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Samochodowy Odtwarzacz Multimedialny 4320 
 
 

 
DVD, TV, VCD, CD, CD-RW, MP3, MP4, FM/AM 

 
 
 
Dziękujemy za zakup Samochodowego Odtwarzacza Multimedialnego! W celu właściwego 



 

 

1

użytkowania produktu, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą Instrukcją Obsługi przed 
użyciem, jak również zachowanie jej na przyszłość na wypadek wystąpienia wątpliwości dotyczących 
użytkowania systemu. Zalecamy montaż odtwarzacza w specjalistycznych warsztatach. 
 

1. Aby uniknąć wzniecenia ognia lub porażenia prądem, nie należy wystawiać urządzenia na 
działanie wilgoci lub deszczu. 

2. Odtwarzacz nie powinien być instalowany w miejscu będącym pod bezpośrednim działaniem 
promieni słonecznych, źródeł ciepła, wysokiej temperatury, wody, wysokiego ciśnienia bądź 
gwałtownych drgań. 

3. Nie należy blokować dopływu powietrza do wentylatora. 
4. Jeżeli temperatura w samochodzie osiągnęła wyjątkowo wysoką lub wyjątkowo niską wartość, 

używanie odtwarzacza można rozpocząć dopiero gdy temperatura powróci do normalnego 
poziomu. 

5. Programy telewizyjne, filmy i inne materiały mogą być chronione prawami autorskimi. 
Nieautoryzowane kopiowanie i pobieranie może skutkować naruszeniem prawa, za które nie 
bierzemy żadnej odpowiedzialności. 

6. Dla bezpieczeństwa pasażerów i kierowcy nie należy oglądać programów wideo w czasie 
prowadzenia samochodu. 
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Uwagi wstępne 
 

 Instalacja odtwarzacza powinna być dokonywana wyłącznie przez 
specjalistyczny warsztat samochodowy.  

Nieumiejętne podłączenie sprzętu doprowadzić może do uszkodzenia odtwarzacza lub systemów                  
elektrycznych bądź elektronicznych w samochodzie. 

 Podczas instalacji, gdy przewód kontroli hamulca nie jest używany, powinien on być 
uziemiony. W przeciwnym wypadku nie będzie funkcjonować wyjście wideo (brak obrazu). 

 Nie powinno się próbować samodzielnie modernizować odtwarzacza, grozi to wypadkiem. 
 Jeżeli używanie odtwarzacza utrudnia w jakikolwiek sposób jazdę kierowcy, należy przed 

korzystaniem zatrzymać auto w bezpiecznym miejscu. 
 Odtwarzacza nie należy używać w ekstremalnie wysokich lub niskich temperaturach. Przed 

uruchomieniem należy sprawdzić, czy temperatura w samochodzie jest pomiędzy +60°C a -
10°C. Temperatura spoza tego zakresu może prowadzić do nieprawidłowego funkcjonowania 
sprzętu. 

 Wentylator odtwarzacza uruchamia się automatycznie gdy temperatura otoczenia przekroczy 
65°C. Poniżej tej temperatury wentylator nie pracuje. 

 W celu ograniczenia nagrzewania, przy instalacji należy usunąć nalepkę z obudowy 
odtwarzacza, jak również ochronną warstwę na ekranie TFT, w celu umożliwienia sprawnego 
sterowania dotykowego. 

 
 
 



Funkcje odtwarzacza 
 
• Urządzenie współpracuje z DVD,VCD,CD,MP4,MP3,CD-RW; 
• Slot podłączeniowy USB/MMC/SD; 
• AM/FM sygnały radiowe; 
• RDS (dane radiowe); 
• TA (ogłoszenia o ruchu ulicznym); 
• Połączenie przy użyciu funkcji BLUETOOTH; 
• Wyświetlacz dotykowy TFT; 
• Funkcja TV; 
• GPS nawigacja satelitarna (opcja

 
Instrukcja obsługi 

 
 Wyświetlacz 

1.  PWR i MOD 
2.  AUX IN Jack 
3.  Port USB 
4.  PLAY/PAUSE i AMS 
5.  S I RDM 
6.  TRACK DN SEARCH DN 
7.  TRACK UP I SEARCH UP 
8.  S+ I RPT 
9.  Zdalnie sterowany sensor 
10. EJECT I ANGLE 
11. BAND I P/N 

12. Ustawienie włącznika 
13. MIC dla funkcji BLUETOOTH 
14. SEL 
15. MUTE I AF 
16. Zdjęcie panelu 
17. VOL+ 
18. EQ i PTY 
19. LOUD i TA 
20. VOL- 
21. Umieszczenie płyty 
22. LED dla otworu na płytę
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 Załączone części 
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 Instalacja przykład 1 
 

 

 
 

 
 
 

 
 Instalacja przykład 2 
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 Zdejmowanie panelu 
 

 
  
         Wyłącz zasilanie – „PWR” przed zdjęciem panelu, a następnie  
         naciśnij przycisk „REL ▲” aby wyjąć lewą stronę panelu. 
 

 Zakładanie panelu 
Wstaw lewą stronę panelu w przewidziane miejsce, naciśnij 

          lewą stronę panelu a następnie prawą,usłyszysz tzw.  
          kliknięcie. 
 

 Ostrzeżenie 

 
  ! Nie dotykaj złącz odtwarzacza i panelu, może to spowodować       pogorszenie działania 

styków. Jeżeli są brudne należy je oczyścić delikatnie suchą i czystą ściereczką. 
 

 Uruchomienie początkowe 
 

Pierwsze uruchomienie  urządzenie odbywa się przez naciśnięcie klawisza „RES” celem 
rozpoczęcia funkcji zaprogramowania urządzenia; 
2.Następnie należy nacisnąć przycisk „PWR” aby uruchomić urządzenie, natomiast aby je 
wyłączyć należy przytrzymać przez 3 sekundy przycisk „PWR”; 
 

 VOL/Bass/Treble/Bal/Fad/Loud/Loc 
 

                Przekręcenie pokrętła głośności zgodnie z ruchem wskazówek                zegara spowoduje 
zwiększenie głośności, przeciwnie do ruchu wskazówek – zmniejszenie.;  

                W trybie ponownego odtwarzania po kilkakrotnym naciśnięciu przycisku „SEL” można wybrać 
żądany tryb equalizera w następującej kolejności: VOL – BAS – TRE – BAL – FAD – LOUD – 
LOCK.  Jeśli w ciągu 5 sekund nie użyjesz  przycisku głośności  VOL+/VOL- , urządzenie 
automatycznie powraca do początkowego trybu;    

 Włączenie EQ 
W celu słuchania lub odtwarzania muzyki w trybie POP, CLASSIC lub ROC należy użyć 
funkcji EQ. Po wybrania właściwego dla siebie rodzaju  muzyki na wyświetlaczu TFT pojawi 
się właściwa ikonka;  

 Wyciszenie 
Wciśnij przycisk MUTE, a system wyłączy dźwięk i na ekranie              LCD pojawi się napis 
„MUTE ON”. Ponowne wciśnięcie „MUTE”  włączy dźwięk ponownie; 

 Port USB/MMC/SD 
Umieść USB w porcie USB aby wejść w tryb odtwarzania z nośnika USB; 

              Umieść kartę SD w porcie / górna część panelu/ celem                odtwarzania z karty SD; 
 DVD 

Naciśnij krótko przycisk „EJ/ANG” celem włożenia dysku. Jeżeli dysk nie zostanie 
umieszczony w odtwarzaczu, urządzenie automatycznie przyjdzie w tryb RADIA. 

 Ustawienie wyświetlacza TFT LCD 
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Naciśnij przycisk „EJ/ANG” celem ustawienie kąta nachylenia panelu TFT. Po ponownym 
użyciu przycisku, panel TFT zmieni swój kąt nachylenia. Urządzenie zawiera 6 możliwości w 
ustawieniu kąta nachylenia. Po 6-krotnym naciśnięciu przycisku, panel powróci do ustawienia 
początkowego. 
UWAGA: Po wyłączeniu silnika samochodowego panel automatycznie powraca w stan 
początkowy. 

 Ustawienie koloru 
W trybie odtwarzania DVD, AUX, TV lub kamery parkowania 
należy użyć przycisk „SEL”  dla ustawienia kontrastu, jasności i barwy na wyświetlaczu 
poprzez  „VOL+ lub VOL-„ ; 

 Funkcja Radia/TV 
W trybie RADIO, wielokrotne wciśnięcie przycisku „BND”  przełącza wg schematu: FM1-
FM2-FM3-AM1-AM2; 
W trybie odtwarzania używając przycisk „BND” uzyskujemy  

      włączenie właściwego standardu w kolejności:     NTSC/PAL/PAL60/AUTO system; 
      W trybie TV naciskając przycisk „BND” ustawiamy właściwy system w następującej 

kolejności: PAL I/PAL DK/PALBG/NTSC SECAM L; 
 Ręczne ustawienie 

W trybie RADIO lub TV należy krótko nacisnąć przycisk „SEARCH UP/DOWN”; 
  Automatyczne ustawienie 

 W trybie RADIO lub TV należy przytrzymać przycisk „SEARCH UP/DOWN” w celu 
automatycznego wyszukiwania przez urządzenie właściwych stacji;  

  Wyszukiwanie stacji radiowych 
W urządzeniu można zaprogramować 30 stacji (18FM i 12AM). W trybie RADIO należy 
nacisnąć „AMS” w celu automatycznego skanowania stacji. Każda stacja będzie odtwarzana 
przez 5 sekund. Aby ręcznie odszukać właściwą sobie stację należy  użyć przycisk  S+ lub S-; 

 Ręczne programowanie stacji radiowych 
W trybie RADIO należy użyć przycisk „SEARCH UP/DN” aby wybrać żądaną stację, a 
następnie S+ lub S- przez około 3 sekundy. Na wyświetlaczu pojawi się cyfra od 1 do 6, 
naciskając S+ lub S- wybieramy cyfrę do zaprogramowania stacji, a następnie naciskamy 
„AMS” w celu zapamiętania  stacji radiowej;    

 Automatyczne programowanie stacji radiowych 
W trybie RADIO i/lub TV należy nacisnąć klawisz „AMS” przez 3 sekundy. Urządzenie 
rozpocznie  wyszukiwanie stacji oraz automatycznie zapamięta je; 

 Funkcja RDS 
Naciśnij przycisk „AF” celem uruchomienia lub wyłączenia funkcji RDS.  Nie każda stacja 
radiowa oferuje funkcję RDS. 

 Wybór programu przy użyciu przycisku PTY 
Grupa Muzyczna                        Grupa publicystyczna 

         1.POP M. ROCK M                    1. NEWS,INFO 
         2.EASY M, LIGHT M                  2. SPORT, EDUCATE, DRAMA 
         3.CLASSIC, OTHER M              3. CULTURE 
         4.JAZZ M, COUNTRY M            4.WEATHER, FINANCE 
         5.NATION M, OLDIES               5. SOCIAL, RELIGION 
         6.FOLK M                                  6. TRAVEL, DOCUMENTARY 

 Funkcja TA (ogłoszenie o ruchu samochodowym) - opcja 
Ogłoszenia są przekazywane w trybie włączonym funkcji „TA ON/OFF”. Podczas radiowego 
odtwarzania, sygnał ogłoszenia automatycznie przerwie nadawanie stacji radiowej aby nadać 
informację o ruchu. 

 Funkcja DVD, VCD, CD 
W celu uruchomienia odtwarzania DVD, VCD, CD, MP4, MP3,  CD-RW należy użyć przycisk  
„PLAY/PAUSE”. 

              Przy użyciu przycisku „TRACK UP/DOWN” wybierany jest                    żądany fragment do 
odtwarzania; 

             Przy naciśnięciu i przytrzymaniu „TRACK UP/DOWN”     urządzenie automatycznie szybciej 
wybiera w przód lub w tył  w poszukiwaniu właściwego fragmentu do odtwarzania;  

             W celu powtórzenia odtwarzanego utworu należy nacisnąć przycisk „RPT”; 
Używając  przycisk „RDM” urządzenie samo wybiera utwory do odtwarzania –  losowo 
wybrana kolejność; 
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 Funkcja BLUETOOTH 
       Połączenie z telefonem komórkowym: 

Przy włączonej w aparacie funkcji „bluetooth” następuje  wyszukiwanie w urządzeniu 
odtwarzającym.  Kod do wpisania w telefonie to „0000”. Po właściwym połączeniu pojawi się 
na wyświetlaczu urządzenia powiadomienie: „LINK OK”. Przy nieprawidłowym połączeniu 
pojawi się komunikat „NO LINK”. 
Można teraz wybierać numer i prowadzić rozmowy poprzez ekran dotykowy lub telefon. 
Wykonywanie połączeń telefonicznych 

             Naciśnij przycisk „BND” na panelu urządzenia lub „PLAY” na                pilocie urządzenia. 
Następnie przy użyciu pilota wybierz cyfry żądanego numeru, a następnie naciśnij „BND” lub 
„PLAY”  dla  

             ponownego wybrania numeru. Podczas wybierania numeru  w urządzeniu słuchać będzie sygnał 
łączenia. 

             Dla  chwilowego zawieszenia rozmowy można użyć przycisk „MUTE”. W celu odebrania 
połączenia telefonicznego  (słyszalny sygnał  w urządzeniu odtwarzającym) należy nacisnąć 
przycisk „BND”; 

 
 Obsługa Pilota 

 

 
       
       W trybie RADIA: 
 

1 POWER – włącza/wyłącza system; 
2 MODE – zmienia tryb działania; 
3 MUTE/DVD&TUN – wycisza/przywraca dźwięk; 
4 EJECT – wysuwa płytę; 
5 BAND/SYSTEM switch/phone – przełącza zakres częstotliwości/lub uruchamia funkcję 
telefonu; 
7 VOL+/- – zmienia poziom głośności; 
8 FORWARD/CH+ -  zwiększa częstotliwość, przytrzymany przycisk wyszukuje 
automatycznie kanał; 
11 SEL – ustawienia EQ w kolejności VOL-BAS-TRE-FAD-BAL; 
12 AMS/RPT – przytrzymany 2 sekundy skanuje kanały FM/AM, zapisuje je automatycznie  
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18 w FM1/2/3 i 12 w  AM1/2 (po 6 w każdym zakresie); 
13 LOC – działa tylko w trybie radia;   
14 /0-10+/ - przycisk od 1 do 6 włącza zaprogramowany  kanał; 
 

       W trybie DVD, CD, VCD, TV, MP3: 
  5 (BAND/SYS) – zmienia standard dźwięku (NTSC,PAL,PAL60     lub AUTO); 

8 Naciśnięcie i przytrzymanie (-XX lub XX-) powoduje szybsze przewinięcie do tyłu lub w 
przód;  
16 PBC – wybór odtwarzania CD lub VCD oraz włącz wyświetlenie funkcji TV; 
14 (0 – 10+) zaprogramowanie kanału TV oraz odtworzenie poprzez użycie przycisku 2  
(„▼”); 
10 (OSD) – na wyświetlaczu pojawia się czas pojedynczego nagrania oraz całej płyty; 
UWAGA: w trybie MP3 przy użyciu przycisku 10” (OSD) wyświetlany jest czas jednego 
nagrania; 
12 (AMS/RPT) – DVD: powtórzenie aktualnego nagrania, podwójne użycie przycisku  - 
odtworzenie całości,  trzykrotne naciśnięcie – zakończenie funkcji powtarzania; 
12 (AMS/RPT) - CD,VCD,MP3: powtórzenie aktualnego          
 nagrania,podwójne naciśnięcie – zakończenie funkcji             
 powtarzania; 
13 (RDM) Odtworzenie losowo wybranego nagrania; 
 
UWAGA: w trybie DVD przycisk nie współpracuje; 
14 (0-10+) jeżeli chcemy odtworzyć nagranie np.15 należy nacisnąć przycisk „10+” a 
następnie „5; 
 

      Wymiana baterii: 
 

  Jeżeli pilot nie działa dobrze w normalnej odległości  należy 
  wymienić baterię CR2025 na nową. 

 
 
1. Wciśnij miejsce  jedną ręką, a drugą wysuń kieszeń baterii. 
2. Włóż baterię plusem do góry. 
3. Wsuń kieszeń baterii. 
 

       Pozostałe przyciski: 
 
          1. (POWER) – przycisk włączenia/wyłączenia urządzenia; 

      2. (▼) – zawieszenie odtwarzania CD,MP3,VCD,DVD, kolejne                  naciśnięcie powoduje 
powrót do normalnej pracy (PAUSE/PLAY);  

      3. (MUTE) – wyciszenie/przywrócenie dzwięku; 
      4. Wejście w tryb MENU głównego, akceptacja przycisk 6 (ENTER) lub naciśnięcie przycisku 2 

(▼); 
     15. LEFT/RIGHT/STEREO – przy VCD i CD zmienia: Stereo, Prawo, Lewo; 
     16. (PBC) – w trybie VCD użycie tego przycisku działa jak MENU, 
      przyciskiem 14 (0-10+) wybieramy żądany utwór, natomiast    użycie przycisku 20 

(STOP/RETURN) powoduje wejście  do MENU; skasowanie odtwarzania PBC następuję 
przez ponowne naciśnięcie przycisku 16 (PBC); 

     17. (SUB-T) – w trybie DVD wybiera język np. Angielski, Francuski, Włoski itp. 
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     18. (GOTO) – w trybie CD,VCD następuje edycja zegara utworu, 
     czas wybierany jest przez naciśnięcie przycisku 14 (0-10+); 
     18. (GOTO) – w trybie DVD po jednokrotnym naciśnięciu      przycisku oraz wejściu w żądany 

utwór należy nacisnąć przycisk oznaczony ▼” aby DVD rozpoczęło odtwarzanie od momentu 
odpowiadającemu wybranemu numerowi utworu; 

     18. (GOTO) – w trybie DVD  po 2-krotnym naciśnięciu przycisku na ekranie TV wyświetli się 
czas (--), należy wpisać żądany czas przy użyciu przycisków (0 ~ 10+); 

     19. (MODE) – zmienia tryb działania np. RADIO; 
     20 .(STOP/REVERSE) – w trybie DVD powoduje zatrzymanie odtwarzania – dwukrotne 

przyciśnięcie; 
    UWAGA:  w trybie MP3, VCD, CD jednokrotne naciśnięcie przycisku powoduje zatrzymanie.   

      21.(ANGLE) – ustawienie optymalnego kąta patrzenia na ekran; 
      24.(TITLE) – w trybie DVD, VCD włącza napisy; należy nacisnąć przycisk 14 (0~10+) oraz 4” (-

/-/-/-/) aby wybrać właściwy utwór a następnie 7 (ENTET) lub 2 (▼) do rozpoczęcia 
odtwarzania; 

      25.(ZOOM) – w trybie DVD, VCD zmienia powiększenie;  
      jednokrotne naciśniecie to 2xMODE, dwukrotne – 3xMODE,   
      trzykrotne – 4xMODE, czterokrotne – 1/2xMODE, pięciokrotne – 1/3xMODE, sześciokrotne – 

1/4xMODE, siedmiokrotne –  
      powoduje zakończenie ustawień; 

         UWAGA: Funkcja ta nie działa w trybie CD/MP3. 
 

                         Ustawienia 
 
Wybierając przycisk 23 (Setup) na wyświetlaczu pojawi się  

     MENU. Przyciskiem 7 (ENTER) dokonuje się  potwierdzenia 
     żądanego trybu: TV system video, TV type password, rating  
     (wybrać), default (brak). System zawiera następujące systemy  
     dźwięku: NISC, PAL, PAL60, AUTO.  

 
   Możliwe ustawienia systemu: INTERLACE YUV, TV-RGB, P-SCAN, YPBPR, S-VIDEO. Po   
właściwym wyborze na wyświetlaczu pojawi się następujący obraz: 

 
System oferuje obraz w formatach: 4:3 PS, 4:3 LB, 16:9. 
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System umożliwia wprowadzenie kodu/blokady dla określenia  
czasu pracy urządzenia. W przypadku braku limitu pracy kod  
 zawiera cyfry:”0000” i zatwierdzony musi być przyciskiem   
 ENTER. Kod może zawierać 4-cyfry. 

 
Urządzenie oferuje 8 opcji ustawień: 

 
System umożliwia odtworzenie zapisanego ustawienia w przypadku wybrania funkcji DEFAULT: 

       
 
 
 
 
Język „On - Screen Display” (OSD), Audio, Menu i Zakończenia programowania. 
System oferuje: Angielski, Japoński, Francuski, Hiszpański, Portugalski, Niemiecki i Włoski  język 
dla każdej funkcji. Do wyboru języka wyświetlany jest następujący obraz: 
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Ustawienie funkcji AUDIO jest w systemach: spdif/off, spdif/raw, spdif/pcm:   

 
Należy dostosować rozmiar do właściwego systemu: 

 
Urządzenie oferuje ustawienie jasności, kontrastu i  ostrości obrazu na wyświetlaczu:                                                   

                 
 

                  
USTAWIENIE CYFROWE: OP MODE (tryb operacyjny), DYNAMIC RANGE (pasmo dynamiczne), 
DUAL MONO (podwójne mono), Exit Setup. 

System oferuje LINE OUT (wyjście sygnałowe audio) i RFREMOD. 
Wybór odbywa się w trybie OP MODE – jak na załączonym rysunku. 

  11



Wybór DYNAMIC RANGE (6/8, 4/8, 2/8) odbywa się jak na załączonym rysunku. 
                                                              

 
System oferuje odbiór dźwięków w systemie STEREO, MONO L, MONO R i MIX MONO. Wybór 
następuje zgodnie z załączonym rysunkiem: 

 
 

Specyfikacja 
 
Ogólne 
Zasilanie 14.4VDC 
Opór 4Ω 
Maksymalna moc 60Wx4 
Regulacja głośności ±8dB (bass 100Hz, treble 10KHz) 
Wymiary ok. 192x178x50mm (DxSxW) 
Wymiary instalacji ok. 169x182x53mm (DxSxW) 
Waga ok. 2.0 kg 
Odtwarzanie AV 
Kompatybilne nośniki MPEG4, DVD, VCD, MP3, CD, CD-R, CD-

RW, PICTURE-CD 
Standard wideo AUTO/PAL/NTSC 
Poziom wyjścia wideo 1.0Vp-p 75 OHM 
Kąt widzenia 0 - ±30° 
Rozdzielczość 480RGB (S) x 234 (W) px 
Rozmiar ekranu 4.3” cali  
Audio 
Maksymalny poziom wyjścia 2Vrms(±3dB) 
Częstotliwość reakcji 20-20KHz 
S/N 85dB 
Przesłuchy stereo 80dB 
Radio AM 
Zakres częstotliwości 522-1620 (Europa);  

                                             530-1710 (USA) 
Umiarkowana częstotliwość 450KHz 
Czułość (-20dB) 25dB 
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Radio FM  
Zakres częstotliwości 87.5-108 (Europa);          530-1710 (USA) 
Umiarkowana częstotliwość 10.7MHz 
Czułość (-30dB) 15dB 
S/N 60dB 
Przesłuchy stereo 30dB (1KHz) 
Częstotliwość reakcji 30-15KHz 
 

Szybkie uruchomienie 
 

Odtwarzacz DVD 
 
Należy nacisnąć przycisk EJECT ANGLE celem uaktywnienia slotu 
DVD.Następnie należy umieścić płytę  oraz delikatnie ją 
wcisnąć – nie na siłę. Urządzenie automatycznie wyświetli Menu 
podstawowe.  Z Menu można wybrać właściwą opcję manualnie lub 
przy użyciu pilota. 

  
 
 
 

CD/USB/SD/MMC 
 

Jeżeli ma być odtwarzana muzyka z płyty CD należy delikatnie umieścić ją w slocie DVD, a 
urządzenie automatycznie wyświetli jej zawartość. Można wybrać żądane nagranie manualnie lub przy 
użyciu pilota. 
Jeżeli odtwarzanie ma odbywać się za pomocą USB, należy podłączyć je w slocie USB – numer 3 z 
frontu wyświetlacza.Urządzenie automatycznie wyświetli zawartość karty pamięci. 
Jeżeli odtwarzanie ma odbyć się za pomocą karty SD lub MMC, należy umieścić ją w slocie na 
SD/MMC. Urządzenie automatycznie wyświetli jej zawartość.  Odtwarzanie może nastąpić po 
manualnym wybraniu lub po użyciu pilota. 
 

Ustawienie stacji radiowych 
 
Ręczne ustawienie stacji radiowych odbywa się przy użyciu przycisku SEARCH UP/DN do wyboru 
żądanej stacji radiowej. Następnie należy  przez 3 sekundy nacisnąć S+ lub S-, na wyświetlaczu 
pojawi się cyfra od 1 do 6. Właściwą cyfrę, odpowiadającą żadanej stacji zatwierdzić należy krótko 
przyciskając przycisk S+ lub S-, przyciskiem AMS zatwierdzone zostaje dane ustawienie. 
W trybie RADIO lub TV, można automatycznie wyszukać i zaprogramować stacje. W tym celu należy 
nacisnąć przez 3 sekundy przycisk AMS. Urządzenie rozpocznie automatycznie wyszukiwać  oraz 
zaprogramuje  właściwą stację.  
 

Rozwiązywanie problemów 
 

Nieprawidłowości Przyczyny i rozwiązania 

Brak zasilania Sprawdź czy bezpiecznik zasilania nie jest przepalony, w 
razie potrzeby dokonaj wymiany. 

Słaba jakość wyświetlania LCD lub 
błędne wciśnięcia klawiszy Wciśnij przycisk RESET. 

Brak odnalezionych kanałów Sprawdź połączenie anteny, w razie potrzeby popraw 
połączenie. 

Słaby jakość dźwięku radia 

Długość anteny może być nieodpowiednia. Sprawdź, czy 
antena nie jest złamana bądź wysunięta nie do końca. 
Antena powinna być również uziemiona. 
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Brak obrazu na wyjściu Słabe połączenie pomiędzy główną jednostką a 
odbiornikiem TV. 

Błyski obrazu 
System kolorów może być nieprawidłowo ustawiony. 
Włącz ustawienie PAL lub NTSC, w zależności od 
Twojego odbiornika TV. 

Brak obrazu TFT 
Przewód parkowania nie został jeszcze uziemiony, lub 
brak obrazu wynika z blokady systemu kontroli hamulców, 
co jest normalne podczas jazdy. 

Na wyświetlaczu widnieje ENT-LEVE 

Napięcie jest spoza zakresu 10.8V-16.5V.  
UWAGA: Jeżeli tak jest, odtwarzacz poza wyświetlaniem 
komunikatu ENT-LEVE wejdzie w cykl ON-OFF-ON po 
pewnym czasie. 

Przy dużej głośności pojawia się ENT-
LEVE i odtwarzacz czasem wchodzi w 

cykl OFF-ON-OFF 

Kabel zasilający lub uziemiający jest zbyt cienki lub 
napięcie jest zbyt małe. Należy wymienić akumulator lub 
przewody (powyżej 16AWG). 

Wyciszenie w trybie TV 
Standard dźwięku jest niedopasowany. Wciśnięcie 
parokrotnie przycisku BAND pozwoli wybrać odpowiedni 
standard. 

 
Uwaga: Jeżeli usterki nie mogą zostać usunięte metodami podanymi powyżej, skontaktuj się z 

serwisem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

RoHS             
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PHU VERIS 

 veris@veris.pl    

 www.veris.pl    
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