


FUNKCE: 

• Podporuje formáty jako: RMVB / RM / FLV / 3 GP / MPEG / DVIX / XVID / DAT / VOB / AVI 
apod. • Podporuje formáty audioMP3 / WMA / WAV / OGG / AAC:  • Podporuje obrázky: JPG / 
BMP / PNG atd. • Podpora zpětné kamery  • Displej 800x480 260 000 full-color TFT • Jeden video 
výstup  • Duální audio výstup  • FM rádio Super HD, až 18 kanálů  • Podpora karet TF a USB 
zařízení (velká kapacita)  • Funkce zobrazení titulku písní  • Funkce paměti • Aktualizace softwaru

Specifikace:

FM rádio: Frekvenční rozsah: 87,5 MHZ ~ 108MHZ • Maximální citlivost: <37dBf • poměr 
signálu k šumu:> 40 dB • Stereo oddělení:> 20 dB

MP5: Podporované formáty: RMVB/RM/FLV/3GP/MPEG/DVIX/XVID/DAT/VOB/AVI
• Skladování hudby: karta Udisk / TF • Frekvence odezvy: (100Hz ~ 10kHz) +/- 8dB
• Poměr signálu k šumu:> 50 dB • Odstup kanálů:> 35 dB
• Harmonické zkreslení hlasitosti: <5% • Vyvážení stereofonního kanálu: <3dB
VŠEOBECNÉ SPECIFIKACE: • Napájecí zdroj - DC 12V (viz štítek)
• Výstupní výkon: 50 W x 4 • Impedance reproduktorů: 4 ~ 8 Ohmů
• Rozměry předního panelu: 178 mm x 50 mm x 11 mm

INSTALACE: 

1. Před instalací si pečlivě přečtěte návod k obsluze.
2. Používejte prosím profesionální instalační nástroje.
3. Než připojite zbytek instalace, nepřipojujte k napájecímu kabelu.
4. Aby nedošlo k zkratování, doporučujeme kabely zabalit izolační páskou.
5. Po instalaci dbejte na všechny volné kabely.
6. Přístroj byl navržen tak, aby pracoval pouze s DC 12V (viz specifikace) negativní elektrický 
systém. Ujistěte se, že vaše auto splňuje požadavky.
7. Připojte kabely podle schématu zapojení. Nesprávné připojení může působit poškození zařízení a 
vozidla.

Popis tlačítek na panelu: (viz obrázek)

• 1. Tlačítko Power / Mode: V pohotovostním režimu stiskněte nebo podržte tlačítko pro 
vypnutí. V režimu, kdy je zařízení zapnuté, stiskněte tlačítko pro změnu a vyběr možnosti 
FM nebo USB, B, SD nebo AUX, stiskněte a podržte pro vypnutí přístroje. Poznámka: 
Navigační systém, B, USB a SD je k dispozici, pokud nejsou k dispozici vhodné zařízení.

• 2. Menu: Stisknutím tohoto tlačítka zadáte hlavní nastavení přístroje. Otočte kolečkem
nebo stiskněte tlačítko "previous" nebo "next". Nastavení jsou k dispozici v následujícím 
pořadí: Radio - B-USB / SD-AUX IN-system, potom stisknutím tlačítka SEL vstoupíte do 
vybraných nastavení.

• 3. SEL: Stisknutím knoflíku zvolte: VOL/ BAS/TRE/FAD/EQ/LOUD, můžete zvolit 
pomocí knoflíku - otáčení doprava nebo doleva.



VOL: 00-40 BAS: 7-00-7 TRE: 7-00-7 BAL: R7-00-L7 FAD: R7-00-F7
EQ: OFF / CLASS / ROCK / FLAT

• 4. BAND / AMD: Jednotka má pouze pásma FM1, FM2, FM3 v režimu radia, krátce 
stiskněte
BND / AS. Sled se vyskytuje v následujícím pořadí: FM1> FM 2> FM 3. V režimu rádia 
stiskněte tlačítko BND / AS, přístroj automaticky vyhledá další kanály uložte nejsilnější 
signály kanálu z 1 na 6 pro FM 1, FM 2 a FM 3. Rádio bude přehrávat na frekvencích od [1]
- [6] pro FM1, FM2 a FM3 po dobu 5 sekund. Krátce stiskněte tlačítko BND / AS nebo 
stiskněte [1] ~ [6] pro zapnutí zvoleného kanálu.

• 5. Numerická 1 / Pause: V režimu audio / video se používá k zapnutí a pozastavení. V 
režimu FM se jedná o 1. Stiskněte a podržte pro uložení stanici.

• 6. 2/ numerická 2 / Seznam skladeb: V režimu audio / video je přiřazen další, zatímco v 
režimu FM je to 2. Stiskněte a podržte pro uložení stanici.

• 7. 3 / RPT numerická 3 nebo funkce opakování: V režimu audio nebo video zkrat 
stisknutím spustíte funkci opakování jedné nebo všech písní. V režimu rádia je to číslo 3. 
Stiskněte a podržte pro uložení stanici.

• 8. 4 / RDM: numerická 4 nebo funkce náhodného přehrávání. V režimu audio krátce 
stiskněte
toto tlačítko spustíte funkci náhodného přehrávání. V režimu rádia se používá k výběru 
číselná tlačítka 4. Dlouhým stisknutím uložte vybraná nastavení

• 9. 5 / -10: V režimu audio se používá pro výběr funkce skladby - 10. V režimu rádia slouží 
jako 5. Dlouhým stisknutím uložíte nastavení.

• 10. 6 / + 10: V režimu zvuku se používá k výběru funkce skladby + 10. V režimu rádia 
slouží jako 6. Dlouhým stisknutím uložíte nastavení.

• 11. RESET: Stisknutím tohoto tlačítka přenastavite nastavení.
• 12. Tlačítko pro převíjení zpět: v režimu audio stiskněte pro návrat do předchozí pozice,

v režimu menu stiskněte pro přechod na další nastavení. V režimu FM stiskněte tlačítko pro 
vyhledávání předcházejících stanic a zastavit hledání po nalezení stanice; stiskněte a podržte
potom nastavte příslušnou frekvenci. V režimu videa stiskněte a přidržte pro rychlé 
přehrávání

• 13. Tlačítko pro převíjení vpřed: v režimu audio stiskněte pro přechod vpřed a v režimu
menu, stiskněte pro přechod na předchozí nastavení nebo přesunutí. V režimu FM stiskněte 
tlačítko vyhledejte další stanici a zastavte vyhledávání po vyhledání správné stanice.
Stiskněte a podržte pro nastavení frekvence. V režimu videa stiskněte a podržte tlačítko  pro 
rychlé přehrávání.

• 14. Okno dálkového ovládání
• 15. Displej 
• 16. Konektor AUX-IN
• 17. Karta TF / USB



Dálkový ovládač - tlačítka (viz obrázek)

1.  Krátkým stisknutím zapňete / výpňete.
2. Zadejte telefonní režim. Zvolte tlačítko 0-9 pro volání vybraného čísla. V rozhraní B 

stiskněte krátce toto tlačítko pro zobrazení posledního čísla. Jedním stisknutím se k tomuto 
číslu připojíte.

3. V režimu přehravání skladeb krátkým stisknutím vymažete číslo. V režimu telefonních 
hovorů krátkým stisknutím tohoto tlačítka způsobíte, že hovor zavěsíte.

4. Po spuštění zařízení krátkým stisknutím tohoto tlačítka změníte režim. V režimu telefonních 
hovorů nebo přehravání skladeb stiskněte krátce tlačítko "0".

5. V režimu rádia krátkým stisknutím tohoto tlačítka uložíte danou rozhlasovou stanici do "1". 
V režimu hudby nebo B stiskněte krátce toto tlačítko pro pozastavení nebo restartování 
přehrávané hudby. V režimu telefonních hovorů nebo skladby stiskněte krátce pro číslo "1".

6. V režimu rádia krátkým stisknutím vyberte stanici. Pro rozhlasovou stanici a pro přehrávání 
hudby krátce stiskněte tlačítko pro skenování po dobu 10 sekund. V režimu telefonních 
hovorů nebo přehravání skladeb stiskněte krátce číslo "2".

7. V režimu rádia krátce stiskněte a vyberte uloženou stanici v 3. V režimu přehrávání hudby 
krátkým stisknutím se píseň opakuje. V režimu hudby nebo skladby můžete vytočit "1".

8. V režimu rádia krátce stiskněte pro výběr stanice uložené v "4". V režimu přehrávání hudby 
krátkým stisknutím vyberte náhodně. V režimu telefonních hovorů nebo nebo přehravání 
skladeb můžete vytočit číslo "1".

9. V režimu rádia krátce stiskněte pro výběr stanice uložené v "5". V režimu přehrávání hudby 
krátce stiskněte pro - 10 písní. V režimu výběru skladby se používá vytáčení čísla "1".

10. V režimu rádia krátce stiskněte pro výběr stanice uložené v "6". V režimu přehrávání hudby 
krátkým stisknutím vyberte +10 skladeb. V režimu telefonních hovorů nebo přehravání 
skladeb můžete vytočit "6".

11. Po spuštění přístroje krátce stiskněte LOUD. V režimu telefonních hovorů nebo přehravání 
skladeb můžete vytočit "7"

12. V režimu přehrávání rádia krátce stiskněte pro vyhledání stanice. Dlouze stiskněte tlačítko, 
pokud chcete skenovat stanici a uložit ji automaticky. Krátce stiskněte, chcete-li vybrat 
skladbu.

13. Výběr EQ. Stiskněte krátce po spuštění zařízení. V režimu telefonních hovorů nebo 
přehravání skladeb se používá číslo "9".

14. Krátkým stisknutím zvýšíte hlasitost.
15. Krátkým stisknutím snížíte hlasitost.
16. V režimu rádia krátkým stisknutím změňte pásmo. Krátkým stisknutím změníte formát MP3

/ Video / Picture.
17. Vyberte stanici a krátce stiskněte pro skenování. V režimu přehrávání hudby krátkým 

stisknutím vyberte předchozí skladbu. Dlouhší tisk způsobí ještě rychlejší skrolovaní. V 
režimu přehrávání hudby nebo B stiskněte číslo pro návrat ke konkrétní skladbě.

18. V režimu rádia krátce stiskněte pro vyhledání stanice. V režimu přehrávání hudby krátkým 
stisknutím vyberte další skladbu. Dlouhší tisk způsobí více rychlejší skrolovaní. V režimu 
přehrávání hudby nebo B stiskněte číslo pro návrat ke konkrétní skladbě.

19. Krátkým stisknutím ztlumíte. V režimu výběru hovorů však stiskněte krátce tlačítko #.



20. Krátkým stisknutím zobrazíte čas. Stisknutím a podržením nastavíte čas. V režimu vytáčení 
stiskněte * pro výběr.

21. Krátkým stisknutím vyberte a nastavte hlasitost / BAL / FAD / LOUD / EQ atd.

Řešení možných problémů: (Problém - příčina - řešení):
Indikátor napájení je vypnutý - 1. Napájecí kabel je zapojen zpět - Připojte napájecí kabel správně a 
zkontrolujte znovu.
Bez zobrazení - 1. Žlutý bod není připojen k kladnému pólu baterie. - Připojte žlutý bod k kladnému
pólu baterie baterie.
Žádný zvuk - 1. Žádné napájení. 2. Reproduktor nebyl připojen. 3. Žádný zdroj v podporovaném 
formátu TF a U disků. 4. Konektor konektoru je špinavý, takže signál může být nesprávný. - 
Připojte napájecí kabel. Správně připojte reproduktor. Zkontrolujte zdroj disku TF a U. Vyčistěte 
alkoholem. Slabý zvuk (interference) - 1. Interní interference nebo ve zdroji napájení. 2. Anténní 
kabel je uvolněný. - Změňte zdroj napájení. Pevně zasuňte kabel do zástrčky. Pouze monofonní 
zvuk - 1. Jeden z reproduktorů nebyl připojen. 2. Zesilovač výkonu IC byl zničen. - Připojte kabel 
reproduktoru. Vyměňte zesilovač výkonu IC.


