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Alapfunkciók bemutatása

letes hang és képhatásokat garantál. Multimédia 
rendszerében megtalálható a GPS- Bluetooth telefon, Bluetooth zenetár, IPOD 
lejátszó, USB I SD lejátszás, ISDB, és intelligens kormánytávvezérlés funkció.
A balesetek elkerülése érdekében 
használati utasításokat. 
1. Biztonság

Vezetés közben ne nézze a készüléket, mert az elvonja a figyelmét a forgalomról, ezért 
balesetveszélyes. 

2.Beszerelés

A készülék beszerelését bízza 

+60°C és -20°C

4. Ne használja a készülék (GPS, Bluetooth, digitális TV).
5.

6. A kép- é vagy a 
lemezre ne kerüljön folyadék. 
7. Ha leveszi a gyújtást, a készülék is kikapcsol, hogy ne fogyassza a gépkocsi akkumulátorát. 
8. Ügyeljen arra, hogy a lemeztartó tálca ti

9. befolyásolhatja a 
készülék élettartamát. 
10. Nagyon rázós utakon sérülhet a DVD lejátszófej. Nem szabványos vagy sérült lemezek szintén a 
lejátszófej károsodását okozhatják. 
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IKON JELENTÉS LEMEZMÉRET

MPEG4 Használható: *.avi,*.dat 12CM

DVD, VIDEO, DVD±R/ DVD±RW funkció használható 12CM

VIDEO CD VCD l e m e z  e s e t é n :  12CM

IDIGITAL AUDIO
CD lemez esetén: 

12CM

MP3 MP3 f o r m á t u m : CD -ROM/CDR/ CD± RW/DVD ± R/ ± DVD 12CM

JPEG JPEG formátum: CD -ROM/CDR/ CD± RW/DVD ± R/ ± DVD 12CM

Megjegyzés: MP4/DVD/VCD1.0/2.0/3.0

DVD, VCD v a g y  CD módban a készülék automatikusan felismeri a behelyezett lemez
invalid” („érvénytelen”) felirat jelenik meg, akkor 

válasszon egy másik lejátszási módot. 

11. A készülék az alábbiakhoz alkalmas:

video CD vagy CD+ R/ CD+

RW CD vagy CD+ R/ CD+ R
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Alapfunkciók
1. SRC/POW: Bekapcsoló gomb. 

Az SRC/POW gomb megnyomásával bekapcsolhatja a készüléket. Ha hosszan nyomja meg a 
gombot, akkor pedig kikapcsolja. 

2. A MENU 
3.GPS: GPS Navigáció gomb.

Bekapcsolt készüléknél választhatja a GPS navigáció parancsot a funkció aktiválásához.
4.VOL:

fordítja, azzal 

5.MODE: Mód kiválasztó gomb.
Ha normál állapotban röviden megnyomja a MODE gombot, azzal bekapcsolhatja a rádiót, az AUX 
bemenetet, DVD-t, digitális tévét, Bluetooth zenét, i iiPOD-ot.

6.MUTE: Elnémítás.
A MUTE gomb megnyomásával elnémíthatja a hangot. Ha ismét megnyomja, akkor a hang ismét 
visszatér. 

7.SEEK: Rádióállomás kiválasztása I dal kiválasztása.
Ha a rádió be van kapcsolva, fordítsa jobbra a forgatógombot a rádióállomás kiválasztásához. 
Lejátszási módban nyomja meg röviden a gombot, ezáltal a köve

8. BAND: Belépés a rádió módba.
A gomb megnyomásával kiválaszthatja a kívánt sávot 

FM1-FM2-FM3-AM1-AM2
Lejátszási módban a BAND gomb megnyomásával rádió módba léphet át. 

9.Reset
Probléma jelentkezésekor, vagy ha a készülék lefagy, e
újraindíthatja a készüléket a „reset” gomb megnyomásával. A készülék automatikusan visszatér a 
gyári beállításokhoz

10.NAVI: GPS navigációs gomb.
A NAVI gomb megnyomásával beléphet a GPS navigációs módba. Ha ismét megnyomja a gombot, 

11.Menu gomb
A MENU

12. Lemezkiadó gomb

lemezkiadóról, akkor 10 másodperc elteltével a készülék ismét beveszi a lemezt.
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I Lejátszás/Pillanat állj Stop

1.. .. Visszatekerés

..I

(!) Néma üzemmód

Visszatérés egy menüoldalhoz - Visszatérés a 
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Rádió funkció
1. Sáv

Nyomja meg a MODE gombot, majd a BAND gombot a rádiósáv váltáshoz.
(FM1/FM2/FM3;  AM1/AM2)

2.Keresés I automatikus tárolás
3. Az AMS gomb hosszú megnyomásával rádiósávot kereshet. Ha 3 másodpercig lenyomva tartja a 

gombot, a keresés elindul és automatikusan tárolja az állomásokat a memóriában.
4.Mentés

Ha hosszan megnyomja az 1-6 rádió gombot, akkor a rádió automatikusan bekapcsolja a memória 
funkciót, és tárolja az éppen aktuális rádióállomást. 

5.Kézi keresés: A SEEK+ vagy SEEK-
rádiófrekvenciák között. 

Rádió M e n ü
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DVD lejátszás funkció
1.Lejátszás
1). Ha a készülékbe lemezt helyez, a lejátszás automatikusan elindul. 
2). Ha a készülék rendelkezik CD- ROM funkcióval, akkor DVD lemez módban a készülék automatikusan 

lejátssza a CD vagy SD, USB videó programokat.

2.Lemez kiadás

3.Másik fejezetre ugrás I Keresés
1). Dallejátszás kiválasztása: A gomb segítségével, vagy a távirányító számgombjai segítségével 

kiválaszthatja a lejátszani kívánt dalt vagy dalokat. 
2). Zenelejátszás funkció:

MP3 lemez esetén közvetlenül a lejátszani kívánt dalra léphet vagy a távirányító számgombjai –
(0-9) vagy 10+, 10- – segítségével beviheti a lejátszani kívánt zenét. 

4.USB/SD lejátszás
Ha USB/ SD kártyát csatlakoztat a készülékhez, a készülék automatikusan felismeri a kártyát, és 
megkezdi a tartalom lejátszását. 
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CDC lejátszás funkció
1. Alapfunkciók
Ha CD kedvenc dalait SD kártyára vagy USB-re menti, a CDC lejátszás funkció felismeri a 
másolt dalokat is. 
2.Dalok másolása
1).Csatlakoztassa az SD kártyát vagy USB portot. 
2).Lépjen be az USB/SD menüjébe, amin belül tudja másolni a CD számait. 

CD lejátszás

Megjegyzés: 
félbeszakad. 
3. Lejátszani kívánt dal kiválasztása 

A másolás befejeztével lépjen vissza a CDC menübe. Most már lejátszhatja a másolt dalt.
4.Egyéb funkciók

Ha törölni kíván valamit, a CDC gombra kattintva lépjen be a CDC menübe. Kattintson rá a törölni 
kívánt dalra. 

CDC menü 
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: a készülék készenléti (standby) állapotában nyomja meg röviden a POW gombot a készülék 
bekapcsolásához. Ekkor be tud lépni az egyes menüpontokba.
1.GPS Navigáció

1).A navigáció módba való belépéshez kattintson a navigáció ikonra (Megjegyzés:
– beállítások – rendszer 

beállítások – navigációs útvonal kiválasztása – navigációs mappa kiválasztása – az .exe 
– ).

3.Rádiómód
1). Az FM gomb megnyomásával váltani tud az FM1-6, FM2-6, FM3-6 frekvenciák között. Az AM gomb 
megnyomásával váltani tud az AM1-6, AM2-6 frekvenciák között.
2).Az AMS gomb hosszú megnyomásával a rádió a legalacsonyabb frekvenciától kezdi a keresést, és a 

1-6 számok mellé. 
3).Az AMS gomb rövid megnyomásával automatikus keresést indíthat és állomásokat tárolhat el.
4). Az vissza vagy gombok hosszú megnyomása: rádióállomások automatikus keresése.
5).Az gombok rövid megnyomása: ugrás az e .

4.Bluetooth telefon
Kattintson a Bluetooth-ra, majd lépjen be a Bluetooth telefon módba. 

1). Bluetooth funkcióra, majd nyissa meg a Bluetooth mobiltelefon funkciót 
( obiltelefon), nyissa meg a Bluetooth-t, lépjen be a Bluetooth 
beállításokba, és társítsa a CAR_KIT 0000.

2). A Bluetooth beállítások alatt a jelszó 0000 (a jelszó módosítható). Itt szabadon módosíthatja a 
készülék megnevezését, illetve a társított Bluetooth 
hívás esetén a rendszer automatikusan átvált Bluetooth kihangosító módra, a hívás befejezése után 

3).Tárcsázás: vigye be a telefonszámot ( ), majd 
érintse meg a hívásindítás ikont. 
4).Telefonkönyv: érintse meg a telefonkönyv ikont a telefonkönyve való belépéshez. 
5). Kattintson rá a hívástörténet ikonra; a menüpontba belépve megtekintheti a nem fogadott 

hívások, a fogadott hívások, a hívott számok, stb. listáját. 
6).A Bluetooth megnyit/bezár menüpontra kattintva megnyithatja vagy bezárhatja az alkalmazást. 
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Bluetooth beállítások

5. AUX
Az Aux ikonra kattintva beléphet az AUX módba.
6. DVD lejátszás
A DVD ikonra kattintva beléphet a DVD lejátszás módba. 

1). Az USB ikonra kattintva beléphet az USB lejátszás módba (Ha nincs USB csatlakoztatva, 
).

2). Az SD ikonra kattintva beléphet az SD lejátszás módba(Ha nincs SD kártya behelyezve, akkor ez 
).

3).A lemez ikonra kattintva beléphet a lemezlejátszás módba.
4). DVD lemez lejátszásakor a ikonra kattintva leállíthatja a lejátszási menüt. 

>>:
<<:
PBC: lejátszás menü kiválasztás 

: ismétlés kiválasztása (teljes lemez, egyetlen dal, könyvtár).
AUD: hangcsatorna kiválasztása (sztereó, bal, jobb, vegyes). 
SUB: felirat megváltoztatása 



11

7.Bluetooth zene
Bluetooth ikonra kattintva lépjen be a Bluetooth interfészbe, ahol kattintson a Bluetooth 

mobiltelefont sztereó kimenet állapotra kell állítani. (Megjegyzés: nem minden telefonkészülék támogatja 
a Bluetooth zenekibocsátás funkciót).
8. i POD lejátszás (opcionális).

POD ikonra kattintva lépjen be az iPOD lejátszás módba.
Megjegyzés: iPOD lejátszás módban ne húzza szét a csatlakozóvezetéket az iPOD és a készülék 
között. 
9. Beállítások
A Setting ikonra kattintva leléphet a beállítások módba.

1). Rendszerbeállítások
(1). Navigációs útvonal kiválasztása: -kártyát, vagy 

Navigációs útvonal menübe, ahol kattintson rá a 
navigációs mappára, majd az .exe 

(2). Nyelv:
orosz, német, arab. 

(3). Navigációs remix gomb
(4). Visszapillantó tükör: képmegfordító funkció 
(5). Újraindításhoz nyomja meg bármelyik gombot
(6). : BP hangkapcsoló

2).
(1).Az órát az óragomb segítségével állíthatja be.
(2).A percet a percgomb segítségével állíthatja be.
(3). GPS automati

GPS
(4).Az év gombot lefelé görgetve beállíthatja az évet
(5).A hónap gombot lefelé görgetve beállíthatja a hónapot.
(6).A nap gombot lefelé görgetve beállíthatja a napot.

3).Videó beállítások:
paramétereket.
4).Hangbeállítások

(1).A hangbeállításoknál kiválaszthatja a hármas funkciót, illetve a basszust. 
(2).A LOUD/HANG
(3).

(4).Hangzásmód kiválasztás: klasszikus, pop, rock, jazz, sima.
(S).
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5).
asználja a mellékelt tollat. 

10.USB/SD lejátszás
Kattintson a DVD menüre, majd lépjen be az USB/SD parancsra. 
1). Dalkiválasztás: Az USB, SD kártyán a mappában felsorolt címekre kattintva kiválaszthatja a 

lejátszani kívánt dalt. 
2). USB/SD videó fájl e

A lemez használata és karbantartása
1.

2.Szennyezett, sérült lemezeknél torzulhat a hanghatás. Ennek elkerülése érdekében a lemezt az 
alábbiak szerint kezelje:
1). A lemez szélét fogja meg, és ne érintse meg a felszínét.
2). Ne ragasszon rá se papírt, se matricát. 

3.
autóban, ha a .

4.

A tisztításhoz ne használjon alkoholt, hígítót, vagy oldószert. 
6. a lemezt helyezze vissza a lemeztartóba. 
7. -, négyszög, csillag formájú) 

lemezek lejátszására, ezek a készülék sérülését okozhatják. 
B. A készüléké nem alkalmas BCM lemezek lejátszására.
9 CD-R/CD-RW CD lemezeket. 
Figyelem: A rossz lemeztípus negatívan befolyásolhatja a készülék lézer lejátszófejének élettartamát. 
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Nincs 
áramellátás

-e a hálózati csatlakozó – ha igen, cserélje le.
n-e dugva a hálózati csatlakozó.

Nincs 
Program kód, majd nyomja meg a „reset” g o m b o t  v a g y  a z  
ú j r a i n d í t á s t .  

Nincsenek 
állomások

-e. 

Nem jó a 
rádióvétel

a vezetéke nincs-e megtörve – ha igen, 
cserélje ki. 

2. Gyenge a sugárzási jel.
– .

A rezgés 
kiküszöbölése 
nem jó

1. Szennyezett a lézerfej – forduljon szakemberhez.
2. A lézerfej elöregedett – cserélje ki.

Nem lehet 
behelyezni a 
lemezt

A készülékben már van egy lemez.

villog 2. gyenge a sugárzási jel

Zajos a hang, 
rossz a kép

1.Sérült vagy szennyezett a lemez.
2.Nincs jól beállítva a színrendszer. A csatlakoztatott TV-
állítsa: „PAL” vagy „NTSC” rendszerre.

GPS nem Tegye be újra a kártyát, és indítsa újra a navigációs útvonalat.

Nincs jel a 
digitális tévén

1. Nincs csatlakoztatva az antenna – .
2.Nincs vételi jel a térségben.

Nem olvassa 
az SD/USB-t 

.
2. Az USB/SD megsérült.
3. A kártya típusa nem támogatott. A készülék jelenleg csak 4G

.

Problémamegoldás

Csatlakozási útmutató
1. A készüléket 12V egyenfeszültséghez tervezték, anódföldeléssel

gépkocsi megfelel-e ezeknek a feltételeknek. 
2. A mélynyomó és az automata antenna nem része a készüléknek – be. 
3.

gépkocsi elektromos rendszerének meghibásodását okozhatja. 
4. A (-) hangszórót a (-) hangszóró csatlakozóhoz csatlakoztassa. 

Ügyeljen arra, hogy 
okozhatja.



14

kimenet RCA FL -
fehér

Szürke:
hangszóró FR+

Zöld: B a l  h á t s ó  
hangszóró RL+

AUX fehér Szürke és fekete: j o b b  
hangszóró FR-

Zöld-fekete: B a l  
h á t s ó  hangszóró
RL-

Fehér:
hangszóró FL+

Subwoofer kimenet
Zöld Lila: Jobb hátsó 

hangszóró RR+

Videó kimenet 1CVBS 
OUT1- sárga 4 Fehér és fekete: Bal 

hangszóró FL- Lila-fekete: Jobb 
hátsó hangszóró RR-

torna 
kimenet RCA FR - piros Piros: Autózár vezeték 

ACC+ Fekete:
Á r a m f o r r á s  
f ö l d e l é s GND

6 Kék: Automata 
antenna AUTO ANT

AUX p i r o s

Sárga: Pozitív 
áramellátás B+Narancs:

f é n y s z ó r ó kont
roll LAMP+

Kék és fehér: 

kontrollvezeték 
AMP-POW

Videó bement AV IN
- fehér

8 Zöld:
TXD

Videó kimenet 2 CVBS 
OUT2 - sárga Lila:

RXD
Rádió antenna 
interfész TUN ANT 9

Fehér:
k o r m á n y k e r é k  
k o n t r o l l  1AUX 
KEY1

Szürke:
kormánykerék 
kontroll 2
AUXKEY2Kamera videó

Bemenet CCD-V IN
Barna:
f ékveze ték  
BRAKE

Rózsaszín:
Hátrapillantó BACK

GPS antenna interfész 
GPS ANT

.. -- -- --

GÉPKOCSI HANG ÉS VIDEÓ – Kérjük, olvassa el a gépkocsihoz tartozó utasításokat

:· I-
12V
E G Y E N Á R A M  
NEGATÍV
FÖLDELÉS

.. . ..

FREKVENCIA:
FM: 87,5-108 MHZ
AM:522-1620KHz

- - -- - -- -- --- -- -- --

...



Teljesítménymutató
FM rádió
Frekvenciatartomány - - ------------------------------------------------87.5-108MHZ (MHZ) 
Közepes frekvencia-----------------------------------------------------------10.7 MHZ (MHZ) 
Zaj arány ---------------------------------------------------------------------------6OdB(DecibeI)
Sztereó elválasztás---------------------------------------------------------------60dB(DecibeI)
AM Rádió
Frekvenciatartomány -------------------------------------------------522-1062KHZ (KHZ)
Közepes frekvencia -----------------------------------------------------------450KHZ (KHZ)
Zaj érzékenység --------------------------------------------------------------33dB (DecibeI) 
DVD le já tszás
Zaj arány ------------------------------------------------------------- ----------- 70dB  (DecibeI)
Frekvenciatartomány ------------------------------------------42HZ (HZ) --20KHZ (KHZ) 
Elválasztás foka ------------------------------------------------------------------ 65dB(DecibeI)
Általános
Áram---------------------------------------------------------------------13.8V DC egyenáram

--------------------------------------------------------------------- 4CH*45W 
Hangszóró impedancia-------------------------------------------------------------- 4-8 (ohm) 
Beszerelési méret------------------------------- 177(hossz)x145(széles)x1OO(magas)mm

Kormánykerék kontroll funkció
– Kormánykerék vagy .

Kormánykerék kontroll interfész.
Megjegyzés: Ez a funkció az eredeti 
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