INSTRUKCJA OBSŁUGI
SPIS TREŚCI
1. Środki ostrożności..........................................................................................................
2. Obsługa panelu przycisków............................................................................................
3. Obsługa pulpitu /strony głównej....................................................................................
4. Obsługa DVD..................................................................................................................
5. Obsługa sieci radiowej....................................................................................................
6. Obsługa Bluetooth..........................................................................................................
7. Obsługa video.................................................................................................................
8. Obsługa odtwarzacza muzyki.........................................................................................
9. Instrukcja montażu..........................................................................................................
10. Obsługa rejestratora jazdy / DVR...................................................................................
11. Zarządzanie plikami........................................................................................................
12. Instalacja aplikacji...........................................................................................................
13. Obsługa sterowania z kierownicy....................................................................................
14. Połączenie z siecią...........................................................................................................
15. Ustawienia systemu.........................................................................................................
16. Rozwiązywanie problemów.............................................................................................
17. Parametry.........................................................................................................................
18. Porady montażowe..........................................................................................................

1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. Radio korzysta tylko z zasilania samochodowego. Podczas montażu konieczne jest
wykorzystanie przewodu uziemiającego.
2. Zabrania się oglądania telewizji oraz wideo podczas prowadzenia pojazdu, jeśli jest to
zabronione przez prawo w danym kraju.
3. Dla bezpieczeństwa i poprawnego działania stacji zaleca się, aby produkt instalowany był
przez specjalistów Car Audio. Nie należy demontować, ani naprawiać produktu samodzielnie, aby
uniknąć uszkodzeń. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat montażu skontaktuj się z nami.
4. Aby uniknąć wypadków drogowych ogranicz korzystanie z urządzenia podczas jazdy.
5. Nie umieszczaj produktu w miejscu narażonym na wilgoć lub wodę.
6. Kamera cofania (dodatkowa funkcja) służy wyłącznie do wspomagania cofania. Nie
ponosimy odpowiedzialności za wypadki, które wystąpiły podczas cofania.

Uwaga! Przed montażem należy zgasić samochód i odłączyć akumulator.

2. OBSŁUGA PANELU PRZYCISKÓW
Klawisz

Obsługa i funkcje

MIC

Mikrofon

DVD

Otwiera aplikacje DVD

GPS

Otwiera aplikacje nawigacji

BT

Otwiera ustawienia Bluetooth

SD Card Slot

Slot na kartę pamięci SD

EJECT

Wysuwa płytę z napędu

Power (pokrętło)

Wyłącza radio / Regulacja głośności poprzez
pokrętło

Radio (pokrętło)

Regulacja fal radiowych

Ustawienia

Otwiera ustawienia stacji multimedialnej

3. OBSŁUGA PULPITU / STRONY GŁÓWNEJ
By rozwinąć pasek powiadomień należy przeciągnąć go palcem od góry ekranu w dół.

Aby wejść w panel aplikacji, gdzie widoczne są wszystkie zainstalowane aplikacje kliknij
"Apps" (zaznaczono poniżej na czerwono).Aby zmienić stronę przesuń palcem w prawo.

Dostępne multimedia:
●
●
●
●
●
●

Odtwarzacz płyt CD i DVD
Radio
Bluetooth
Sieć internetowa
Odtwarzasz AV
Nawigacja

OPIS POSZCZEGÓLNYCH IKON

Menu główne
Wyświetla aplikacje uruchomione w tle
Ustawienia dźwięku
Skróty klawiszowe
Ustawienie jasności ekranu. Przytrzymaj, by uśpić
wyświetlacz. Wystarczy dotknąć ekranu w dowolnym miejscu,
by włączyć go z powrotem.
Powrót do poprzedniego widoku/aplikacji

4. OBSŁUGA DVD

By uruchomić odtwarzacz DVD należy włożyć płytę do napędu, system automatycznie ją
uruchomi. Produkt obsługuje takie formaty jak DVD,CD,VCD,MP3 i inne podobne formaty.
Aby włączyć menu sterowania wystarczy dotknąć ekranu podczas odtwarzania video.

Menu sterowania DVD:
1. Poprzedni plik
2. Cofnij
3. Start / Pauza
4. Przewiń
5. Następny plik

Inne funkcje DVD:
•
•
•
•

Jeśli film posiada różne rodzaje napisów możesz wybrać je i dopasować za pomocą
specjalnej opcji
Jeśli film posiada różne języki możesz wybrać język który Ci odpowiada
Menu utworów wyświetla listę dostępnych plików wraz z ich tytułami
Możesz ustawić powtarzanie piosenek od A do B

5. OBSŁUGA RADIA
Aby, włączyć radio należy kliknąć ikonę radia na pulpicie lub w „Aplikacjach”. Radio
podzielone jest na dwa pasma FM/AM. FM może pomieścić 18 zapisanych stacji radiowych, a AM
12 stacji.
Dla poprawienia jakości odbieranych fal należy wyłączyć funkcję AF (zaznaczone na
poniższym obrazku na czerwono) oraz podłączyć niebieski luźny przewód ANT-AMP (wzmacniacz
sygnału anteny) pod prąd 12V.

1. Aby, cofnąć stacje o 0,1M należy przycisnąć przycisk zaznaczony na niebiesko na
powyższej ilustracji
2. Aby, cofnąć się o jedną stację radiową należy przycisnąć i przytrzymać dłuższą chwilę
przycisk zaznaczony na niebiesko na powyższej ilustracji
3. Jeśli chcesz użyć wyszukiwania stacji radiowych przyciśnij „lupę”. Aby, wyłączyć
automatyczne szukanie należy wcisnąć ją ponownie.
4. Aby, przełączyć stację o 0,1M do przodu należy przycisnąć przycisk zaznaczony na
zielono na powyższej ilustracji
5. Aby, przełączyć o jedną stację radiową do przodu należy przycisnąć i przytrzymać
dłuższą chwilę przycisk zaznaczony na zielono na powyższej ilustracji

6. OBSŁUGA BLUETOOTH
Aby wejść w ustawienia Bluetooth należy odnaleźć jej aplikację w systemie. Jest to
niebieska ikonka z napisem Bluetooth.
Następnie należy sparować urządzenia ze sobą. W tym celu włącz Bluetooth w telefonie, a
następnie odnajdź nazwę urządzenia na panelu ustawień Bluetooth w stacji multimedialnej. Można
również znaleźć odbiornik Bluetooth radia z poziomu telefonu i go sparować.
Gdy sparujesz ze sobą urządzenia, możesz usuwać numery, wykonywać połączenia itp.
klikając na oznaczony poniżej przycisk.

1. Zielona słuchawka odbiera połączenia
2. Czerwona słuchawka zakończa
połączenia
3. Przycisk „X” usuwa dany numer
telefonu z listy kontaktów
4. Przycisk zaznaczony na czerwono
(zdjęcie po prawej) służy do
przełączania się pomiędzy telefonem,
a stacją multimedialną.

Muzyka z Bluetooth
Możesz odtwarzać muzykę z BT poprzez aplikację A2DP (zaznaczono poniżej)

7.OBSŁUGA WIDEO
Aby, otworzyć wideo wystarczy odnaleźć ikonkę z napisem „Video”. Aplikacja odtwarza
pliki z kart SD czy USB. Obsługuje pliki MP4, AVI i inne podobne formaty.

Opis ikonek (od prawej do lewej)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pełny ekran
Powtarzanie odtwarzania
Cofnij
Włącz/Start
Stop
Do przodu
Playlista

8.OBSŁUGA ODTWARZACZA MUZYKI
Aby, odtworzyć muzykę należy odnaleźć aplikację „Muzyka” („Music”)
Odtwarza ona pliki z karty SD oraz USB. Dopuszczalne formaty to MP3, WMA i inne podobne.

Opis ikonek (od prawej do lewej)
1.
2.
3.
4.
5.

Wybierz tryb dźwięku
Poprzedni utwór
Start / Pauza
Kolejny utwór
Playlista

9. MONTAŻ

10.OBSŁUGA DVR / REJESTRATORA JAZDY

Ponieważ pliki wideo są bardzo ciężkie zalecamy użycie kart SD 8GB lub większej. Możesz
także użyć USB. DVR wykryje USB automatycznie.

Opis ikonek (od lewej do prawej)
1. Ustawienia
2. Rozpoczęcie nagrywania. Podczas nagrywania możesz korzystać z innych funkcji stacji.
3. Lista nagranych plików. Zawiera takie dane jak czas nagrywania, szerokość i długość
geograficzną, prędkość pojazdu.

11. ZARZĄDZANIE PLIKAMI
Opis przycisków
1.
2.
3.
4.

Wybierz plik
Kopiuj wybrany plik
Wytnij wybrany plik
Usuń wybrany plik

12.INSTALACJA APLIKACJI
Możesz pobierać aplikację przez internet bezpośrednio do stacji multimedialnej lub z karty
SD. Wystarczy zapisać aplikacje na dysku zewnętrznym i podpiąć kartę do slotu. Następnie znaleźć
daną aplikację i zainstalować ją.
Nie zalecamy ściągania aplikacji z innego źródła niż Google Play. Instalowanie aplikacji z
niesprawdzonych źródeł skutkuje utratą gwarancji.

13.OBSŁUGA STEROWANIA Z KIEROWNICY

Aby, uruchomić i skonfigurować działanie przycisków z kierownicy należy wejść do
ustawień SWC. Przed konfiguracją przycisków zaciągnij kierownicę.
Aby, skonfigurować przyciski na kierownicy z funkcjami stacji należy wybrać na ekranie
daną funkcję, a następnie długotrwale przytrzymać wybrany przycisk na kierownicy.

14.POŁĄCZENIE Z SIECIĄ
By podłączyć stację do WiFi wystarczy wejść w „Ustawienia” i odnaleźć „Konfiguracja
WiFi”. Po uruchomieniu połączenia sieciowego system samodzielnie wyszuka dostępne sieci WiFi.
Należy odnaleźć swoją sieć, kliknąć i wprowadzić hasło.

15.USTAWIENIA SYSTEMU
Opis funkcji w menu „Ustawienia:”
•
•
•
•
•
•
•

Ustawienia WiFi – Ustawienia sieci bezprzewodowej
Ustawienia dźwięków – Ustawienia dźwięków systemu (telefon, SMS itp.)
Ustawienia wyświetlania – Ustawienia jasności ekranu
Zarządzanie aplikacjami – Pozwala na sprawdzenie uruchomionych aplikacji, zużycie
procesora, zainstalowanie oraz odinstalowanie aplikacji
Ustawienia zabezpieczeń – Przywraca domyślne ustawienia fabryczne
Ustawienia języka – Pozwala na wybranie języka i typu klawiatury
Ustawienia daty i czasu – Ustawienia strefy czasowej, daty i formatu

16.ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Jeśli produkt posiada następujące błędy, spróbuj skorzystać z poniższych rozwiązań. Jeżeli nadal
nie działa poprawnie skontaktuj się z nami. Nie próbuj samodzielnego demontażu produktu.
UWAGA: Resetowanie urządzenia odbywa się poprzez naciśnięcie małego przycisku RST na
głównym panelu.

BRAK OBRAZU, BRAK DŹWIĘKU, BRAK WSKAŹNIKÓW
•
•
•

Sprawdź czy przewód zasilający nie jest uszkodzony lub czy bezpiecznik nie jest przepalony
Sprawdź czy gniazda zasilania oraz wtyczki podłączone są poprawnie
Wejdź w ustawienia i upewnij się, że dźwięk nie został wyciszony

WYŚWIETLA SIĘ TYLKO OBRAZ, BEZ GŁOSU
•
•
•

Sprawdź, czy połączenie wyjścia audio i wyjścia audio monitora jest prawidłowe
Sprawdź, czy złącze audio nie zostało uszkodzone
Sprawdź, czy głośność została wyłączona lub wyciszona

SŁYCHAĆ TYLKO GŁOS, NIE MA OBRAZU
•
•
•

Sprawdź, czy połączenie wyjścia wideo i wyjścia wideo monitora jest poprawne
Sprawdź, czy złącze wideo nie zostało uszkodzone
Sprawdź, czy ustawienia wyjścia wideo są poprawne

BŁĘDY PODCZAS ODTWARZANIA WIDEO LUB AUDIO
•
•
•
•

Sprawdź, czy ustawienia w menu są poprawne, czy dźwięk nie jest wyłączony lub
wyciszony.
Sprawdź, czy na płycie nie ma zabrudzeń, zadrapań lub deformacji
Sprawdź, czy płyta w odtwarzaczu skierowana jest etykietą do góry
Sprawdź, czy temperatura nie jest zbyt wysoka. Jeśli stacja nagrzewa się zbyt mocno, należy
poczekać, aż ostygnie.

AWARIA KLAWISZY NA PANELU GŁÓWNYM
•

Wyłącz i włącz produkt ponownie. Jeśli reset urządzenia nie pomoże skontaktuj się z nami.

RADIO NIE ODBIERA FAL POPRAWNIE
•
•
•
•
•

Sprawdź, czy antena jest podłączona poprawnie lub wymień ją.
Możesz również wyszukać kanał ręcznie
Sprawdź, czy antena jest prawidłowo uziemiona i odpowiednio długa
Jeśli sygnał fal radiowych jest zbyt słaby wybierz inne stacje, o silniejszych sygnałach
Zmień emisje z stereo na mono

URZĄDZENIE NIE WŁĄCZA SIĘ
•
•
•

Sprawdź, czy bezpiecznik zasilający nie został przepalony. Jeżeli został uszkodzony, należy
go wymienić na bezpiecznik o odpowiedniej pojemności
Spróbuj uruchomić silnik samochodu ponownie
Sprawdź, czy okablowanie podłączone jest poprawnie

BŁEDY WYŚWIETLACZA I PRZYCISKÓW
•

Zresetuj urządzenie

BŁĘDY Z OBRAZEM
•
•
•
•

Jeśli obraz skacze, oznacza tom że system kolorów nie jest ustawiony prawidłowo. Ustaw
go jako PAL lub NTSC zgodnie z aktualnym stanem monitora
Podłącz przewód hamulca postojowego oraz sprawdź okablowanie
Jeżeli na ekranie wyświetli się ostrzeżenie, że blokada hamulca postojowego jest aktywna
należy niezwłocznie zaparkować samochód i zaciągnąć hamulec postojowy.
Jeśli obraz jest zniekształcony najprawdopodobniej ustawienia DVD są niezgodne. Dostosuj
sekcję DVD

BLUETHOOTH NIE DZIAŁA POPRAWNIE
•

Sprawdź, czy telefon komórkowy jest odpowiednio sparowany i połączony z urządzeniem, a
następnie sparuj i połącz ponownie

•

Jeśli podczas rozmów telefonicznych słychać echo, oznacza to, że dźwięk ustawiony jest na
zbyt wysoki
Jeśli podczas połączenia lub odtwarzania muzyki dźwięk jest przerywany należy, sprawdzić
czy telefon jest w odległości najwyżej 5 metrów od urządzenia
Niektóre telefony komórkowe mogą się łączyć i rozłączać w sposób ciągły podczas
nawiązywania lub kończenia połączeń. Nie oznacza to nieprawidłowego działania produktu.
W przypadku niektórych telefonów komórkowych połączenie BT może zostać
automatycznie dezaktywowane jako funkcja oszczędzająca energię. Nie oznacza to
nieprawidłowego działania produktu.

•
•
•

PLIKI Z KARTY SD NIE ODTWARZAJĄ SIĘ
•

Obecnie dostępne są różnego rodzaju formaty plików wideo. Producent nie może
zagwarantować, że urządzenie odczyta każdy z nich. To urządzenie odczytuje karty SD i
karty flash o maksymalnej pojemności 32GB

NIE MOŻNA ODCZYTAĆ ZAWARTOŚCI DYSKU TWARDEGO
•

Sprawdź, czy prąd wyjściowy urządzenia jest wystarczający dla dysku twardego

NIE MOŻNA ODCZYTAĆ iPhone i iPod
•
•

Sprawdź czy port łączący jest podpięty prawidłowo
Ustaw poprawnie ustawienia sygnału TV NTSC / PAL w telefonie/urządzeniu

17. WSKAŹNIKI WYDAJNOŚCI
•
•

Napięcie – 13.8V DC
Moc wyjściowa – 4CH x 45W

PARAMETRY SPRZĘTOWE
•
•

Dostępne formaty plików – DVD/VCD/CD/MP3/MP4/AVI/WMA/JPG/BMP
System video – 24BIT/69KHZ

PARAMETRY WIDEO
•
•
•
•

Wyjście analogiczne – 2.0Vrms
Pasmo przenoszenia – 20Hz-20KHz
SNR – 70DB
Stopień separacji - 60DB

PARAMETRY AUDIO

•
•
•

Pasmo przenoszenia – 42HZ-20KHZ
SNR – 70DB
Stopień separacji - 60DB

18.PORADY MONTAŻOWE
•
•
•
•
•
•

Ze względu na bezpieczeństwo oraz prawidłowe działanie urządzenia, zaleca się, aby

produkt montowany był przez profesjonalistę. Prosimy nie wykonywać samodzielnego
demontażu czy napraw
Przed montażem należy usunąć wszystkie metalowe części z urządzenia, aby nie uszkodzić
tapicerki samochodu
Po montażu urządzenia uruchom silnik i sprawdź czy wyświetlacz oraz przyciski w
samochodzie działają poprawnie
Podczas montażu zwróć szczególną uwagę na wszystkie połączenia. Powinny być dobrze
zabezpieczone przed zwarciem
Nie podłączaj przewodów, gdy silnik jest uruchomiony
Po zainstalowaniu kamery cofania sprawdź jej działanie, wrzucając bieg wsteczny

PORADY DOTYCZĄCE INSTALACJI ANTENY GPS
•
•

Odłącz antenę oraz przewód zasilający GPS. Przy sprawdzaniu anteny umieść ją na
siedzeniu pasażera.
Po zakończeniu instalacji sprawdź pozycję GPS oraz inne funkcje GPS

