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Dziękujemy za zakup Samochodowego Odtwarzacza 
Multimedialnego! W celu właściwego 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. 
 
 
 
 
 

Ostrzeżenia 
 

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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Ostrzeżenia wstępne 
 

 Należy zignorować część dotyczącą pilota, jeżeli nie jest on 
dostępny w danym modelu. 

 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. 

 
Wskazówki instalacyjne 

 
 Odtwarzacz jest kompatybilny wyłącznie z uziemionym 

zasilaniem 12V-14V DC. Przed instalacją należy sprawdzić, czy 
system ujemnego uziemienia jest dostępny w samochodzie. 
(zakres ochrony napięcia: 10.8V ~ 16V) 

 Przed instalacją należy odłączyć zasilanie od (-) bieguna łącza 
akumulatora aby zmniejszyć ryzyko uszkodzeń wywołanych 
przez spięcie. 

 Kable należy podłączyć zgodnie z kolorami wyspecyfikowanymi 
w opisie instalacji. Niewłaściwe połączenie może spowodować 
uszkodzenie odtwarzacza lub elektryki samochodu. 

 (-) główny kabel głośnika należy połączyć z (-) złączem 
głośnika. Nigdy nie należy podłączać go do części samochodu 
ani do innych głośników. 

 W celu uniknięcia zapalenia odtwarzacza spowodowanego 
przegrzaniem nie należy blokować dostępu powietrza do 
systemu wentylacji. 

 Po zamontowaniu i przed użyciem Odtwarzacza (także po 
zmianie akumulatora w samochodzie) należy wcisnąć przycisk 
„RESET” na panelu za pomocą narzędzia o zaokrąglonej 
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końcówce (np. długopis), w celu inicjalizacji systemu. 
 Podczas instalacji w wypadku, gdy linia kontroli hamulca nie 

jest używana, powinna ona być uziemiona. W przeciwnym 
wypadku nie będzie funkcjonować wyjście wideo. (brak obrazu) 

 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. 

 
Łączenie z terminalami specjalnymi 

 
 Terminal wyciszenia 
Jeżeli samochód posiada telefon samochodowy, należy 
podłączyć ten terminal do kabla sterowania telefonem. 
Umożliwi to automatyczne przełączanie się Odtwarzacza w tryb 
wyciszony podczas prowadzonej rozmowy telefonicznej, wraz z 
odpowiednim powiadomieniem na ekranie LCD i TFT. Jeżeli 
samochód nie obsługuje telefonu, nie trzeba łączyć tego 
terminala z żadnym przewodem. 
 

 Terminal hamulca 
Jeżeli samochód posiada przewód kontrolujący użycie 
hamulców, można go podłączyć do tego terminala. Podczas 
jazdy można będzie słuchać wyłącznie muzyki, a na ekranie 
TFT będzie pojawiał się napis „WARNING PLEASE DO NOT 
WATCH VIDEO PLAYER”, Oglądanie wideo w czasie jazdy 
będzie w tym przypadku niedostepne.  Jeżeli samochód nie 
posiada funkcji kontroli użycia hamulców, terminal ten powinien 
być uziemiony, a możliwe będzie oglądanie wideo zarówno 
podczas jazdy, jak i postoju. Z powodów bezpieczeństwa 
jednak odradzamy oglądanie wideo podczas prowadzenia 
samochodu. 
 

 Terminal czujnika parkowania 
Jeżeli samochód posiada czujnik parkowania, należy go 
podłączyć do tego terminala. Podczas cofania odtwarzacz 
włączy tryb kontroli dystansu cofania, a ekran TFT wyświetli 
„BACK LOADING”. Po zakończeniu parkowania, ekran TFT 
powróci do normalnego trybu po 25 sekundach. Jeżeli 



6 

 

samochód nie obsługuje czujnika parkowania, nie trzeba łączyć 
tego terminala z żadnym przewodem. 
 

 Terminal anteny 
Jeżeli samochód posiada automatycznie wysuwaną antenę, 
należy podłączyć jej kabel sterowania do tego terminala. Dzięki 
temu po włączeniu odtwarzacza nastąpi automatyczne 
wysunięcie anteny, a po wyłączeniu złożenie. Jeżeli samochód 
nie posiada automatycznej anteny, nie trzeba łączyć tego 
terminala z żadnym przewodem. 
 

 Terminal kontroli wzmacniacza 
Jeżeli samochód posiada wzmacniacz, należy podłączyć jego 
przewód sterowania do tego terminala. Dzięki temu po 
włączeniu odtwarzacza nastąpi automatyczne uruchomienie 
wzmacniacza. Jeżeli samochód nie posiada wzmacniacza, nie 
trzeba łączyć tego terminala z żadnym przewodem. 

 
Położenie przycisków obsługi 



 
 

1. Ekran TFT 
2. ‘-‘ 
3. ‘+’ 
4. Tryb regulacji obrazu 
5. Głośność/ EQ 
6. SRC Włącz/ tryb 
7. Przycisk zdejmowania panelu 
8. Wyciszenie 
9. Stacja radiowa 
10. Wysuń 
11. Dół 
12. Góra 

13. Otwieranie/ zamykanie ekranu 
TFT 
14. Lewo 
15. Prawo 
16. Slot karty SD 
17. Reset 
18. Port USB 
19. Odbiornik sygnału pilota 
20. Przeciwkradzieżowa lampka 
LED 
21. Przyciski nawigacji 
22. Lampka podczerwieni
 
 

Ustawienia wstępne 
 

1. Gdy wszystkie przewody zostaną podłączone i sprawdzone 
względem diagramu połączeń, włącz zasilanie samochodu 
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(ACC/ON) i system wejdzie w stanie oczekiwania, a na ekranie 
LCD odtwarzacza pojawi się godzina 0:00. Wciśnij krótko 
przycisk „SRC Power” aby włączyć odtwarzacz, który przejdzie 
do domyślnego trybu FM 1. Przytrzymaj przycisk , a system 
umożliwi zmianę ustawionego czasu. Gdy wartość godziny 
miga, kręcąc regulatorem głośności w prawo można zmienić jej 
wartość. Zmianę potwierdzamy krótkim wciśnięciem przycisku 
głośności, przechodząc do ustawienia minut, które przebiega w 
analogiczny sposób. Po ustawieniu, system powróci do trybu 
FM po 5 sekundach (uwaga: ustawianie zegara jest możliwe 
tylko w tym trybie i przy braku płyty w odtwarzaczu). Ustawiony 
czas zachowa się podczas zatrzymania samochodu, lecz 
ulegnie wyzerowaniu gdy odtwarzacz zostanie wyłączony z 
zasilania lub zostanie wciśnięty przycisk RESET. 
Uwaga: W wypadku problemów z funkcjonowaniem 
odtwarzacza, wciśnięcie RESET spowoduje przywrócenie 
działania, natomiast usunie wszelkie zapamiętane dane, 
łącznie z ustawieniami zegara. 
 

 
rysunek A 

 
Power ON/OFF, Zmiana trybu 

2. W trybie oczekiwania (kluczyk samochodu w pozycji ON, ekran 
LCD odtwarzacza pokazuje aktualny czas) krótkie wciśnięcie 
SRC POWER uruchamia odtwarzacz w trybie zapisanym przy 
poprzednim wyłączeniu odtwarzacza. Przy włączonym 
odtwarzaczu, krótkie wciśnięcie tego przycisku ponownie 
spowoduje zmianę trybu pracy. Jeżeli w odtwarzaczu znajduje 
się płyta, kolejność trybów będzie następująca: RADIO-DVD-
AUX IN-TV-RADIO; w wypadku braku dysku w środku: RADIO-
AUX IN-TV-RADIO. Długie przytrzymanie POWER spowoduje 
wyłączenie odtwarzacza i przejście do trybu oczekiwania z 
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wyświetlaną aktualną godziną na ekranie LCD. 
3. W trybie oczekiwania włożenie dysku spowoduje włączenie 

odtwarzacza w trybie DVD i przy ostatnio używanych 
ustawieniach. 

4. Jeżeli odtwarzacz zostanie wyłączony za pomocą przekręcenia 
kluczyka samochodu na OFF (ACC/OFF), zostanie 
automatycznie włączony po ponownym przekręceniu kluczyka 
na ON, w trybie w jakim został poprzednio wyłączony. 

 
Głośność/Bass/Treble/L & R Bal/F & B Bal 

5. Przekręcenie pokrętła głośności zgodnie z ruchem wskazówek 
zegara spowoduje zwiększenie głośności, przeciwnie do ruchu 
wskazówek – zmniejszenie. Krótkie wciskanie tego pokrętła 
zmienia tryb EQ w następującej sekwencji: VOL-BAL-FAD-
LOUD ON-EQ OFF(EQ OFF-POP-ROCK-CLASS-EQ OFF)-
VOL; długie wciśnięcie przechodzi do trybu regulacji ustawień 
obrazu. 
Uwaga: 
A. Po wybraniu trybu, obracanie pokrętłem zmienia poziom 
wybranego parametru. 
B. Brak ruchu pokrętłem przez 5 sekund powoduje powrót do 
bieżącego trybu. 
C. Gdy są włączone EQ i LOUD, wciśnięcie przycisku regulacji 
głośności powoduje wyświetlenie kolejno: VOL-L & R Balance-
F&R Balance-LOUD ON(OFF)-EQ-VOL. 

 
rysunek B 

 
Tryb wyciszony 

6. Wciśnij przycisk MUTE (rysunek B-8), a system wyłączy 
dźwięk, a na ekranie LCD pojawi się napis „MUTE”. Ponowne 
wciśnięcie MUTE lub poruszenie regulatorem głośności włączy 
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dźwięk ponownie. 
 
Przełącznik BAND/TV, funkcja Repeat 

7. W trybie radia, krótkie wciśnięcie przycisku BAND (rysunek B-
9) powoduje przełączanie po kolei: FM1-FM2-FM3-AM1-AM2-
FM1. 

8. W trybie TV, krótkie wciśnięcie przycisku BAND zmienia system 
TV w kolejności: PAL I-PAL DK-PAL BG-PAL I. 

 
Zmienianie płyty 

9. Jeżeli jest jakiś dysk w napędzie, wciśnij (rysunek B-10), 
spowoduje to jego automatyczne wysunięcie. Włóż nowy dysk, 
system przejdzie automatycznie w tryb DVD. 

 
Regulacja kąta ekranu TFT 

10.  Po wysunięciu ekranu TFT, w dowolnym trybie, naciśnięcie 
przycisku 11 (rysunek C) obniży kąt ekranu, przycisku 12 
zwiększy kąt, przycisku 14 obróci w lewo, przycisku 15 w 
prawo. Maksymalny kąt regulacji to 18 stopni. 
 

Operacje na ekranie TFT 
11. Po włączeniu odtwarzacza, przycisk 13 (rysunek C) wysuwa lub 

chowa ekran TFT. 
 

Regulowanie trybu pracy ekranu TFT 
12. W trybie Radia, DVD, AUX IN, SD, USB, TV wciśnięcia 

przycisku 4 pozwala wyregulować obraz za pomocą przycisków 
2 i 3. 

 



 
rysunek C 

 
Sensor 

13. Odbiornik podczerwieni do pilota. (rysunek C – 19) 
 

RADIO 
 

1. W trybie RADIO, wciskanie przycisku BAND (rysunek C-9) 
przełącza wg schematu: FM1-FM2-FM3-AM1-AM2-FM1. 

2. Automatyczny tuning: przytrzymaj jeden z przycisków 21 
(rysunek C) aby system dokonał wyszukiwania stacji w 
wybranym kierunku. 

3. Przełączanie między zapisanymi stacjami dokonuje się poprzez 
przyciski 11 i 12. 
 

DVD 
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rysunek D 

 
1. W trybie DVD wciśnięcie przycisku 6 (rysunek D) przełącza wg 

schematu: DVD-AUX IN-TV-RADIO-DVD. 
2. Funkcja repeat: w trybie DVD lub SD, wciśnięcie przycisku 9 

włącza powtarzanie pojedynczego utworu, ponowne wciśnięcie 
wyłącza powtarzanie. Przy odtwarzaniu DVD, przycisk włącza 
powtarzanie sekcji, drugie wciśnięcie powtarzanie tytułów, 
trzecie wyłącza funkcję repeat. 

3. Przy odtwarzaniu płyt DVD,VCD,CD i MP3 krótkie wciśnięcie 
przycisku 21 pauzuje odtwarzanie, ponowne wciśnięcie 
wznawia działanie. Przyciski 21 pozwalają na zmianę utworu, 
przytrzymane umożliwiają przewijanie wewnątrz utworów. 

 
TV 

 
1. W trybie TV wciśnięcie przycisku 6 (rysunek D) przełącza wg 

schematu: TV-RADIO-DVD-AUX IN-TV. 
2. Jeżeli lokalna telewizja nie jest kompatybilna z odtwarzaczem, 

wciśnięcie przycisku 9 pozwala na włączenie właściwego 
standardu w kolejności: PAL I-PAL DK-PAL BG-PAL I. 

3. Aby wyszukać nowy kanał, wciśnij 14 lub 15 (rysunek D). 
Długie przytrzymanie przycisku centralnego nawigacji ENT 
wyszukuje w pełni automatycznie stację i zapisuje ją. 
Zmienianie oglądanego kanału jest dostępne poprzez przyciski 
nawigacji 11 i 12. 
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rysunek E 
 

Karta SD 
 

1. Zdejmij panel, umieść kartę SD w porcie (rysunek E – 16), 
załóż panel ponownie. Jeśli jesteś w trybie DVD, długie 
wciśnięcie przycisku 9 przełączy odtwarzacz w tryb SD. 

2. Zmiana utworów dokonuje się poprzez przyciski nawigacji 
'prawo' i 'lewo'. Aby wybrać program, ustaw go za pomocą 
przycisków 'góra' i 'dół', następnie wciśnij ENT. 

 
Port USB 

 
1. Umieść USB w porcie USB (rysunek E-18) aby wejść w tryb 

odtwarzania z nośnika USB. 
2. Przyciski 'lewo' i 'prawo' pozwalają na zmianę utworów, 'góra' i 

'dół' przy przytrzymaniu przewijają w przód lub w tył. 
 

AUX IN 
 

1. Przycisk SRC/POWER (rysunek E – 6) włącza tryb AUX IN. W 
tym trybie można podłączyć zewnętrzne urządzenie 
audio/video do odtwarzacza. 

2. Jeżeli odtwarzacz jest podłączony do kamery parkowania 
samochodu, podczas cofania włącza się automatycznie tryb 
PDC, na wyświetlaczu LCD widnieje napis CAR -, na ekranie 
TFT natomiast obraz z tyłu auta, słychać też sygnał dźwiękowy.  

 
Operacje ekranu dotykowego 
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MENU GŁÓWNE 

 
 

rysunek 1 
 

 
1. Przełącznik Power 
2. Ustawienia 
3. Strzałka w górę 
4. Strzałka w dół 
5. Wysuń 
6. Radio 

7. DVD 
8. Karta SD 
9. Nawigacja GPS (opcja) 
10.  TV 
11.  Wejście INPUT 
12.  Bluetooth 
13.  Wygaszacz ekranu TFT

 
FUNKCJE MENU GŁÓWNEGO 

 
1. Wyłączenie odtwarzacza (przycisk 1 – rysunek 1) 
2. Wejście do ustawień – przycisk 2. 
3. Regulacja nachylenia ekranu – przyciski 4 i 3. (pięciokrotnie 

wciśnięcie któregoś z nich powoduje maksymalne wychylenie) 
4. Wysuń płytę – przycisk 5. 
5. Przyciski od 6 do 13 wywołują odpowiednie funkcje. 

 
FUNKCJE EKRANU RADIA 
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rysunek 2 

 
1. Przycisk 9 powoduje przełączanie stacji radiowych, 

przytrzymanie go powyżej 2 sekund spowoduje automatyczne 
przeszukanie całego zakresu i zapisanie znalezionych stacji na 
pozycjach 1-6 pamięci. 

2. Przyciski 10 i 11 powodują wyszukanie najbliższej stacji 
radiowej odpowiednio wśród mniejszych i większych 
częstotliwości i rozpoczęcie odtwarzania znalezionej stacji. 

3. Długie przytrzymanie jednego z przycisków 1-6 powoduje 
zapisanie aktualnie przesłuchiwanej stacji radiowej pod 
wybranym numerem. 

4. Wyciszenie dźwięku uzyskujemy poprzez wciśnięcie przycisku 
7. Ponowne wciśnięcie przywraca audio. 

5. Gdy tryb RDS jest wyłączony, ikony zmienią się na 
odpowiednio: 13- Loud, 14 – EQ, 15 – Stereo. W trybie RDS: 
A. PTY: Przycisk 13 ustawia preferowany typ programu, 2 
sekundy później odtwarzacz rozpoczyna wyszukiwanie stacji 
tego typu. 
B. TA: Przycisk 14 powoduje wyszukanie po 2 sekundach stacji 
RDS. 
C. AF: AF jest włączone domyślnie, wciśnięcie przycisku 15 
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powoduje włączanie i wyłączanie tego trybu. AF to 
automatyczne poprawianie częstotliwości słuchanej stacji w 
miarę słabnięcia sygnału w czasie poniżej 50ms. 
Uwaga:Chińskie menu nie posiada funkcji RDS. W trybie AM 
przyciski PTY, TA i AF zmienione są na EQ, VOL-, VOL+. 

6. Ustawienia zegara/RDS/Radio, patrz rysunek 7. 
7. Przełącznik częstotliwości – przycisk 2 zmienia kolejno: FM1-

FM2-FM3-AM1-AM2-FM1 
8. Przyciski 16-22 przechodzą do wybranej funkcji. 

 
USTAWIENIA EQ 

 
rysunek 3 

 
1. Regulacja głośności – przyciski 2. (min:0, max:39) 
2. Regulacja Treble – wyłącz LOUD i EQ, wciśnij przyciski 3 aby 

ustawić poziom sopranów. (-7 oznacza zmniejszenie Treble o 
11dB, +7 zwiększenie o 10dB) 

3. Regulacja Bass – wyłącz LOUD i EQ, wciśnij przyciski 3 aby 
ustawić poziom basów. (-7 oznacza zmniejszenie Bass o 9dB, 
+7 zwiększenie o 10dB) 

4. Regulacja przód/tył – wciśnięcie przycisków 5 reguluje balans 
między trybami: R07 – włączone tylko tylne głośniki, F07 – tylko 
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przednie głośniki. 
5. Regulacja prawo/lewo – przyciski 6 regulują balans pomiędzy: 

L07 – tylko lewe głośniki, R07 – tylko prawe głośniki. 
6. Regulacja jasności ekranu TFT – przyciski 7. 
7. Regulacja kontrastu – przyciski 8. 
8. Nasycenie kolorów – regulacja za pomocą przycisków 9. 
9. Regulacja ostrości – przyciski 10. 
10.  Regulacja LOUD – przycisk 12 włącza/wyłącza tryb LOUD, 

który może regulować wartości BASS i  TREBLE. 
11.  Ustawienie EQ3 – przycisk 11 przełącza kolejno: ROCK, POP, 

CLASS, EQ (OFF). 
12.  Standardowe ustawienia przywraca przycisk 13. 
13.  Powrót do radia – przycisk 14. 
14.  Powrót do głównego menu – przycisk 1. 

 
USTAWIENIA TV 

 

 
rysunek 4 

 
1. Zmiana kanału TV – wciśnięcie jednego z przycisków 3 i 4 

powoduje włączenie odpowiedniego kanału, przycisk 2 
pokazuje poprzednią dziesiątkę kanałów, przycisk 5 kolejną. 
(razem 100 kanałów) 
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2. Przycisk 11 wycisza/przywraca dźwięk. 



3. Przycisk 10 automatycznie wyszuka 10 stacji telewizyjnych i 
zapisze je na pozycjach przycisków 3 i 4. 

4. System TV/System Audio: 
A. Przycisk 9 przełącza system TV kolejno: PAL-SECAM-PAL 
M-PAL N-NTSC MN itd. 
B. Przycisk 8 przełącza system TV audio kolejno: PAL BG-PAL 
DK-PAL I-SECAM BG-SECAM DK itd. 

5. Ręczne wyszukiwanie kanałów – przyciski 12 i 13. 
(automatyczne zatrzymanie po znalezieniu kanału) 
Uwaga: Przy pierwszym użyciu odtwarzacza ustaw system TV i 
audio. 

6. Wybór kanału- przyciski 15 i 16. 
7. Wysunięcie płyty – przycisk 6. 
8. Ustawienia EQ – przycisk 7. (patrz strony 15-16) 

 
DVD

 
rysunek 5 

 
1. Następny/poprzedni – ikony '>>' i '<<'. 
2. Odtwarzaj/Pauza – ikona '>II'. 
3. Wybór pozycji menu – ikony strzałek. Potwierdzenie – przycisk 

OK. 
4. Przycisk  wysuwa płytę. Po wyjęciu płyty i nie włożeniu 

następnej, ekran TFT zamknie się automatycznie po 15 
sekundach. 

5. Przycisk SEL – ustawienia EQ. 
6. Przycisk EXIT – powrót do głównego menu. 
7. TFT/OFF przełącza w tryb ochrony ekranu, naciśnięcie na 

środku ekranu wznawia wyświetlanie. 
8. Przycisk MENU – przy odtwarzaniu VCD włącza/wyłącza tryb 

PBC, przy odtwarzaniu DVD/MP4 włącza/wyłącza tryb menu. 
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9. Przyciski przechodzenia do innych trybów – 
RADIO/SD/USB/TV/TEL/AUX/GPS. 
 

KARTA SD 

 
rysunek 6 

 
1. Następny/poprzedni – ikony '>>' i '<<'. 
2. Odtwarzaj/Pauza – ikona '>II'. 
3. Przycisk RPT włącza powtarzanie utworu/katalogu. 
4. LOUD włącza/wyłącza tryb LOUD. 
5. EQ przełącza: ROCK, POP, CLASS, EQ OFF. 
6. VOL+/VOL- zwiększa/zmniejsza głośność. 
7. Przycisk  wysuwa płytę. Jeśli płyty nie ma, wyświetli się 

zegar. 
8. Przyciski przechodzenia do innych trybów – standardowo. 
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USTAWIENIA

 
rysunek 7 



 
1. Aby ustawić zegar, wciśnij przycisk 1, następnie wybierz 

godzinę i ustaw minuty za pomocą przycisków + i -. 
2. Przycisk 2 włącza/wyłącza RDS. 
3. Po wciśnięciu 3 możesz wybrać, czy obraz w kamerze cofania 

ma być normalny czy odwrócony. 
4. Przycisk 4 umożliwia wybór strefy radia spośród ikon 

oznaczonych na rysunku numerem 8. 
5. Ikona 9 włącza język chiński interfejsu, przycisk 10 angielski. 

(uwaga: ta opcja może być zależna od regionu) 
6. Przycisk nr 11 powoduje powrót do menu głównego. 

 
BLUETOOTH

 
rysunek 8 

 
1. Przycisk 2 przechodzi do ustawień EQ (patrz strony 15,16) 
2. Połączenie z telefonem komórkowym: 

A. Przycisk 3 wysyła zaproszenie do telefonu (musi być 
włączony i wyszukiwać urządzenia bluetooth). Kod do wpisania 
w telefonie to 0000. Po właściwym połączeniu w oknie 4 
powinno pojawić się powiadomienie: „Pair OK”. 
B. Po zaakceptowaniu połączenia w telefonie w oknie 4 pojawi 
się komunikat „OK LINK”. Możesz teraz wybierać numer i 
prowadzić rozmowy poprzez ekran dotykowy lub telefon. Przy 
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nieprawidłowym połączeniu w oknie 4 pojawi się komunikat 
„NO LINK”. 

3. Wykonywanie połączeń telefonicznych 
A. Po wprowadzeniu numeru wciśnij ikonę z zieloną słuchawką 
w celu połączenia. 
B. Przycisk „C” usuwa błędnie wprowadzoną cyfrę. 
C. Ikona czerwonego telefonu kończy rozmowę. 

4. Przy nadejściu połączenia przychodzącego, w oknie 4 pojawi 
się nadchodzący numer. Przycisk 5 akceptuje połączenie, 
przycisk 7 odrzuca rozmowę. 

5. Przycisk 1 powoduje powrót do głównego menu. 
6. Zmiana trybu pracy odbywa się poprzez odpowiednie przyciski 

oznaczone numerami od 8 do 13. 
 

A/V 
INPUT

 
rysunek 9 
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1. Wyciszenie/przywrócenie dźwięku dokonuje się poprzez 
wciśnięcie ikony oznaczonej nr 1. 

2. Włączenie/wyłączenie funkcji LOUD to przycisk 2. 
3. Przycisk 3 przełącza tryby EQ. 
4. Przyciski 4 i 5 zmniejszają/zwiększają poziom głośności. 
5. Powrót do głównego menu to przycisk nr 6. 
6. Przyciski od 7 do 12 przechodzą do odpowiedniego trybu. 
7. Przycisk 13 przełącza tryb na regulację EQ. 

 
PILOT

 
1. POWER 
2. MODE 
3. MUTE/DVD & TUN 
4. EJECT 

5. BAND 
6. MENU 
7. PLAY/PAUSE 
8. VOLUME+/- 
9. FORWARD/ CH++ 
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20.  DOWN/TFT-DOWN 10.  SEL 
21.  TFT nachylenie/tryb SD 11.  RIGHT/TFT-RIGHT 
22.  ASM/ENT 12.  TITLE 
23.  LEFT/TFT-LEFT 13.  SET UP 
24.  UP/TFT-UP 14.  PBC 
25.  BACK/CH- 15.  L/R CHANNEL 
26.  DISP 16.  ZOOM 
27.  STOP 17.  TV STANDARD 
28.  REPEAT 18.  SUB-T 
29.  GOTO 

 
19.  0-10+ 

OBSŁUGA PILOTA 
 

 Wymiana baterii 
Jeżeli pilot nie działa dobrze przy normalnym dystansie należy 
wymienić baterię CR2025 na nową. 

 
 

 



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

 
 Tryb RADIO 

1. POWER – włącza/wyłącza system. 
2. MODE – zmienia tryb działania. 
3. MUTE/DVD&TUN – wycisza/przywraca dźwięk. 
4. EJECT – wysuwa płytę. 
5. BAND – przełącza zakres częstotliwości. 
8. VOL+/- – zmienia poziom głośności. 
9. FORWARD/CH+ -  zwiększa częstotliwość, przytrzymany 
wyszukuje kanał. 
10. SEL – ustawienia EQ. 
11. RIGHT/TFT-RIGHT – wyszukuje kanał radiowy w przód. 
19. 0-10+ - przycisk od 1 do 6 włącza wybrany kanał. 
20. DOWN – włącza następny kanał. 
22. AMS/ENT – przytrzymany 2 sekundy skanuje kanały 
FM/AM, zapisuje je automatycznie w FM1/2/3 i AM1/2, po 6 
kanałów na zakres. 
23. LEFT/TFT-LEFT – wyszukuje kanał radiowy w tył. 
24. UP – włącza poprzedni kanał. 
25. BACK/CH- - zmniejsza częstotliwość, przytrzymany 
wyszukuje kanał. 
 

 Ustawienia zegara – wciśnij 26-DISP, następnie wciśnij i 
przytrzymaj 26-DISP, ustaw godzinę za pomocą VOL+/-, wciśnij 
SEL i ustaw minuty za pomocą VOL+/-. System automatycznie 
wychodzi z trybu po 5 sekundach braku aktywności. 
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 TFT-Open/Close – wciśnij TFT-ANGLE, a następnie AMS/ENT. 
 

 Regulacja nachylenia TFT – wciśnij TFT-ANGLE, następnie 
TFT-LEFT/RIGHT/UP/DOWN w celu ustawienia odpowiedniego 
kąta. 
 

 Uwaga: niewymienione przyciski są nieużywane w tym trybie. 
 

 Tryb DVD 
1. POWER – włącza/wyłącza system. 
2. MODE – zmienia tryb działania. 
3. MUTE/DVD&TUN – wycisza/przywraca dźwięk. 
Przytrzymanie włącza naraz radio i DVD. 
4. EJECT – wysuwa płytę. 
6. MENU – przy VCD/DVCD włącza tryb PBC, przy DVD 
pokazuje menu. 
7. PLAY/PAUSE – odtwarza/pauzuje. 
8. VOL+/- – zmienia poziom głośności. 
9. FORWARD/CH+ -  odtwarza następny utwór. Przytrzymany 
przewija. 
10. SEL – ustawienia EQ. 
12. TITLE – włącza napisy (przy DVD). 
14. PBC – działa jak MENU. 
15. R/L – przy VCD i CD zmienia: Stereo, Prawo, Lewo. Przy 
DVD wybiera język. 
16. ZOOM - zmienia powiększenie. 
18. SUB-T – przy DVD, wybiera język OSD. 
19. 0-10+ - przycisk włącza wybrany kanał. 
25. BACK/CH- - odtwarza poprzedni utwór. Przytrzymany 
przewija. 
26. DISP – ustawienia ekranu. 
27. STOP – zatrzymuje odtwarzanie, wciśnięty ponownie 
usuwa informacje o płycie. 
28. REPEAT – przełącza tryby powtarzania. 
29. GOTO – przycisk edycji zegara/ utworu. 
 

 TFT-Open/Close – wciśnij TFT-ANGLE, a następnie AMS/ENT. 
 

 Regulacja nachylenia TFT – wciśnij TFT-ANGLE, następnie 
TFT-LEFT/RIGHT/UP/DOWN w celu ustawienia odpowiedniego 
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kąta. 
 

 Wejście w tryb karty SD – długo wciśnij TFT-ANGLE. Powrót 
tak samo. 
 

 Ustawienia DVD – przycisk 13-SETUP. Potwierdzenia wyboru – 
22-ENT. Wyjście z ustawień – 13-SETUP. 
 

 Uwaga: niewymienione przyciski są nieużywane w tym trybie. 
 

 Tryb AUX IN 
1. POWER – włącza/wyłącza system. 
2. MODE – zmienia tryb działania. 
3. MUTE/DVD&TUN – wycisza/przywraca dźwięk. 
4. EJECT – wysuwa płytę. 
8. VOL+/- – zmienia poziom głośności. 
9. FORWARD/CH+ -  odtwarza następny utwór. Przytrzymany 
przewija. 
10. SEL – ustawienia EQ. 
 

 TFT-Open/Close – wciśnij TFT-ANGLE, a następnie AMS/ENT. 
 

 Regulacja nachylenia TFT – wciśnij TFT-ANGLE, następnie 
TFT-LEFT/RIGHT/UP/DOWN w celu ustawienia odpowiedniego 
kąta. 
 

 Uwaga: niewymienione przyciski są nieużywane w tym trybie. 
 

 Tryb karty SD 
1. POWER – włącza/wyłącza system. 
2. MODE – zmienia tryb działania. 
3. MUTE/DVD&TUN – wycisza/przywraca dźwięk. 
Przytrzymanie włącza naraz radio i DVD. 
4. EJECT – wysuwa płytę. 
7. PLAY/PAUSE – odtwarza/pauzuje. 
8. VOL+/- – zmienia poziom głośności. 
9. FORWARD/CH+ -  odtwarza następny utwór. Przytrzymany 
przewija. 
10. SEL – ustawienia EQ. 
11. RIGHT – przesuwa kursor w prawo. 
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13. SETUP – wchodzi w ustawienia DVD. 
15. R/L – przy VCD i CD zmienia: Stereo, Prawo, Lewo. 
16. ZOOM - zmienia powiększenie. 
19. 0-10+ - przycisk włącza wybrany utwór. 
20. DOWN – przemieszcza kursor w dół. 
22. AMS/ENT – odtwarza zaznaczenie kursora. 
23. LEFT – przesuwa kursor w lewo. 
24. UP – przesuwa kursor w górę. 
25. BACK/CH- - zmniejsza częstotliwość, przytrzymany 
wyszukuje kanał. 
25. BACK/CH- - odtwarza poprzedni utwór. Przytrzymany 
przewija. 
27. STOP – zatrzymuje odtwarzanie, wciśnięty ponownie 
usuwa bieżące informacje. 
28. REPEAT – przełącza tryby powtarzania. 
 

 TFT-Open/Close – wciśnij TFT-ANGLE, a następnie AMS/ENT. 
 

 Regulacja nachylenia TFT – wciśnij TFT-ANGLE, następnie 
TFT-LEFT/RIGHT/UP/DOWN w celu ustawienia odpowiedniego 
kąta. 
 

 Uwaga: niewymienione przyciski są nieużywane w tym trybie. 
 

 Tryb TV 
1. POWER – włącza/wyłącza system. 
2. MODE – zmienia tryb działania. 
3. MUTE – wycisza/przywraca dźwięk. 
4. EJECT – wysuwa płytę. 
5. BAND – zmienia standard dźwięku. 
9. FORWARD/CH+ -  włącza następny kanał, przytrzymany 
wyszukuje kanał. 
11. RIGHT– wyszukuje kanał w tył. 
17. N/P – zmienia system TV. 
19. 0-10+ - przycisk włącza wybrany kanał. 
20. DOWN – włącza następny kanał. 
22. AMS/ENT – wciśnięty skanuje kanały telewizyjne i zapisuje 
w pamięci. 
23. LEFT/TFT-LEFT – wyszukuje kanał w przód. 
24. UP – włącza poprzedni kanał. 



25. BACK/CH- - włącza poprzedni kanał, przytrzymany 
wyszukuje kanał. 
 

 TFT-Open/Close – wciśnij TFT-ANGLE, a następnie AMS/ENT. 
 

 Regulacja nachylenia TFT – wciśnij TFT-ANGLE, następnie 
TFT-LEFT/RIGHT/UP/DOWN w celu ustawienia odpowiedniego 
kąta. 
 

 Uwaga: niewymienione przyciski są nieużywane w tym trybie. 
 

Instalacja 
 

 Lista akcesoriów 

 
 Instalacja przykład 1 
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 Instalacja przykład 2 

 
 

 Zdejmowanie panelu 
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 Zakładanie panelu 
 

 
 

 Uwaga 
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Specyfikacja 
 

Ogólne 
Zasilanie 13.2VDC 
Opór 4Ω 
Maksymalna moc 50Wx4 
Regulacja głośności ±10dB (bass 100Hz, treble 
10KHz) 
Wymiary ok. 192x178x50mm 
(DxSxW) 
Wymiary instalacji ok. 169x192x53mm 
(DxSxW) 
Waga ok. 2.4 kg 
 
Odtwarzanie AV 
Kompatybilne nośniki MP4, DIVX, 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 7.0” cali (przekątna 16:9) 
 
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) 13dB 
 
Radio FM  
Zakres częstotliwości 87.5-108 (Europa);         

87.5-107.9 (USA) 
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Umiarkowana częstotliwość 10.7MHz 
Czułość (-30dB) 2dB 
S/N 60dB 
Przesłuchy stereo 30dB (1KHz) 
Częstotliwość reakcji 30-15KHz 

 
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. 

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 Kabel zasilający lub uziemiający jest 
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pojawia się ENT-LEVE i 
odtwarzacz czasem 

wchodzi w cykl OFF-ON-
OFF 

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. 

PHU VERIS 

 

veris@veris.pl    

 www.veris.pl    


