Nabywca urządzenia jest zobowiązany zapoznać się z instrukcją przed pierwszym jego
uruchomieniem. Poniższa instrukcja zawiera podstawowe informacje dotyczące użytkowania
odtwarzacza:
Należy używać tylko i wyłącznie oryginalnych akcesoriów dołączonych do zestawu – podłączenie do
urządzenia innych akcesoriów, agregatów prądotwórczych lub innych urządzeń może spowodować
uszkodzenie sprzętu i utratę gwarancji.
Obudowę należy wycierać tylko suchą lub lekko wilgotną bawełnianą ściereczką bez użycia
detergentów lub innych środków chemicznych. Jeżeli sprzęt jest zasilany na 12V, to nie należy go
podłączać do instalacji samochodowej na 24V bez zastosowania odpowiedniej przetwornicy –
spowoduje to uszkodzenie sprzętu i utratę gwarancji. Nie bierzemy odpowiedzialności za stosowanie
wszelkiego typu przetwornic – prosimy dokładnie sprawdzić dopasowanie prądu i napięcia stosowanej
przetwornicy do prądu i napięcia na wyjściu z zasilacza AC 220V (na wyjściu jest najczęściej DC 12V).
Potrzebne dane można odczytać z naklejki na oryginalnym zasilaczu z zestawu.
Nie należy myć i czyścić urządzenie podłączone do prądu.
Nie należy używać płyt DVD/CD innej formy, niż okrągłej – spowoduje to uszkodzenie sprzętu.
Nie należy używać sprzętu na miękkiej powierzchni (poduszka, łóżko itp.) – spowoduje to brak
wentylacji i przegrzanie się urządzenia.
Nie należy zostawiać urządzenia w miejscach narażonych na wpływ promieni słonecznych.
Przy podłączeniu słuchawek należy uprzednio ustawić poziom dźwięku na środkową pozycje.
Nie należy podłączać urządzenia i akcesoriów w przypadku wilgotnych rąk – może to spowodować
porażenie prądem i uszkodzenie sprzętu.
W celach oszczędzania baterii/akumulatora należy odłączyć go od urządzenia, jeśli jest ono
podłączone do sieci elektrycznej 220V. Baterie należy przechowywać w stanie naładowanym!
Instalacja:
1. Nie należy instalować urządzenia w pozycji, która ogranicza pole widzenia kierowcy lub takiej, która
ogranicza swobodne posługiwania się kierownicą, lewarkiem zmiany biegów lub też hamulcem
ręcznym.
2. Instalacja powinna być przeprowadzona przez wyspecjalizowany personel.
3. W razie samodzielnej instalacji, konieczne jest zapoznanie się ze schematem okablowania.
UWAGA! Niepoprawna instalacja urządzenia może spowodować pożar!
4. Przed rozpoczęciem instalacji należy wyłączyć silnik oraz wyjąć kluczyk ze stacyjki.
UWAGA! Uruchomienie silnika podczas instalacji może spowodować wyciek z baterii lub krótkie
spięcie!
WAŻNE:
Przed instalacją urządzenie w samochodzie usuń 2 śruby zabezpieczające mechanizm
wsuwania/wysuwania płyty DVD/CD. Znajdują się one na górnej obudowie urządzenia. Nie
usunięcie ww. śrub uszkodzi mechanizm wsuwania/wysuwania płyty DVD/CD co nie jest objęte
gwarancją.
OSTRZEŻENIE
W czasie, gdy urządzenie jest podłączone do źródła prądu, nie należy zaglądać do otworu na
nośniki CD/DVD, ani żadnego innego
UWAGA
W celu zmniejszenia ryzyka porażenia prądem, zapalenia się urządzenia lub innego wypadku,
należy używać tylko dedykowanych akcesoriów.
UWAGA
Aby zapobiec porażeniu prądem nie należy użytkować urządzenia w czasie, gdy wtyczka nie jest
do końca włożona do gniazda przedłużacza lub gniazda zasilania.
Podczas użytkowania:

Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych



Nie ustawiaj urządzenia blisko źródeł ciepła takich jak grzejniki, piece, wzmacniacze i inne.
Nie ustawiaj urządzenia w pobliżu źródeł ognia takich jak np. palące się świece

Staraj się nie dopuszczać do splątania, deptania bądź gniecenia przewodów. Może to
spowodować spięć i/lub pożar

Zawsze odłączaj urządzenie od źródła zasilania w czasie burzy oraz w czasie braku
użytkowania przez dłuższy czas

Chroń urządzenie przed wilgocią
Nigdy nie używaj urządzenia, które nie działa prawidłowo, zostało upuszczone, zniszczone, zalane oraz
gdy przewód lub wtyczka zasilająca noszą objawy uszkodzenia
Panel przedni:

1. MUTE – wyciszenie
2. Slot kart pamięci micro SD TFT
3. Mikrofon
4. DVD
5. TV (opcja)
6. Radio
7. Media – SD lub USB
8. Włącz/Wyłącz , regulacja głośności
9. Złącze mini USB

10. Wysunięcie płyty
11. Slot kart pamięci micro SD TFT do GPS
12. RST – Reset
13. Play / Pause
14. Poprzedni utwór
15. Następny utwór
16. Navigacja
17. Wejście do MENU , strojenie radia
18. Czujnik podczerwieni IR

Pilot zdalnego sterowania – opis przycisków pilota w trybie DVD

1. Mute
2. Wyłączenie ekranu
3. Display – czasu odtwarzania itp.
4. Angle – kąt oglądania – opcjonalnie
5. Napisy
6. Kursor w górę
7. Goto – przejście do wybranego rozdziału
8. OK – potwierdzenie wyboru
9. Kursor w lewo
10. Random – odtwarzanie losowe
11. Kursor w dół
12. Title – wyświetlenie tytułu odtwarzanego
13. Previous – poprzedni rozdział
14. Backward – odtwarzanie wstecz
15. Pause / Play

16. Stop
17. Next – następny rozdział
18. Setup – wejście do ustawień
19. Open – wysunięcie płyty
20. Klawiatura numeryczna
21. Kursor w prawo
22. Zoom – przybliżenie / oddalenie obrazu
23. Repeat – powtarzanie odtwarzanego
filmu
24. Wejście do trybu USB / SD
25. Menu – wejście do menu płyty DVD
26. Tryby pracy – DVD/Radio/USB itd.
27. Głośność +
28. Forward – odtwarzanie w przód x2/x4
itd.
29. Głośność 30. Language – język odtwarzanego filmu

Ustawienie ścieżki dostępu do pliku nawigacji:
W głównym menu należy wybrać i Navi Set aby wejść do menu wybierania ścieżki dostępu.

Należy wybrać odpowiedni folder z plikami nawigacji oraz na koniec wybrać plik exe programu
nawigacyjnego np. automapa.exe oraz zatwierdzić swój wybór.
Radio – Menu główne i opis przycisków ekranu:

Główne MENU urządzenia:
W dowolnym podmenu wystarczy nacisnąć przycisk w lewym górnym rogu ekranu
głównego menu.

aby powrócić do

ST – wybór między trybem Stereo / Mono
LOC – wybór między zdalnym/krótkim zasięgiem fal radiowych ( nie działa w Polsce)
BAND – wybór między zapamiętanymi stacjami (FM1, FM2, FM3, AM1, AM2)
PS – automatyczne skanowanie stacji

W kolejności: Nawigacja, Radio, Bluetooth, AUX, DVD, SD, USB, Settings(ustawienia), Set
Navi(ustawienia nawigacji), IPOD.

- automatyczne skanowania pasma radiowego i zapisanie znalezionych stacji, powtórne naciśnięcie
kończy wyszukiwanie
<< - ręczne skanowanie pasma w tył, dłuższe przytrzymanie powoduje skanowanie aż do momentu
znalezienia stacji, po znalezieniu następuje zatrzymanie skanowania.
>> - ręczne skanowanie pasma w przód, dłuższe przytrzymanie powoduje skanowanie aż do momentu
znalezienia stacji, po znalezieniu następuje zatrzymanie skanowania.

Przesuń palcem po pustej przestrzeni ekranu od prawej do lewej strony aby przejść do drugiej części
głównego MENU.

Po znalezieniu stacji, która nam odpowiada należy przytrzymać jeden z 6 przycisków przy prawej lub
lewej krawędzi ekranu aby zapamiętać wybraną stację.

W kolejności: Kalendarz, Kalkulator, Set Time(ustawienia czasu), Video(ustawienia obrazu),
Backdrop(ustawienie tła), EQ(equalizer), Sound settings(ustawienia dźwięku), Wheel(ustawienie
sterowania z kierownicy), BoxMan(gra), ClearMine(gra), Tetris(gra).
WAŻNE:
Kolejność poszczególnych funkcji można dowolnie zmieniać. Wystarczy przytrzymać wybraną
funkcję i przesunąć w wybrane miejsce.

BLUETOOTH – Menu główne i opis przycisków:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Klawiatura ekranowa
Książka telefoniczna, po naciśnięciu przycisku nr 7 książka telefoniczna zostanie pobrana z
telefonu
Lista ostatnich połączeń
Ustawienia bluetooth – nawiązanie połączenia z telefonem, rozłączanie połączenia z
telefonem, wyszukiwanie urządzeń z włączonym Bluetooth
Sterowanie odtwarzaczem muzyki z podłączonego telefonu
poprzedni utwór / play/ pause / stop / następny utwór
Kasowanie zapisanej listy połączeń
Pobranie książki telefonicznej z telefonu
Funkcja pozwalająca przełączyć połączenie z zestawu samochodowego do słuchawki
telefonu bez potrzeby rozłączania telefonu i radioodtwarzacza, ponowne naciśnięcie
powoduje ponowne przełączenie dźwięku z telefonu do radioodtwarzacza

WAŻNE
Kod urządzenia wymagany podczas pierwszego podłączenia telefonu to „0000”.
Kiedy telefon jest podłączony do radioodtwarzacza w prawym górnym rogu ekranu
radioodtwarzacza podświetli się ikona Bluetooth.
AUX – Menu główne i opis przycisków:

DVD – Menu główne i opis przycisków

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Wejście do Menu głównego dysku DVD
STOP
Poprzedni utwór / Poprzedni rozdział filmu
Play / Pause
Następny utwór / Następny rozdział filmu
Pomniejszenie / Powiększenia odtwarzanego filmu
Odtwarzanie losowego utworu / Powtarzanie wybranego utworu / Powtarzanie folderu
Powrót do Menu głównego urządzenia
Naprzód, podczas odtwarzania każde naciśnięcie powoduje przyspieszenie odtwarzanego
filmu
Wstecz, podczas odtwarzania każde naciśnięcie powoduje spowolnienie odtwarzanego filmu
Wybór języka odtwarzanego filmu
Equalizer – wybór efektów dzwiękowych podczas odtwarzania filmu
Video setup – ustawienia obrazu podczas odtwarzania filmu
Playlist – wyświetla pliki aktualnej listy odtwarzania

IPOD – Menu główne i opis przycisków

W trybie AUX można wybrać ustawienia obrazu wcześniej zdefiniowane: BRIGHT – jasny / SOFT
– miękki / NORMAL – normalny / COLOR lub zdefiniować własne – USER
Ustawienia własne można skonfigurować po naciśnięciu przycisku „słoneczka”.

1.
2.
3.
4.
5.

Lista utworów
Playlista – lista wcześniej zdefiniowanych utworów
Lista ulubionych utworów
Lista albumów
Poprzedni utwór

6.
7.

Następny utwór
Przejście do trybu equalizera dźwięku

Ustawienie czasu:

Ustawienia dźwięku:

Ustawienie czasu w kolejności rok / miesiąc / dzień / godziny / minuty
GPS Auto Update – automatyczne aktualizowanie czasu poprzez GPS
12Hour – Tryb wyświetlania czasu w trybie 12h lub 24h
EQ setup: Własne ustawienia tonów średnich / wysokich / basów
Predefiniowane ustawienia dźwięku – Jazz / Popular / Rock / Classic / standard / user
LOUD – podbicie głośności

Sterowanie z kierownicy – Menu główne oraz opis podłączenia

Ustawienia Obrazu:

1.
2.
3.
4.
5.

Nacisnąć przycisk na ekranie urządzenia np. VOL+.
Nacisnąć przycisk na kierownicy VOL+.
W polu Reset pojawi się informacja o identyfikacji komendy z kierownicy.
Zatwierdzamy przypisanie funkcji przyciskiem SAVE.
Czynności powtarzamy dla pozostałych przycisków na kierownicy.

Ustawienia jasności, kontrastu, nasycenia obrazu
Predefiniowane ustawienia: Bright – Jasne, Soft – Miękkie, Normal – neutralny.

Jeśli przypisanie funkcji jest niepoprawne lub niepożądane wystarczy nacisnąć przycisk RESET na
ekranie urządzenia aby skasować przypisaną funkcję.

Ustawienie tapety ekranu głównego:

Ustawienia Systemowe – Menu główne oraz opis funkcji:

Przyciskami << / >> wybieramy interesującą tapetę. Przyciskiem OK akceptujemy wybór.

Any Key Open – uruchomienie urządzenia dowolnym przyciskiem na panelu przednim
Brake Setup
Open – przewód z etykietą BRAKE musi zostać poprawnie podłączony do hamulca
samochodu, jeśli nie zostanie podłączony obraz video nie będzie wyświetlany podczas jazdy

Close – przewód z etykietą BRAKE nie musi być podłączony wcale, obraz video będzie
zawsze wyświetlany
Key sound – dźwięk podczas naciskania przycisków urządzenia
Calibration – wejście do trybu kalibrowania ekranu dotykowego
GPS Monitor – w trybie open pozwala na uruchomienie nawigacji oraz słuchanie muzyki
Reverse Vol On-Off – pozwala wybrać czy w trybie cofania/parkowania będzie odtwarzana muzyka.
Open – tak, Close – nie.
Default Volume – ustawienie domyślnej głośności urządzenia po uruchomieniu
Open – zdefiniowane
Close – zapamiętuje ostatnie ustawienie głośności – przed wyłączeniem urządzenia
Version Info – informacje o systemie
Factory setup – ustawienia rejonu radia, języka, dodawanie lub odejmowanie ikon menu głównego
Back light setup – ustawienie podświetlenia ekranu
Power Logo – wybranie loga producenta samochodu
Camera mirror – włączenie/wyłączenie funkcji mirror kamery cofania
Back light Color – wybór koloru podświetlenia przycisków panelu przedniego: czerwony, zielony,
niebieski, różowy, biały, jasny niebieski, żółty
KeyPad light mode – podświetlenie przycisków panelu przedniego – włączone/wyłączone/Auto
3G Network – włączenie/wyłączenie komunikacji 3G – tylko jeśli modem 3G jest dostępny
Reset – powrót do ustawień fabrycznych
WAŻNE
Kod do niektórych menu to „0000”.
Problemy i rozwiązania
Najczęściej pojawiające się problemy podczas użytkowania i ich rozwiązanie.
1. Brak zasilania – po sprawdzeniu podłączenia przewodów zasilających sprawdzić bezpiecznik
i w razie konieczności wymienić.
2. Brak reakcji na naciśnięcie dowolnego przycisku – urządzenie mogło się zawiesić. Należy
nacisnąć przycisk RST – Reset na panelu przednim aby zrestartować urządzenie.
3. Brak obrazu – urządzenie jest podłączone niepoprawnie lub przewód z etykietą BRAKE jest
podłączony niepoprawnie – sprawdzić poprawność podłączenia urządzenia oraz przewód
BRAKE.
4. Ciemny obraz – urządzenie jest włączone gdy temperatura jest niska –należy poczekać aż
ogrzeje się panel LCD urządzenia, jest to specyfika ekranów LCD, które gdy są zimne są
ciemniejsze.
5. Zła jakość radia AM/FM – antena niepoprawnie podłączona lub bardzo mocno zabrudzona –
sprawdzić podłączenie anteny oraz wzmacniacza antenowego oraz utrzymywać antenę w
czystości
6. Pilot zdalnego sterowania nie działa – pilot jest kierowany w inną stronę niż okienko na
panelu przednim urządzenia lub baterie pilota są rozładowane – należy skierować pilot w
stronę okienka pilota na przednim panelu urządzenia i/lub wymienić baterie.
7. Brak dźwięku lub dźwięk ledwo słyszalny – ustawienie pokrętła głośności na minimum lub
ustawienia balansu (prawo, lewo, przód, tył) niepoprawne – skorygować ustawienie głośności
i/lub balansu.
8. Po wyłączeniu silnika radioodtwarzacz nie wyłącza się – podłączenie przewodu czerwonego i
żółtego jest nieprawidłowe – należy zamienić miejscami na kości ISO przewód czerwony i
żółty.
9. Błędne odtwarzanie filmu – płyta DVD/CD jest porysowana lub brudna – wymienić płytę lub ją
wyczyścić.
10. Brak napisów podczas filmu – dysk DVD nie posiada napisów – jeśli dysk DVD nie posiada
napisów nie będą one odtwarzane
Jeśli powyższe wskazówki, rozwiązania problemów nie pomogą należy skontaktować się z
serwisem.

Parametry techniczne:
• dotykowy ekran TFT LCD 6,5"
• wbudowany bluetooth
• moc: MOSFET 4x45 WATT
• tuner radiowy z RDS
• obsługiwane formaty plików:
• system operacyjny Windows CE 6.0
• AUDIO - MP3
• VIDEO - Avi, Divx, XVID, DVD, VCD
• OBRAZY - JPEG
• wbudowany RDS
• wbudowany port mini-USB
• slot micro SD (obsługa max 8 GB)
• slot micro SD na GPS
• cyfrowy Equalizer
• system VIDEO: PAL/NTSC
• ustawienie Koloru, Kontrastu, Jasności, Nasycenia
• automatyczne zapisanie znalezionych stacji radiowych
• obsługuje automatycznie wysuwaną antenę
• automatyczne wyciszenie telefoniczne (TEL MUTE)
• standardowy rozmiar urządzenia DIN2

