WSTĘP
Nabywca urządzenia zobowiązany jest 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 podłączać urządzenia i akcesoriów w przypadku wilgotnych rąk – może to spowodować
porażenie prądem i uszkodzenie sprzętu.

1. poprzedni plik

2. następny plik

5. głośność -

6. Głośność +

3. Play/Pause 4. OPEN
8. wejście
7. PWR
USB

Uwagi dotyczące użytkowania pilota
- nie dotykać diody podczerwieni
- wyjmuj baterię gdy pilot nie jest długo używany
- żywotność baterii to około rok czasu, po tym czasie należy wymienić baterię na nową
Montaż monitora czy jakichkolwiek urządzeń powinien być wykonany przez wykfalifikowany personelosoby z odpowiednia wiedzą oraz doświadczeniem w instalacjach samochodowych systemów
audiowizualnych. Monitor jest zasilany napięciem DC12V.

START – przycisk pada
MODE – przycisk pada
PBC – menu odtwarzania
POWER – włączanie / wyłączanie urządzenia
AUDIO – wybór trybu dźwięku
SETUP – wejście do menu
IR-TX – włączenie nadajnika IR
FM-TX – włączenie nadajnika FM
ZOOM - powiększanie obrazu
REPEAT - odtwarzanie cykliczne
FF - przewijanie w przód
FR - przewijanie w tył
NEXT - następny plik
PREVIOUS - poprzedni plik
TFT-SW - włączenie / wyłączenie ekranu
DVD/AV/TV - przełączenie trybów pracy
RETURN - przycisk pada

ABCD - przyciski pada
TITLE - wejście do menu głównego DVD
MUTE - wyciszenie urządzenia
ANGLE - zmiana kąta (nieaktywne)
SUBP - włączanie / wyłączanie napisów
USB/CARD - wybór trybu pracy urządzenia
MENU - wejście do menu
PLAY/PAUSE - odtwarzanie / pauza
VOLUME + - zwiększenie głośności
STOP - zatrzymanie odtwarzania
VOLUME - - zmniejszenie głośności
GOTO - przejście do wybranego frag. Filmu
DISPLAY - włączenie informacji o pliku
Klawisze nawigacyjne pada

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.

Odtwarzanie z portu USB / SD
- naciśnięcie przycisku USB/CARD na pilocie zdalnego sterowania będąc w trybie DVD powoduje
możliwość wybrania urządzenia, z którego będą odtwarzane pliki: DVD / SD / USB / AV in

2. W razie samodzielnej instalacji, konieczne jest zapoznanie się ze schematem okablowania.
UWAGA! Niepoprawna instalacja urządzenia może spowodować pożar!
3. Przed rozpoczęciem instalacji należy wyłączyć silnik oraz wyjąć kluczyk ze stacyjki.
UWAGA! Uruchomienie silnika podczas instalacji może spowodować krótkie spięcie!

Tryb AV
Urządzenie jest wyposażone w wejście oraz wyjście AV (audio video)
Po podłączeniu złącza AV out do innego urządzenia jest możliwość wyświetlenia obrazu na innym
urządzeniu.
Po podłączeniu złącza AV in do innego urządzenia jest możliwość wyświetlenia obrazu z innego
urządzenia na zagłówku multimedialnym.
Aby uruchomić urządzenie w trybie AV in należy nacisnąć na pilocie zdalnego sterowania przycisk
DVD/AV/TV lub użyć przycisku USB/CARD aby ręcznie wybrać AV in
- będąc w trybie AV naciśnij przycisk MENU na pilocie aby wejść do głównego menu tego trybu.

Odtwarzanie DVD/DCD/CD/MP3
Naciśnięcie przycisku OPEN na panelu przednim urządzenia spowoduje otwarcie napędu DVD
- po umieszczeniu płyty w urządzeniu i zamknięciu pokrywy odtwarzanie rozpocznie się automatycznie
- naciśnięcie przycisku STOP na panelu urządzenia lub pilocie zdalnego sterowania powoduje
zatrzymanie odtwarzania
- naciśnięcie przycisku PLAY/PAUSE na panelu urządzenia lub pilocie zdalnego sterowania powoduje
wstrzymanie / wznowienie odtwarzania
Ustawienia:
Naciśnij przycisk „Ustawienia” (SETUP) na pilocie zdalnego sterowania aby wejść do menu ustawień
systemowych urządzenia.
Strzałkami na pilocie nawigujemy po menu, Enterem potwierdzamy wybór.
Ustawienia systemowe – system setup
1. Power resume – włączenie / wyłączenie odtwarzania w przerwanym momencie po wyłączeniu
urządzenia
2. Auto play – włączenie / wyłączenie automatycznego odtwarzania
3. TV system - ustawienia trybu pracy urządzenia NTSC / PAL / AUTO
4. TV type – ustawienie proporcji ekranu 4:3PS / 4:3LB / 16:9
7. Default – powrót do ustawień domyślnych
4. Password – ustawienie hasła do urządzenia
5. Rating
2. Screen saver – włączenie / wyłączenie wygaszacza ekranu
Ustawienia języka – language setup
1. OSD Lang. – ustawienie języka informacji ekranowych
2. Audio Lang. – ustawienie języka ścieżki dźwiękowej (w trybie DVD)
3. Subtitle Lang. – ustawienie domyślnego języka napisów (jeśli dostępne)
4. Menu Lang. – ustawienie języka menu urządzenia
Audio setup
1. Key – wzmocnienie / osłabienie dźwięku
Ustawienia Video – video setup
1. Brightness – ustawienie jasności ekranu
2. Contrast – ustawienie kontrastu ekranu
3. Hue – ustawienie wybarwienia / odcienia ekranu
4. Saturation – ustawienie nasycenia barwy ekranu
5. Sharpness – ustawienie ostrości ekranu

Ustawienia Obrazu:
1. Brightness – Jasność
2. Constrast – Kontrast
3. Color – Kolor
4. Language – Język
5. Tint – Barwa
Dźwięk urządzenia
Naciskając przyciski 5 i 6 na panelu urządzenia lub VOL+ / VOL- na pilocie zdalnego sterowania
odpowiednio zgłośnimy i wyciszymy urządzenie.
Audio control – jest możliwość ustawienia jakimi kanałami ma być przenoszony dźwięk: nadajnik IR (2
kanały) / Nadajnik FM / wbudowane głośniki urządzenia
Nadajnik IR podczerwieni
Naciskając przycisk IR-TX na pilocie zdalnego sterowania włączamy lub wyłączamy nadawanie
dźwięku przez kanał IR na słuchawki bezprzewodowe pracujące w standardzie IR. Do wyboru mamy
kanał A oraz kanał B.
Nadajnik FM - transmiter
Naciskając przycisk FM-TX na pilocie zdalnego sterowania włączamy lub wyłączamy nadawanie
dźwięku przez transmiter FM wbudowany w urządzenie. Strzałkami w prawo i lewo wybieramy czystą
częstotliwość radiową oraz na radiu samochodowym ustawiamy taką samą częstotliwość FM i dźwięk
zostanie przeniesiony na głośniki samochodowe.
Gdy w urządzeniu zostanie uruchomiony nadajnik IR lub nadajnik FM głośniki urządzenia
automatycznie zostaną wyłączone.
Specyfikacja urządzenia:
- Ekran 9”
- Rozdzielczość 800 x 480
- Odtwarzacz DVD / CD
- Podwójny nadajnik IR (kanał A i B)
- Wejście / Wyjście Audio Video
- Transmiter FM

- Wejście USB
- Port kart pamięci SD
- Zasilanie DC 12V
- Pobór mocy około 12W

UWAGA
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany wyglądu i specyfikacji niniejszego produktu bez wcześniejszego
powiadomienia.

Montaż monitora czy jakichkolwiek urządzeń powinien być wykonany przez wykfalifikowany personelosoby z odpowiednia wiedzą oraz doświadczeniem w instalacjach samochodowych systemów
audiowizualnych. Monitor jest zasilany napięciem DC12V.

Problem
brak obrazu i dźwięku
brak obrazu
brak dźwięku
czarny ekran
przerywane odtwarzanie
niepoprawne wyświetlanie
kolorów
urządzenie nie działa
brak obrazu po włożeniu
płyty do napędu
przerywanie dźwięku
podczas jazdy na
nierównym terenie
przerywanie dźwięku nawet
podczas jazdy po równym
terenie

Rozwiązanie
zasilanie jest odłączone, urządzenie jest wyłączone
Dysk jest porysowany, przewód sygnałowy jest odłączony
głośność ustawiona na minimum lub ustawienia dźwięku są
niepoprawne
nieprawidłowe ustawienie jasności i kontrastu, brak
odpowiedniego napięcia zasilania, wyłączony ekran – TFT-SW
dysk jest porysowany
złe ustawienia obrazu, słaby sygnał
zasilanie jest odłączone, bezpiecznik jest
odłączony/uszkodzony
dysk jest porysowany, format dysku jest nieprawidłowy
dysk jest brudny lub poważnie uszkodzony

dysk jest brudny lub porysowany

Jeśli powyższe rozwiązania nie pomogą prosimy o kontakt z naszym działem serwisowym.
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
Zestaw zawiera:
1. Urządzenie
2. Pilot zdalnego sterowania / pad do gier
3. Płyta z grami
4. Instrukcja w języku polskim
5. Przewód z multizłączem
6. Zestaw plastikowych ringów instalacyjnych

Produkt spełnia wymagania dyrektyw bezpieczeństwa produktu wymaganych do oznakowania CE.

