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‐‐‐‐ KÉRJÜK, HOGY HASZNÁLATBAVÉTEL ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA ÁT A HASZNÁLATI 

ÚTMUTATÓT! ‐‐‐ 

Alapfunkciók 

A  termék  nagy  felbontású  digitális  érintőképernyővel,  éles‐fényes  képpel,  és  kiváló minőségű 

hangfeldolgozó chippel rendelkezik. Jellemzői között megtalálhatók a tökéletes hang‐ és képhatás, 

multimédiás  rendszerhatékonyság,  GPS  navigációs  rendszer,  Bluetooth  telefonálási  és 

zenetárolási lehetőség, IPOD lejátszó, USB/SD lejátszó. 

 

Figyelem 

A balesetek elkerülése érdekében a készülék beszerelését és működtetését megelőzően olvassa el 

az alábbi megjegyzéseket. 

1. Biztonság 

Kérjük, mindenkor tartsa be a közlekedési szabályokat! 

Vezetés közben ne használja a készüléket, mivel az elvonhatja a figyelmét!   

A készülék használatához előbb biztonságos helyen parkolja le a járművét!   

2. Beszerelés 

1). A készülék beszerelését vagy javítását bízza szakemberre.   

2). Ha saját maga szereli be a készüléket, akkor előbb ellenőrizze a beszerelési útmutatóban 

leírtakat.   

3. Ha  napos  helyen  parkolt  a  járművével,  akkor  a  készüléket  használat  előtt  hagyja  lehűlni 

(+60°C)‐(‐20°C) hőmérséklettartományba. 

4. Ne használja a készüléket erős mágneses térben (GPS, Bluetooth, digitális TV). 

5. A kép és a hang minőségének megőrzése érdekében ügyeljen arra, hogy a készüléket ne érje 

folyadék (pl. víz, gyümölcslé). 

6. A  hosszú  idejű  vagy  nagy  hangerejű  használat  befolyásolhatja  a  termék  élettartamát.  A 

készülék  élettartamának meghosszabbítása  érdekében  hosszas  használat  esetén mérsékelt 

hangerőn állítson be.   

 

Alapfunkciók 

1. POW/VOL: Bekapcsolás 

Az  POW/VOL  gomb  megnyomásával  bekapcsolhatja,  hosszú  megnyomásával  pedig 

kikapcsolhatja a készüléket.   

2. A főmenübe mindenhonnan a MENU gomb megnyomásával térhet vissza.   

3. GPS: GPS Navigáció gomb 

Adja meg az útvonalat,  lépjen be GPS navigációs módba. A gomb  ismételt megnyomásával 

visszaléphet az eredeti állapotba. 

4. POW/VOL: hangerő állító gomb 

Normál  körülmények  között  a  VOL  gomb  óramutató  járásával megegyező  irányba  történő 

mozgatásával növelheti a hangerőt, az ellenkező irányban pedig csökkentheti.   

5. POW/VOL: Mód kiválasztó gomb 

A POW/VOL gomb rövid megnyomásával az alábbi módokat választhatja ki: rádióállomások, 

AUX bemenet, DVD, Bluetooth zene, IPOD (Megjegyzés: a navigációs rendszer, DVD, IPOD és 

egyéb funkciók esetén rendelkezni kell a megfelelő eszközzel). 

6. MUTE: Néma üzemmód 

A MUTE gomb megnyomásával átválthat néma üzemmódba. Ha röviden ismét megnyomja a 

gombot, azzal visszatér a normál hangzáshoz.   

7. SEEK: Rádióállomás /dal kiválasztása   

Nyomja  meg  röviden  a  gombot  jobbra  a  frekvenciák  (magas/alacsony/aktuális)  közötti 

hangoláshoz. Ha  lejátszás módban  röviden megnyomja a gombot, azzal a következő számra 

ugorhat. 

8. FM/AM: belépés a rádió módba. 

Az FM/AM gomb megnyomásával rádióállomást válthat, az ismételt megnyomásával pedig az 

egyes sávok között léphet: 



                                                  FM1‐FM2‐FM3‐AM1‐AM2 

9. Reset 

Hibás működés  esetén  visszaállíthatja  a  gyári  beállításokat  egy  kb.  0,5mm  átmérőjű  tűvel 

vagy hegyes tárggyal a reset gombnál.   

10. NAVI: GPS navigációs gomb. 

A  GPS  gomb  megnyomásával  beléphet  a  GPS  navigációs  módba.  A  gomb  ismételt 

megnyomásával visszatérhet az eredeti állapotba.   

11. Menü gomb   

A MENU gomb megnyomásával beléphet a menü módba.   

 

A rádió 

1. FM / AM 

2. Az FM / AM gomb megnyomásával a sávok között tud lépkedni: 

  (FM1/ FM2/ FM3; AM1/ AM2) 

3. Mentés 

Az  1‐6  rádió  gombok  hosszú megnyomásával  a  rádió megkezdi  az  automatikus memória 

funkciót, és a kijelzőn aktuálisan megjelenő rádióállomást tárolja.   

4. Manuális  keresés:  Nyomja meg  hosszan  a  SEEK+  vagy  SEEK‐  gombot,  ezáltal manuálisan 

kereshet előre vagy hátra az egyes rádióállomások között.   

Rádió felülete 

 

Lejátszás 

3. USB/ SD lejátszás funkció 

Ha  a  készülékhez  USB/  SD  kártyát  csatlakoztat,  a  készülék  automatikusan  felismeri  a 

hang‐/videoprogramokat és képeket, és először a hangfájlokat kezdi lejátszani.   

 

 

   

 

 

 

Érintőképernyő   

Főmenü:  ha  a  készülék  készenléti  állapotban  van,  nyomja  meg  röviden  a  POW  gombot  a 

bekapcsoláshoz, majd  lépjen be  a  főmenübe, és  válassza  ki  a  kívánt  funkciót:  rádió, navigáció, 

Bluetooth, játékok (disc box, IPOD , AUX , USB, SD). 

1. GPS Navigáció 

1). A navigációs gombra kattintva beléphet a navigációs módba (Megjegyzés: először helyezze 

be  a  navigációs  kártyát,  az  alábbi  lépéseket  követve:  kezdőlap  –  beállítások  –  rendszer 

beállítások – navigációs út kiválasztása – navigációs mappa kiválasztása – válassza ki az  .exe 

kiterjesztésű fájlt, majd lépjen vissza – a művelet befejeződött). 

2).  A  kezdőlapra  az    ikonra  kattintva  térhet  vissza.  A  navigációs  rendszerbe  a  GPS 

gombra kattintva léphet be.   

3.    A rádióra kattintva lépjen be a rádió módba.   

1). Az FM‐re kattintva az alábbiak között választhat: FM1‐6, FM2‐6, FM3‐6, az AM gombra 

kattintva pedig az AM1‐6, AM2‐6 között választhat.   

4).  Nyomja meg  hosszan  a    vagy  a    gombot:  automatikusan  előre  vagy  visszafelé 

kereshet az egyes rádióállomások között. 

6).  Nyomja  meg  röviden  a    vagy    gombokat:  Az  előző  vagy  a  következő 

rádióállomásra léphet.   



 

4.Bluetooth telefon. 

A Bluetooth‐ra kattintva lépjen be a Bluetooth telefon módba. 

1).A főmenüben a Bluetooth funkcióra kattintva lépjen be az adott oldalra, majd nyissa meg 

a  Bluetooth mobiltelefon  funkciót  (mobiltelefon  Bluetooth  funkcióval),  klikkeljen  a  Bluetooth 

megnyitása  funkcióra,  lépjen be a Bluetooth beállítások pontba. A készülék gyári megnevezése: 

CAR_KIT, a párosító kód pedig: 0000. 

2).  A  Bluetooth  interfész  beállításoknál  a  jelszó:  0000  (a  jelszó  egyéni  igény  szerint 

megváltoztatható).  Itt szabadon módosíthatja a készülék megnevezését és a párosító kódját. Ha 

az első párosítást követően beállítja az automatikus csatlakozást, akkor a készülék automatikusan 

Bluetooth kihangosítóra vált át, ha felismeri a közelben a telefont.   

3). Hívás. Adja meg a telefonszámot az érintőképernyőn  látható számok segítségével, majd 

kattintson  a  call  /  hívás  funkcióra  (Megjegyzés:  ez  a  funkció  csak  Bluetooth  kapcsolattal 

rendelkező telefonkészülék esetén működik). 

4). A telefonkönyvre kattintva lépjen be a telefonba.   

6).  A  Bluetooth  megnyit/bezár  funkcióra  kattintva  megnyithatja/bezárhatja  a  Bluetooth 

funkcióval ellátott készüléket. 

 

 

 

5.AV IN 

Az AV IN funkcióra kattintva beléphet az AUX módba. 

1). Az USB  funkcióra kattintva beléphet az USB  lejátszás módba  (ha nincs USB  csatlakoztatva, 

akkor a „no USB” felirat jelenik meg a kijelzőn). 

2). Az SD funkcióra kattintva beléphet az SD lejátszás módba (ha nincs SD csatlakoztatva, akkor A 

„no SD” felirat jelenik meg a kijelzőn). 

  ‐ Ismételt lejátszás funkció (teljes film megismétlése; könyvtár megismétlése; bezár). 

  AUD – csatorna kiválasztási funkció (sztereo, bal, jobb, vegyes). 

  SUB – felirat nyelvének kiválasztása (a funkció csak többszörös nyelvű felirat esetén működik). 

    ‐ véletlenszerű lejátszás. 

 

7.Bluetooth zenelejátszás 

Lépjen be a főmenübe, kattintson a Bluetooth funkcióra majd lépjen be a Bluetooth interfészre. A 

zenelejátszáshoz  kattintson  a  Bluetooth  music/zene  funkcióra  miután  ellenőrizte,  hogy  a 

telefonkészülék párosítása megtörtént, illetve a telefonkészüléken beállította a Bluetooth sztereó 

kimenetet.  (Megjegyzés:  bizonyos  mobiltelefon  típusok  nem  támogatják  a  Bluetooth 

zenekimenetet). 

8. IPOD lejátszás (opcionális). 

A kezdőlapra való visszalépéshez kattintson az IPOD funkcióra, majd az IPOD lejátszás módra.   

1) Kattintson az    gombra az IPOD mappába történő belépéshez.   

2) Az  IPOD mappák  listájánál  a  gombokra  kattintva  felfelé  vagy  lefelé  lépkedhet  a 

listán. 

7. Beállítások 

A beállításokhoz kattintson a „settings” funkcióra.   

1) Rendszerbeállítások 

(1). Navigációs útvonal kiválasztása: A térképkártya első alkalommal történő behelyezésekor, 

illetve  kártyacsere  esetén  először  adja  meg  a  navigációs  útvonalat,  majd  kattintson  a 

navigációs mappára, ahol válassza ki az .exe kiterjesztésű fájlt.   

(2).  Használható  nyelvek:  egyszerűsített  kínai,  hagyományos  kínai,  angol,  portugál,  orosz, 

német, és arab.   

(3). Képtükrözés: kép megfordító funkció   

(4). Újraindítás bármely gomb megnyomásával 

(5). billentyűhang 

2) Idő beállítása 

(1). Az óra gomb mozgatásával állítsa be az órát   

(2). A perc gomb mozgatásával állítsa be a percet   

(3).  Használja  a  GPS  automatikus  időfrissítés  opciót,  ami  a  GPS  időmeghatározásával 

szinkronizálja a rendszert.   

(4). Az év gomb mozgatásával állítsa be az évet.   

(5). A hónap gomb mozgatásával állítsa be a hónapot   

(6). A nap gomb mozgatásával állítsa be a napot   

3) Képbeállítások:  itt  állíthatja  be  a  képernyő  fényélességét,  a  telítettséget,  színárnyalatot, 

illetve egyéb paramétereket   

4) Hangbeállítások: 

(1). Itt állíthatja be a hang beállításait: tripla, basszus 

(2). Itt állíthatja be a hangszórók beállításait   

(3). Itt állíthatja be a hangzást: klasszikus, pop, rock, jazz, flat, stb.   

(5). Erősítő kapcsoló: itt kapcsolhatja be vagy ki a vezérlő tápegységet.   

5) Érintőképernyő 

A  toll  segítségével érintse meg a kalibráló képernyőt. Ekkor megjelenik a  „+”  jel, aminek a 

segítségével elvégezheti a kívánt beállításokat.   

10.USB/SD lejátszása 

Az MP5 gombra kattintva lépjen be az USB/SD lejátszás módba 

1) Zeneszám kiválasztása: Az USB vagy SD kártyán  jelölje ki a kívánt mappát, vagy a képernyő 

alján látható    gombbal lépjen be a fájllistába. A lejátszáshoz kattintson a zeneszámra. 

2) USB/SD  videó  fájl:  a  fájlokkal  való műveletekhez használja  a  képernyő  közepén megjelenő 

funkciógombokat.   

 

Kormányvezérlő funkció   

Kezdőlap ‐‐‐‐ Kormányvezérlő vagy kezdőlap ‐‐‐‐‐ beállítások ‐‐‐‐‐ kormánykerék beállítások. 

Első  alkalommal  történő  használatkor  nyomja meg  a  reset  gombot  a  funkciók  tárolásához.  A 

„tanítási’  folyamat befejeztével nyomja meg a save / mentés gombot. Ha a mentést követően a 

„Failure to learn / tanítás nem sikeres” felirat jelenik meg, akkor ismételje meg a folyamatot.   

A tanítási folyamat után a kilépéshez kattintson a  vagy    gombokra. 



 

 

Kormányvezérlő gombok megjelenítése   

Megjegyzés: ennek a funkciónak illeszkednie kell az eredeti kormánymű funkciókhoz.   

CSATLAKOZÁSI ÁBRA A GÉPJÁRMŰ MÉDIARENDSZERÉHEZ   
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  Probléma megoldás 

Nincs áramellátás  Ellenőrizze az áramforrást és a biztosítékot. Szükség esetén cserélje ki a 

biztosítékot; ellenőrizze a hálózati kábel megfelelő csatlakozását. 

Nem működnek a 

gombok 

Program kód, majd nyomja meg a reset gombot vagy az újraindítást.   

Nem  található 

állomás 

Ellenőrizze az antenna csatlakozását.   

Nem  jól működik 

a rádió 

1. Ellenőrizze,  hogy  az  antenna  megfelelően  be  van‐e  állítva,  hogy 

nincs‐e megtörve. Ha meg van törve, akkor cserélje ki másikra.   

2. Túl gyenge a vételi jel. 

3. Az antenna földelése nem megfelelő.   

A  sztereó  jelzője 

villog   

1. Pontosan hangolt rádiófrekvencia   

2. Gyenge  a  sugárzási  jel  (Nyomja  meg  az  ST  gombot  a  sztereó 

bezárásához). 

GPS  nem 

működik 

Helyezze be újra a kártyát, és indítsa újra a navigációs útvonalat.   

A  készülék  nem 

olvassa  az 

SD/USB‐t   

1. Ellenőrizze a megfelelő csatlakozást. 

2. Az USB/SD megsérült. 

3. Az USB/SD  formátuma nem  támogatott. A készülék  jelenleg  csak a 

4GB kapacitású kártyákat támogatja.   

 

A csatlakozások sematikus ábrája. 

1. A  készülék  12V  egyenárammal  működik,  földeléssel.  Beszerelés  előtt  ellenőrizze,  hogy  a 

gépjárműve megfelel‐e ennek az elektromos rendszernek.   

2. A mélynyomó és az antenna nem tartozékai a készüléknek, de külön beszerezhetők.   

3. A készülék bekötését a vezetékezési diagram színkódjai alapján végezze el. Helytelen bekötés 

a készülék, illetve a gépjármű elektronikai berendezésének meghibásodását okozhatja.   

4. A hangszóró (‐) vezetéket a hangszóró (‐) terminálhoz kösse.   

Ügyeljen  arra,  hogy  a  készülék  szellőzőnyílásai  szabadon  maradjanak,  hogy  a  készülék  ne 

melegedjen túl.   

Megjegyzés: A  jobb és a baloldali  szerelőcsavarok mérete nem haladhatja meg a 8mm‐t, mert 

akkor a készülék alkatrészeinek meghibásodását okozhatja.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Teljesítménymutatók 

FM rádió 

Frekvenciatartomány  87.5‐108MHZ 

Köztes frekvencia  10.7MHZ 

Zaj arány  60db 

Sztereó elválasztás  60db 

AM rádió 

Frekvenciatartomány  522‐1062KHZ 

Köztes frekvencia  450KHZ 

Zajérzékenység  33db 

DVD lejátszó (Opcionális) 

Frekvenciatartomány  42HZ‐20HZ 

Zaj arány  70db 

Elválasztás foka  65db 

Általános 

Áramigény  13.8V egyenáram 

Kimeneti teljesítmény  4* 45W 

Hangszóró impedancia  4‐8 ohm 

Beszerelési méret  177 x 145 x 100 mm 
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