس های مربوطه تعیین سرعت مجاز در
مسیر ها نخواهید بود که در این صورت مسئولیت با راننده خواهد بود.
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نکته  :نمایش سرعت مجاز بر روی نمایشگر به رنگ سبز و در صورت در آستانه سرعت غیر
مجاز بودن به رنگ نارنجی و در سرعت غیر مجاز به رنگ آبی در می آید.
 .9.3تنظیمات محدودیت سرعت :
 .0.3.0هشدار زمان حرکت با سرعت  :در صورت فعال بودن در سرعت بیش از سرعت
مجاز هشدار قابل شنیدن پخش خواهد شد.
 .0.3.1تنظیم آ ستانه برای ه شدار ها  :در صورت انتخاب در صد تغییر قادر خواهید
بود تا سرررعت مجاز با این مقدار سررنجیده شررود و در صررورت افزایش سرررعت
نسبت به این مقدار هشدار پخش شود.
 .9.4تنظیمات اعالن ها :
 .0.4.0غیرفعال کردن اعالن ها  :این گزینه به شرررما امکان نمایش و یا عدم نمایش
اعالن ها را بر روی پنجره اصلی خواهد داد  ،الزم به ذکر است که لیست اعالن
ها با کلیک بر روی آن نشان داده خواهد شد.
 .0.4.1سررنجاق کردن اعالن ها  :در صررورت انتخاب اعالن مورد نظر این امکان برای
شما فراهم می شود تا در لی ست اعالن ها در پنجره ا صلی به صورت ثابت نگه
داشته شود و دیگر قادر به پاک کردن آن نخواهید بود.
 .9.5تنظیمات آب و هوا :
 .0.5.0واحد دمایی متریک  :تعیین واحد دمای هوا به سانتیگراد یا فارنهایت
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 .0تنظیمات صفحه نمایش :
 .0.9تنظیمات صفحه :
 .1.0.0فعال کردن میانبر ویجت شناور  :با فعال کردن این گزینه قادر خواهید بود در
صورتی که برنامه دیگری باز ا ست با کلیک بر روی ویجت شناور در صفحه
نمایش به  LiveRoadباز گردید.

 .0.0تنظیمات قالب برنامه :
 .1.1.0قالب  :امکان تغییر قالب سیستم به سه حالت تیره برای شب  ،روشن برای روز
 ،اتوماتیک برای تغییر خودکار قالب رو شن به هنگام روز و قالب تیره به هنگام
شب
 .1.1.1تنظیم د ستی زمان طلوع خور شید  :در صورت قرار دادن قالب بر روی حالت
اتوماتیک این گزینه قابل انتخاب میشود و شما قادر خواهید بود با فعال کردن
آن زمان طلوع خورشید را به صورت دستی تنظیم کنید.
 .1.1.3تنظیم د ستی زمان غروب خور شید  :در صورت قرار دادن قالب بر روی حالت
اتوماتیک این گزینه قابل انتخاب میشود و شما قادر خواهید بود با فعال کردن
آن زمان غروب خورشید را به صورت دستی تنظیم کنید.
 .0.3تنظیمات نوار ابزار :
 .1.3.0فعال سرررازی آیکن های نوار ابزار  :با فعال کردن این گزینه امکان کاهش و یا
افزایش آیکن های وضعیت در سمت باال وسط همه پنجره ها را خواهید داشت.
 .0.4تصاویر پس زمینه :
 .1.4.0تنظیم کردن تصرررویر پس زمینه روز  :امکان انتخاب عکس از گالری و تغییر
عکس پس زمینه نمایشگر در روز
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 .1.4.1تنظیم کردن تصررویر پس زمینه شررب  :امکان انتخاب عکس از گالری و تغییر
عکس پس زمینه نمایشگر در شب
 .1.4.3بازگرداندن ت صاویر پس زمینه به طور پیش فرض  :پاک کردن ت صاویر تنظیم
شده
نکته  :در صورتی که قالب به حالت اتوماتیک تنظیم شده با شد  ،ت صاویر پس زمینه
انتخاب شده برای شب و روز به صورت خودکار تغییر خواهد کرد.

 .3تنظیمات نقشه :
 .3.9مکان های ذخیره شده :
 .3.0.0تنظیم کردن آدرس منزل  :با تعریف آدرس منزل در این ق سمت قادر خواهید
بود تا در پنجره ج ستجوی نق شه اولویت با آدرس منزل شما با شد در نتیجه
میتوانید در کمترین زمان مسرریر تعیین شررده از موقعیت خودرو تا منزل را
مشاهده کنید.
 .3.0.1تنظیم کردن آدرس محل کار  :با تعریف آدرس محل کار در این قسررمت قادر
خواهید بود تا در پنجره جستجوی نقشه اولویت با آدرس محل کار شما باشد
در نتیجه میتوانید در کمترین زمان مسرریر تعیین شررده از موقعیت خودرو تا
محل کار را مشاهده کنید.
 .3.0تنظیمات نقشه :
 .3.1.0پاک کردن تاریخچه  :پاک کردن جسرررتجو های اخیر از تاریخچه جسرررتجوی
نقشه
 .3.1.1همی شه به سمت شمال :در الت ای ستاده و دنبال کردن م سیر  ،سمت نق شه
همیشه به سمت شمال باشد.
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 .3.1.3نق شه تیره تر در حالت شب  :فعال کردن نمایش پو شش تیره بر روی نق شه
برای رانندگی در شب.
 .3.3گزینه های ناوبری :
 .3.3.0برنامه ناوبری پیش فرض  :امکان تعیین ردیابی بر روی نقشررره دلخواه ،شرررما
میتوانید از لیست پیش فرض ناوبری نقشه را تغییر دهید.
 .3.3.1بازگشت بعد از شروع ناوبری  :بازگشت به  LiveRoadپس از شروع ناوبری

 .3.4تنظیمات جی پی اس :
 .3.4.0هشرردار برای جی پی اس  :در صررورت فعال کردن این گزینه در صررورتی که
GPSدر حالت دقت باال تنظیم نشده باشد بالفاصله هشدار دهد.
 .3.4.1غیر فعال کردن بروزرسررانی مکان در مکان قطعی  :با انتخاب صررفحه نمایش
های لیست شده تعیین میکنید که در مکان قطعی خودرو نیازی به بروزرسانی
نمیباشررد الزم به ذکر اسررت که اسررتفاده از سرررعت سررن  ،هشرردار سرررعت
غیرمجاز  ،زمانی که جی پی اس غیر فعال باشد ممکن نمی باشد.

 .4تنظیمات شروع :
 .4.9تنظیمات راه اندازی :
 .4.0.0فعال کردن بلوتوث  :تنظیم کردن رو شن شدن خودکار بلوتوث هنگام رو شن
شدن دستگاه .
 .4.0.1غیر فعال کردن وای فای  :با فعال کردن این گزینه از روشن شدن خودکار وای
فای هنگام روشن شدن دستگاه جلوگیری میکنید.
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 .4.0.3تنظیم کردن حجم صدا  :در صورت فعال کردن این گزینه قادر خواهید بود تا
حجم صدای پیش فرضی را در هنگام روشن شدن سیستم تنظیم کنید .
 .4.0.4انتخاب حجم صرردای رسررانه  :تعیین حجم دلخواه صرردا از طریق نوار صرردای
تعبیه شده امکان پذیر می باشد.
 .4.0تنظیمات روشنایی صفحه نمایش :
 .4.1.0روشنایی صفحه نمایش را تنظیم کنید  :در صورت فعال کردن این گزینه قادر
خواهید بود تا رو شنایی صفحه نمایش پیش فر ضی را در هنگام رو شن شدن
سیستم تنظیم کنید .
 .4.1.1انتخاب روشررنایی در طول روز  :تعیین مقدار روشررنایی در طول روز از طریق
نوار تعبیه شده امکان پذیر می باشد.
 .4.1.3انتخاب روشنایی شب  :تعیین مقدار روشنایی در طول شب از طریق نوار تعبیه
شده امکان پذیر می باشد.

 .5تنظیمات صدا :
 .5.9تنظیمات تماس :
 .5.0.0فعال کردن بلندگو بعد از برقراری ارتباط  :فعال شررردن بلندگو های خودرو و
پخش صدا در هنگام صحبت کردن با مخاطب .
 .5.0.1برقرای تماس به صورت خودکار  :در صورتی که غیر فعال با شد  ،شماره در
دیالر کپی خواهد شد و برای تماس باید به صورت دستی اقدام نمایید
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 .5.0تنظیمات صدا :
 .5.1.0پاسررخ به پیام به طور خودکار  :یک پاسررخ سررفارشرری به پیام های دریافتی
ارسال می کند.
 .5.1.1پاسرخ پیام  :من در حال رانندگی هسرتم  ،بعد از توقف خودرو با شرما تماس
خواهم رفت.
 .5.1.3سررطح حجم صرردا  :امکان تنظیم حجم صرردا در سرره سررطح کم تر و نرمال و
بلندتر .
 .5.3تنظیمات موسیقی :
 .5.3.0پخش آخرین آه نگ  :پخش آخرین آه نگ اجرا شررررده در ز مانی که
 LiveRoadروشن می شود.
 .5.3.1بازگ شت به صفحه ا صلی  :بازگ شت به صفحه ا صلی بعد از انتخاب مو سیقی
در گالری موسیقی.

 .6تنظیمات تقویم :
 .6.9عمومی :
 .6.0.0عدد های فارسی  :نمایش اعداد تقویم به فارسی
 .6.0.1تنظیم تقویم فارسی  :تنظیم کردن تاریخ هجری قمری با تاریخ هجری شمسی
 ،در صرررورتی که تاریخ قمری تغییر پیدا کند میتوان به طور دسرررتی تقویم را
آپدیت کرد ،بازه تغییرات از  1+روز تا  1-روز در نظر گرفته شده است.
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تنظیمات پشتیبانی :
اطالعات مربوطه به پشتیبانی دیاگ سیستم :
لیست خودرو هایی که دیاگ سیستم قادر به پشتیبانی آنها میباشد :
سمند سورن

سمند سریر

سمند

پژو 415

پژو پارس

 RDپژو

پژو 116

پژو 117

پژو 417

 ROAپژو

پیکان

پیکان وانت

رانا

ویتارا

L90

پراید

ریو

زانتیا

سیتروئن

تیبا

مگان 0611

مگان 1111

نیسان ماکسیما

MVM 110

نیسان پیکاپ

نیسان رونیز
 LXسمند

لیست  ECUهایی که در دیاگ خودرو قابل پشتیبانی میباشد
Siemens BiFuel
Bosch ME749 BiFuel
Bosch ME744
Bosch ME749

Siemens EF7
Siemens MicroHybrid
Bosch MP73
Siemens

Sagem S2000

Sagem SL96
Mareli SL96
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آموزش بازنشانی به تنظیمات کارخانه :
برای باز نشانی سیستم به تنظیمات کارخانه توجه به چند نکته الزامی میباشد :
 -0بازن شانی تنظیمات کارخانه منجر به پاک شدن تمامی اطالعات و تنظیمات موجود می شود
و باز گرداندن این اطالعات دیگر امکان پذیر نمیباشد.
 -1برای نصررب  LiveRoadپس از بازنشررانی حتما باید به اینترنت متصررل باشررید که این امر
میتواند از طریق اینترنت سیمکارت دستگاه و یا دسترسی به  WiFiامکان پذیر باشد .در
صورت عدم وجود شبکه اینترنت امکان استفاده از سیستم را نخواهید داشت.
با کلیک بر روی آیکن

وارد پنجره برنامه ها شده و آیکن تنظیمات را لمس کنید سپس

گزینه تهیه نسخه پشتیبان و بازیابی را کلیک کنید .
حال میتوانید گزینه بازنشرررانی به داده های کارخانه را مشررراهده کنید و با کلیک بر روی آن
میتوانید تنظیمات کارخانه را احیاء کنید.
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نحوه بروزرسانی سیستم :
بروزرسانی سیستم در صورت اتصال به اینترنت به صورت خودکار انجام میشود.

آموزش تغییر زبان سیستم :
را لمس کنید و وارد پنجره برنامه ها که در

برای تغییر زبان سی ستم کافی ا ست تا آیکن

تصررویر زیر مشرراهده میکنید  ،شرروید .روی آیکن تنظیمات کلیک کرده و در پنجره اهر شرده
گزینه زبان و ورود اطالعات را انتخاب کنید.

تصویر شماره 45

در مرحله بعدی تنها کافی اسرررت تا بر روی گزینه زبان کلیک کرده و زبان موردنظر خود را
انتخاب کنید.
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نحوه نگهداری از سیستم :
 -0برای تمیز کردن صفحه نمایش از هر نوع مواد شوینده شیمیایی ا ستفاده نکنید ،چرا
که مو اد شوینده با پایه الکلی و حاوی آمونیاک باعث از بین رفتن صفحه نمایش می
شود .
 -1جلوگیری از حرارت مسرررتقیم و گرمای آفتاب به مدت طوالنی هنگامی که دسرررتگاه
روشن میباشد.
 -3برای تمیز کردن صفحه نمایش بهتر ا ست د ستگاه را خاموش کنید .بخ صوص که اگر
همراه دستمال از کمی آب استفاده میکنید این امر ضروری است.
 -4بازی های سنگین باعث داغ شدن پردازنده می شود که در نهایت پس از مدتی کارایی
و کیفیت دسررتگاه کاهش می یابد .پیشررنهاد می شررود اگر میخواهید که به راحتی از
برنامه ها ا ستفاده کنید و د ستگاهتان هنگ نکند حتما ف ضایی حداقل  01در صدی از
حافظه دا خلی دسررتگاه را خالی نگه دارید و از تمام رفیت آن برای نصررب برنامه ها
استفاده نکنید.
 -5برای خارج کردن دسررتگاه از قاب ابتدا سرریسررتم را از طریق میانبر های ذکر شررده
خاموش کنید و سپس دستگاه را از قاب خارج کنید.
نکته  :در صورت خارج کردن د ستگاه از قاب بدون خاموش کردن  ،سی ستم در
طوالنی مدت دچار آسیب خواهد شد.
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شرایط ضماتنامه :
 -0تعداد پیکسل های سوخته صفحه نمایش تا سه عدد در یک اینچ مربع در حد
استانداردهای جهانی بوده و بیشتر از سه عدد شامل گارانتی میشود.
 -1اطالعات داخل محصول شامل گارانتی نمیشود و شرکت در قبال از بین رفتن
اطالعات و نرمافزارهای دستگاه هیچگونه مسئولیتی را بر عهده نمیگیرد.
 -3در صورتی که کاال فاقد شرایط گارانتی اما قابل تعمیر باشد پس از توافق با مشتری
کاال تعمیر و هزینه آن دریافت خواهد شد.
مواردی که شامل ضمانت نامه نمی باشد:

 -0مخدوش بودن کارت گارانتی ،هولوگرام و شماره سریال محصول
 -1عدم تطابق سریال کارت گارانتی با سریال محصول
 -3صدمات ناشی از استفاده نامتعارف (هرگونه ضرب خوردگی ،شکستگی ،ترک
خوردگی ،تاب برداشتگی ،زنگ زدگی ،آسیب در حین حمل و نقل ،سوختگی
نوسانات برق ،رطوبت ،نفوذ مایعات و مواد شیمیایی ،حرارت باال یا هرگونه تغییر
اهری در محصول)
 -4هرگونه تعمیر و دست خوردگی توسط اشخاص ثالث (غیر از مراکز خدمات)
 -5باز شدن بدنه دستگاه به هر دلیل
 -6عیوب ناشی از عدم اتصال صحیح لوازم جانبی همچون ابزارهای مجهز به
خروجی  USBو  ...در نمایشگرها مانند آن
 -7ایرادات و عیوب سختافزاری ناشی از نصب و استفاده از نرمافزارهای غیر
استاندارد ،سیستمعاملهای غیر منطبق و غیر رسمی و یا آلوده شدن سیستم به
ویروسها
 -1خرابی اهری سوکتها و درگاههای ورودی و خروجی

57

 معرفی سخت افزار : LiveRoad
 oمشخصات صفحه نمایش :


نوع IPS LCD :



اندازه  7 :اینچ



سایر قابلیت ها  :لمسی

 oمشخصات پردازنده :


پردازنده مرکزی CPU Quad Core :



فرکانس پردازنده مرکزی  0.3 :گیگا هرتز

 oحافظه :


مقدار رم  0 :گیگابایت



حافظه داخلی  1 :گیگابایت



حداکثر رفیت کارت حافظه  31 :گیگا بایت

 oامکانات :


پورت USB



فناوری ارتباطی بی سیم Wi-Fi



فناوری ارتباطی بلوتوث



قابلیت پشتیبانی از سیمکارت ()Sim Slot




AV in
پشتیبانی از دوربین عقب



دارای آنتن GPS



قابلیت اتصال DVB2



پشتیبانی از دوربین دوم خودرو
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 امکانات نرم افزاری : LiveRoad
 oسیستم عامل :


اندروید نسخه 4.4.0



Special Car Market

 oارتباطات :


شبکه 2G,3G



شبکه 2G GSM 850/900/1800/1900



شبکه 3G HSDPA 850/900/1900/2100

 oفناوری مکان یابی :


مسیریابی آنالین و آفالین



مکان یابی بر روی نقشه

 oصدا و تصویر :


رادیو



فرمت های قابل پخش ویدئو :



فرمت های قابل پخش صدا :

MPEG4 - H.264 - 3GPP

MP3 - WMA - ACC – WAV

 oامکانات :


پشتیبانی از زبان انگلیسی و فارسی



امکانات دیاگ خودرو



نمایش آنالین تغییرات آب و هوا



نمایش تقویم فارسی همراه با رویداد ها



امکان نصب برنامه های اندرویدی از مارکت اختصاصی



مرورگر اینترنت

59

باعث افتخار ماست که همیشه در کنار شما هستیم.

شرکت نگارین صنعت آسیا آماده ی دریافت تمامی انتقادات و
پیشنهادات شما می باشد.
شماره تلفن209-4089 :
www.LiveRoad.ir
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