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1. Iнформацiя перед використанням системи
1.1. Важлива iнформацiя щодо безпеки.

.u

a

Компанiя FlyAudio Україна залишає за собою право без попереднього повiдомлення
вносити в даний посiбник користувача змiни, зумовленi типографськими помилками, не#
точнiстю поданої iнформацiї, а також у зв'язку iз удосконаленням програмного забезпе#
чення та/або обладнання. Усi цi змiни будуть внесенi в нове видання даного посiбника
користувача.

co
m

Наш пристрiй призначений для того, щоб довести Вас безпечно до мiсця призначення,
вказуючи напрям поворот за поворотом. Будь ласка, ознайомтеся iз нижченаведеними за#
ходами безпеки для того, щоб переконатися, що Ви використовуйте нашу навiгацiйну сис#
тему коректно.
Будь ласка, прочитайте посiбник користувача уважно перед тим, як використовува"
ти навiгацiю.

ns
.

Жодна з пропозицiй маршруту, зроблена цiєю навiгацiйною системою, нiколи не по#
винна замiнювати правила дорожнього руху, Вашi власнi знання з безпеки дорожнього
руху. Не дотримутеся запропонованого маршруту, якщо навiгацiйна система вказує Вам
на виконання небезпечного чи неправомiрного маневру, ставить Вас у небезпечну ситу#
ацiю або вiдправляє Вас у мiсце, яке ви вважаєте небезпечним.
Дивiться на екран тiльки тодi, коли це необхiдно та безпечно. Якщо необхiдний трива#
лий вiзуальний контакт з екраном, зупинiться, дотримуючись правил дорожнього руху, в
безпечному мiсцi.
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Не вказуйте мiсця призначення, не мiняйте налаштування та не звертайтеся до будь#
яких функцiй, що вимагають тривалого за часом погляду на монiтор i/або дистанцiйного
контролю пiд час руху. Зупинiться, дотримуючись правил дорожнього руху, в безпечно#
му мiсцi перед тим, як спробуєте звернутися до системи.

ol

Пiд час використання навiгацiйної системи для знаходження/дотримання маршруту до
аварiйних служб, будь ласка, контактуйте з цими службами для того, щоб перевiрити пра#
вильнiсть Вашого маршруту до моменту прибуття в мiсце призначення . Не всi адреси роз#
ташування аварiйних служб, таких, як мiлiцiя, пожежнi станцiї, лiкарнi та полiклiнiки,
знаходяться в базi даних. Будь ласка, використовуйте власнi знання та свої можливостi,
щоб знайти маршрут у таких ситуацiях.

rs

Через змiни, якi стосуються вулиць i околиць, можуть виникнути ситуацiї, коли
навiгацiйна система, можливо, не зможе доправити вас в пункт призначення. У таких ви#
падках використовуйте власнi знання.

ca

База даних карт розроблена для того, щоб показати Вам один з можливих маршрутiв. До ува#
ги не береться вiдносна безпека маршруту або чинникiв, якi, можливо, впливають на час
потрiбний для досягнення Вашого мiсця призначення. Система не показує перекриття дороги чи
будiвельнi роботи, характеристику дороги (тобто вид поверхнi дороги, схили та ухили дороги,
обмеження ваги чи висоти тощо), затори у вуличному русi, погоднi умови чи будь#якi iншi чин#
ники, якi, можливо, впливають на безпеку чи розрахунок часу Вашого руху. Використовуйте свої
особистi знання, якщо навiгацiйна система не в змозi забезпечити вас додатковим маршрутом.
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Можливi ситуацiї, коли навiгацiйна система показує розташування транспортного
засобу помилково. Використовуйте свої власнi знання водiя в цiй ситуацiї, беручи до
уваги конкретнi умови управлiння. Будьте обiзнанi в данiй ситуацiї, що навiгацiйна
система повинна виправити позицiю транспортного засобу автоматично; проте, можливо,
є випадки, коли Ви повиннi виправити позицiю самостiйно. У цьому випадку зупинiться,
дотримуючись правила дорожнього руху, в безпечному мiсцi перед виконанням маневру.

.u

Переконайтесь, що рiвень звуку монiтора встановлений на рiвнi, який дозволяє Вам
чути дорожнiй рух i аварiйнi транспортнi засоби. Ваш рух, коли немає можливостi чути
зовнiшнi звуки, може призвести до аварiї.

co
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Не забувайте користуватися своїм ременем безпеки весь час, коли автомобiль
рухається. Це допоможе Вам уникнути зiткнення на дорозi чи проблем усерединi машини,
у тому числi з безпосередньо з нашою системою.
Не забувайте перезавантажувати систему перед початковою операцiєю кожного разу,
коли система встановлюється заново на iншому транспортному засобi. Навiгацiйна система
вимiрює дистанцiю за допомогою такту спiдометра. Оскiльки такт спiдометра залежить вiд
виробника транспортного засобу та розмiру шини, коли Ви купуєте новий транспортний
засiб або замiнюєте шини, такт спiдометра порiвнюється з дистанцiєю, яка вимiрюється
GPS, i коефiцiєнт вiдстанi автоматично калiбрується.

ns
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Не використовуйте мобiльний телефон або приймач поблизу системи. Їх використання
може викликати перешкоди чи операцiйну помилку в системi або перешкоджати належнiй
передачi iнформацiї за допомогою мобiльного телефону або приймача. Використовуйте їх
на оптимальнiй вiдстанi вiд системи.

ut
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Будь ласка, переконайтесь, що будь#яка iнша людина, яка має намiр використовувати
дану навiгацiйну систему, прочитає про цi заходи обережностi та ретельно
дотримуватиметься їх.
Якщо що#небудь в посiбнику користувача Вам незрозумiло або Вам незрозумiле
керування
навiгацiйною системою, будь ласка, зв'яжiться з уповноваженим
представником перед використанням системи.
Застереження щодо використання карти пам'ятi

ca
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z Уникайте дiї вологи на картку пам'ятi.
z Не торкайтесь контактiв руками чи будь#якими металевими предметами.
z Не струшуйте, не згинайте та не кидайте картку пам'ятi.
z Не намагайтесь розiбрати картку пам'ятi чи змiнити її конструкцiю.
z Не використовуйте i не зберiгайте картку пам'ятi в мiсцях, де вона перебуватиме
пiд дiєю вологи чи зазнаватиме корозiї, або в мiсцях, де можливе перегрiвання картки,
наприклад, пiд прямим сонячним промiнням або поблизу нагрiвача тощо.
z Слiдкуйте за тим, щоб пил або стороннi предмети не потрапляли до порту адаптера
для картки пам'ятi.
z Переконуйтесь у тому,що карта пам'ятi встановлена правильно.
z Вставте картку пам'ятi в пристрiй як найглибше. Якщо карта пам'ятi вставлена не
до кiнця, вона не може функцiонувати як слiд.
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z Ми радимо Вам зробити резервну копiю даних з карти пам'ятi. Ми не несемо
вiдповiдальнiсть за будь#яку втрату чи пошкодження вмiсту Вашої карти пам'ятi.
z Записанi данi можуть бути пошкодженi або втраченi, якщо Ви виймете карту
пам'ятi, вимкнете живлення пiд час зчитування чи запису даних або будете
використовувати карту в мiсцях, що знаходяться пiд дiєю статичної електрики чи
потужного електричного поля.

.u

1.2. Специфiкацiя перед встановленням.

co
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Виробник пристрою рекомендує Вам не встановлювати чи обслуговувати навiгацiйну
систему самостiйно. Установка та обслуговування пристрою може призвести до
електричної травми або iншої небезпеки. Будь ласка, надайте виконання цiєй роботи
агентовi, якого уповноважив виробник.
При неправильнiй установцi пристрою можуть виникати такi проблеми:

ut
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z Травмування водiя та пасажира пiд час раптової зупинки.
z Будь ласка, переконайтеся в наявностi вiльного простору перед встановленням.
Запобiгайте пошкодженню паливного дроту, гальмiвного дроту, електричного пристрою,
телекомунiкацiйного дроту, дроту двигуна.
z Пiд час використання гвинта переконайтеся, що вiн не торкається кабеля живлення.
Вiбрацiя може знищити електричний дрiт або iзолюючу поверхню, призвести до короткого
замикання та пошкодити транспортний засiб.
z Для того, щоб встановити правильно, використовуйте стандартнi деталi, як
рекомендовано в iнструкцiї. Пiд час використання нестандартних деталей пристрiй може
бути пошкоджено,вiн може хитатися, ковзати.
z Небезпечне перекручення GPS#антени навколо рульової колонки або важеля
перемикання швидкостей. Переконайтесь, що пристрий не впливає на процес керування
машини.
z Переконайтеся, що всi кабелi не звисають на дверi або сидiння, щоб уникнути
короткого замикання.
z Переконайтеся у якостi iншого устаткування пiсля закiнчення установки навiгацiї.
z Уникайте зiткнення водiя або пасажира з пристроєм пiд час екстренної зупинки,
встановлюйте пристрiй мiж водiєм i пасажиром.

rs
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1.3. Запобiгання електромагнiтному втручанню
Щоб уникнути електромагнiтного втручання, приберiть такi предмети вiд пристрою та
iнших кабелiв:
z FM, AM антену та кабель.
z GPS антену та кабель.
Ви також повиннi розташувати кабелi на вiддалi один вiд одного. Не переплутуйте та
не перехрещуйте їх.
Електромагнiтне втручання може призвести до помилки дисплея.

ca

1.4. Перед установлення пристрою

z Будь ласка, звернiться до мiсцевого представника, якщо Вам потрiбно зробити
дiрку чи здiйснити якi#небудь змiни.
z Перед спробою установки пристрою випробуйте з'єднання, переконайтеся, що
зв'язок та система працюють коректно.
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1.5. Установка системи
1.5.1. Рекомендацiї щодо установлення:

1.5.2. Установлення головного пристрою

Спочатку вiзьмiть оригiнальний головний пристрiй.
Приберiть пiдтримуючий пристрiй, гвинт i збережiть їх.
Використовуйте гвинт, щоб приєднати пiдтримуючий пристрiй до навiгацiйного.
З'єднайте все з кабелем головного пристрою за схемою до Вашого комплекту.
Встановiть головний пристрiй, використовуючи 4 гвинти.

ns
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z
z
z
z
z
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z Цей пристрiй використовують в автомобiлях з батареєю на 12V та мiнусовою
клеймой. Перед установленням перевiрте вольтаж батареї.
z Уникайте короткого замикання, пропонується прибрати мiнусову клейму перед
установленням.
z Не сполучайте продукт з батареєю iз небезпечним кабелем.
z Не сполучайте кабель живлення безпосередньо iз iншим електричним кабелем.

Застереження: не пошкоджуйте та не забруднюйте панель монiтора.
1.5.3. УстановленняGPS" антени

ol
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z Установiть антену всерединi автомобiля.
z Приклейте металеву поверхню на гладенькому мiсцi, щоб GPS#антена була
спрямована на вiкно.
z Розташуйте GPS#антену на металевiй панелi (GPS #антена фiксується своїм
магнiтом)
z Видалiть зворотний захист GPS# антени з металевої панелi.
z Перед наклеюванням металевої панелi переконайтеся, що на нiй вiдсутня волога,
бруд, смiття та жир.
Застереження: Металева панель має сильну склеювальну здатнiсть, вона може
залишити слiд пiсля видалення.

rs

Застереження: Пiд час приклеювання металевої панелi не розрiзайте її на частини.
Деякi вiкна в автомобiлях не пропускають GPS# сигнал, у такому випадку розташуєте
GPS# антену зовнi.

ca

Установлення антени зовнi автомобiля

Розташуєте антену на рiвнiй гладенькiй поверхнi, наприклад, це може бути дах або
кришка багажника (фiксується магнiтом).
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Вигляд зверху
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GPS#антена антенна
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Притиснiть дрiт U#подiбним колом, щоб
уникнути протiкання води в машину

Водонепроникне покриття

Переконайтеся, що водонепроникна прокладка
притиснена зверху до гумового покриття.

ca
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Притиснiть дрiт U#подiбним колом, щоб
уникнути пiдтiкання та проникнення води в
машину
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Водонепроникне покриття, 1 од.

Стилус, 1 од.

co
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GPS #антена, 1 од.

a

1.5.4. Стандартнi аксесуари

MINI#USB #кабель, 1 од.

AUX# кабель, 1 од.

GPS#USB 1 од.

ns
.

Ipod#кабель, 1 од.

20Pin звичайний кабель, 1 од.

16 Pin спецiальний
кабель, 1 од.

ut
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Використовуйте тiльки оригiнальнi аксесуари FlyAudio та звертайтесь тiльки до
авторизованих сервiсних центрiв.

1.6. Пiдготовка до використання

1.6.1. Поводження з виключенням i включенням живлення

ca
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Повернiть ACC в положення "вкл." (запустiть двигун), живлення пiдключиться та
запуститься автоматично, на екранi з'явиться значок автомобiля та примiтка через
декiлька секунд:
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Натиснувши кнопку [Agree], перейдiть до завершального екрану. Обернiть АСС
положення "викл" (вимкнiть двигун), i живлення повинно вимкнутися. Це збереже дану
сторiнку та дозволить показати її наступного разу.
Використовуючи пристрiй, переконайтеся, що спочатку запущено двигун, тодi
живлення зможе використовуватися до старту.

a

1.6.2. Автоматична антена

ns
.

co
m

Антена автомобiля (Автоматична антена)

.u

Коли використовуєть функцiя "автоматична антена", необхiдно стежити за довжиною
антени пiд час ввiмкнення та вимкнення радiо.

1.6.3. Дiї, пов'язанi з керуванням

ca

rs

ol

ut
io

Неможливо одночасно безпечно керувати автомобiлем i визначати або вказувати мiсце
призначення чи виконувати iншу комплексну операцiю.
Будь ласка, зупиняйте транспортний засiб у безпечному мiсцi, вимикайте двигун i
проводьте дiї. Водiй не може проводити дiї без зупинки.
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2. Специфiкацiя i функцiї пристрою
2.1. Деталi лицьової панелi

ca
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Iснує деяка вiдмiннiсть мiж лицьовими панелями рiзних моделей, але внутрiшня
операцiйна функцiя однакова.
Нижче показанi лицьовi панелi деяких з наших пристроїв. У зв'язку з виходом нових
варiантiв на замiну старих моделей, лицьовi панелi можуть вiдрiзнятися вiд оригiнальних,
якнайповнiшу iнформацiю про iснуючi моделi Ви можете отримати в офiсi компанiї чи на
нашому сайтi: http://flyaudio.com.ua

support@carsolutions.com.ua

carsolutions.com.ua

ca

rs

ol

ut
io

ns
.

co
m

.u

a

11

support@carsolutions.com.ua

carsolutions.com.ua

ca

rs

ol

ut
io

ns
.

co
m

.u

a

12

support@carsolutions.com.ua

carsolutions.com.ua

ca

rs

ol

ut
io

ns
.

co
m

.u

a

13

support@carsolutions.com.ua

carsolutions.com.ua

ca

rs

ol

ut
io

ns
.

co
m

.u

a

14

support@carsolutions.com.ua

carsolutions.com.ua

ca

rs

ol

ut
io

ns
.

co
m

.u

a

15

support@carsolutions.com.ua

carsolutions.com.ua

ca

rs

ol

ut
io

ns
.

co
m

.u

a

16

support@carsolutions.com.ua

carsolutions.com.ua

ca

rs

ol

ut
io

ns
.

co
m

.u

a

17

support@carsolutions.com.ua

carsolutions.com.ua

ca

rs

ol

ut
io

ns
.

co
m

.u

a

18

support@carsolutions.com.ua

carsolutions.com.ua

ca

rs

ol

ut
io

ns
.

co
m

.u

a

19

support@carsolutions.com.ua

carsolutions.com.ua

20
Специфiкацiя функцiй лицьової панелi
LCD (LCD"дисплей)
Вiдображає рiзнi вiзуальнi сторiнки. Натиснiть на керiвне меню, виберiть позицiю iз
списку.

.u

a

Dimmer button (Кнопка регулювання пiдсвiчування)
Натисненням на кнопку можна помiняти пiдсвiчування дисплея на темне, середнє або
яскраве.

co
m

AV switch button (Кнопка перемикання аудiо та вiдео)
Натисненням на кнопку можна змiнити режим вiдтворення DVD i CD. Натисненням
на кнопку можна змiнити режим FM1, FM2, AM.
Volume control (Регулювання звуку)
Регулює рiвень вiдтвореного звуку. Щоб керувати ним, натискайте [+] для збiльшення
гучностi, [#] # для зменшення.
Menu shortcut button (Кнопка швидкого меню)
Натиснення кнопки в будь#якому випадку дозволить увiйти до головного меню.

ns
.

System reset button (Кнопка перезавантаження системи)
Натискайте кнопку, щоб перезавантажити систему.

ut
io

AV and Mute Button (Кнопка режиму аудiозвуку та виключення звуку)
z Використовуйте
в
аудiовiзуальному
режимi,
щоб
слухати
радiо;
натисненням лiвої або правої кнопки виберiть попередню пiсню, наступну пiсню,
попереднiй канал, наступний канал.
z Для перемикання мiж режимами DVD, CDC, FM1, FM2, AM, iPod натискайте
вгору чи вниз.
z Натискуйте кнопку вкл./вик. для вимкнення звуку.
z Натискайте на кнопку впродовж 2 секунд, дисплей вимкнеться та перейде в режим
очiкування. Натискайте на кнопку знову чи торкнiться екрана # дисплей ввiмкнеться, i ви
можете перейти до попередньої операцiї

ol

Navigation Button (Кнопка навiгацiї)
"Гаряча кнопка" для входу на сторiнку навiгацiї. Натиснення на кнопку перекладає на
карту GPS навiгацiї.
Set Destination Button (Кнопка установки пункту призначення)
"Гаряча кнопка" для установки пункту призначення.

rs

Search location (Пошук мiсцерозташування)
Натискайте кнопку, щоб побачити позицiю на GPS# картi системи в даний момент.

ca

Setup Button (Кнопка налаштувань)
Кнопка швидкого виклику для входу в налаштування системи.

Disc Open and Close Button (Кнопка вiдкриття та закриття дисковода)
Натисненням кнопки виймається диск iз дисковода. Якщо диск вiдсутнiй, значок, що
вiдображає вставлений диск, також вiдсутнiй.
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Seek " button
Пiд час ввiмкненого "аудiорежиму" натискайте кнопку, щоб вибрати попередню пiсню.
Пiд час режиму "радiо" натискайте кнопку, щоб вибрати попередню радiостанцiю.

.u

Display angle adjust (Кут огляду дисплея)
Натиснення кнопки "Аудiо контроль" вгору чи вниз регулює кут огляду дисплея.

a

Seek + button
Пiд час ввiмкненого "аудiорежиму" натискайте кнопку, щоб вибрати наступну пiсню.
Пiд час режиму "радiо" натискайте кнопку, щоб вибрати наступну радiостанцiю.

co
m

Volume adjust button (Регулювальння звуку)
Регулює рiвень звуку, що вiдворюється.
1. Гучнiсть збiльшиться або зменшиться пiд час повороту за годинниковою стрiлкою.
2. Для вимкнення звуку натискайте кнопку вкл./вик.
3. Натискайте на кнопку впродовж 2 секунд, дисплей перейде в режим очiкування.
Натискайте на кнопку впродовж 2 секунд # дисплей ввiмкнеться, i ви можете перейти
до попередньої операцiї.
Radiotuning button (Налаштування радiостанцiй)
1. Слухаючи радiо, повертайте кнопку, щоб вибрати канал.
2. Натисненням кнопки Ви ввiйдете до меню "Tone and Balance" (Тони та баланс)

ns
.

Disc Eject (Вивантаження диска)
Мiсце встановлення та вивантаження диска.

iPod interface and TF slot (Iнтерфейс iPod i TF роз'їм)
Пiдключення iPod i TF роз'єм.

ut
io

DVD button (DVD кнопка)
"Гаряча" кнопка виклику головного меню DVD.
CDC button (CDC кнопка)
"Гаряча" кнопка виклику головного меню CDC.

FM1"2 button (FM1"2 кнопка)
"Гаряча" кнопка виклику головного меню FM1#2.

ol

AM button (AM кнопка)
"Гаряча" кнопка виклику головного меню AM.

rs

Informational button (Iнформацiйна кнопка)
Виведення iнформацiї, такої, як вольтаж, температура.

ca

FM1 button (FM1 кнопка)
"Гаряча" кнопка виклику головного меню FM1.
FM2 button (FM2 кнопка)
"Гаряча" кнопка виклику головного меню FM2.
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2.2. Налаштування кута встановлення дисплея
D7000NAVI має 6 кутiв нахилу. Проте D7002NAVI i D7003NAVI повертаються
максимально вгору i вниз.

co
m
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a

1. D7000NAVI
Власник може вiльно вибирати кут нахилу, розташовуючи дисплей пiд потрибним
кутом, щоб зображення було добре помiтне.
Налаштовується 6 кутiв нахилу, кожен кут нахилу вiдповiдає однiй стадiї нахилу.
Натискайте [ANGLE], далi [AV Control], i регулювальник вниз. Дисплей
пересуватиметься вниз до знаходження потрiбного розташування. Натискайте [AV
Control] i регулювальник вгору, тодi дисплей пересунеться на 6 кутiв нахилу.

Налаштування кута нахилу дисплея

ns
.

Кнопка перемикання AV

ut
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2. D7002NAVI i D7003NAV1
D7002NAVI i D7003NAVI # моделi ковзаючого типу. Натискайте [Open]: лицьова
панель перемiститься максимально, press back# контроль вставки та вивантаження диска:
зупинка дисковода. Натискайте [Open] : лицьова панель змiстеться максимально,
зупинеться дисковод, повернеться в оригiнальне положення.
Пiд час налаштування кута нахилу дисплея ,будь ласка, стежте за своїми руками, а
також будьте особливо пильнi з дiтьми.
Вимкнете живлення пристрою (вимкнете живлення)# дисплей також вимкнеться через
декiлька секунд. Ввiмкнете перемикач (ввiмкнете живлення) # дисплей вiдновить роботу.
2.3. Вставка та вiймання диску

ol

Модель ковзає вниз

ca
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1. Перемiщення диска усередину [Open]

Натискайте [Open]
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2. Виймання диска
Натискайте [Open].
Дисплей перемiститься вниз до максимуму
Натискайте [Disc]

ut
io

ns
.

Натискайте [Disc]
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Дисплей пересунеться вниз, з'явиться прорiз для диска. Вставте диск у прорiз, стежачи
за тим, щоб його етикетка була зверху. Екран пересунеться вгору, заховавши прорiз для
диска.

Виймiть диск i заберiть його. Натискайте [Вiдкрити]. Дисплей перемiститься,
заховавши прорiз для диска.
Закрiплена модель

ol

1. Примiщення диска всередину.

Помiстiть частину диска в прорiз для нього (утримуючи етикеткою вгору).
Устаткування спрямує його усередину автоматично.

rs

При неможливостi виймання диска натискайте [press back] впродовж 2 секунд,
дисковий драйвер перезавантажитися пiсля вимкнення живлення, i диск можна буде
вийняти.

ca

Виймiть диск i переконайтеся, що дисплей повернувся на мiсце (у випадку тiєї моделi,
що ковзає вниз). Покладiть диск в його коробку та збережiть.
z Не керуйте автомобiлем з вiдкритим дисплеєм, екстренна зупинка може призвести
до пошкодження дисплея чи нещасного випадку.
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z Доки не завершиться пересування дисплея вгору або вниз, не здiйснюйте нiяких
дiй. Якщо дiя вiдбувається {вставляється диск, натискається кнопка} для забезпечення
його безпеки дисплей не рухається.
z Не пересувайте дисплей вгору чи вниз уручну, це може призвести до його
пошкодження.
z Пiсля вiдкриття дисплея не ставте на нього чашки та iншi предмети.
z Уникайте нагрiвання або забруднення дисплея, тримайте його закритим, за
винятком моментiв встановлення або виймання диска.

2.4. Специфiкацiя сенсорної панелi

co
m

2.4.1. Головне меню

ns
.

Пiд час використання пристрою натискайте [MENU], LCD вiдобразить головне меню,
як показано нижче.

На головному меню показанi функцiональнi кнопки, пiд ними описана функцiя, яку
вони виконують.

ut
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[DVD] Вiдтворення DVD#диску або USB#пристрою, що пiдключається (DVD, VCD,
CD, MP3).
(Зауваження: USB| сумiсно з MP3|, WMA|, MPEG|, JPEG| та iншими форматами).
[CDC] Пiдключає DVD мультидиск. Може програвати DVD, VCD, CD, Mp3.
[Radio] Приймає FM1, FM2, AM радiостанцiї.

ol

[Допомiжний вхiд] або [iPod] налаштування iPod "ввiмкнений" показаний на дисплеї
значком [iPod].
[TV] прийом телевiзiйного сигналу.

rs

[GPS] Вхiд у GPS навiгацiйну систему.
[Back"seat Entertainment] контроль роботи заднього дисплея.

ca

[Info] Вiдображення автоматичної iнформацiї, такої, як напруга, тиск i температура в
шинах.
Натискайте на кнопку будь#якого меню, тодi на дисплеї буде вiдображена її функцiя.
Рiзнi функцiї системи будуть поданi та поясненi в подальшому текстi.
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[Daytime Mode] передає [Lightdetecting] як [OFF] для цiєї кнопки. Ця кнопка
здiйснює функцiю пiдсвiчування екрану.
За умовчанням режим денного свiтла ввiмкнений при завантаженнi, потiм з'являється
жовта панель з яскравим екраном.

[Dark], [Middle], [Bright]
Користувач може вибрати один режим: денний або нiчний.

.u
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Натиснення [Daytime Mode] змiнить режим на не денний, i жовта панель змiниться на
сiру з темним екраном.
Натиснення [Daytime Mode] поверне режим денного свiтла.

[Orange]: Натискайте
помаранчевим кольором.

[Orange],

co
m

[Blue]: Натискайте [Blue], перезавантажена система пiдсвiчуваться блакитним
кольором.
перезавантажена

2.4.2. Використання медiа# плеєра
Програти DVD

система

пiдсвiчуватиметься

ut
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1. На екранi з'явиться така картинка, вставте диск так, як пояснено в "Встановленнi
та вийманнi диска".

rs

ol

2. Пiсля встановлення диска перехiд в меню вiдтворення вiдбудеться автоматично.
Вставте DVD або VCD, меню з'явиться внизу екрана.

ca

[TITLE01]: номер поточної радiостанцiї.
[TRACK01]: номер поточної композицiї.
[1h2'30]: час програвання.
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: Якщо диск вставлений, натиснення кнопки зупиняє вiдтворення, при натисненнi
пiд час вiдтворення воно буде зупинено паузою.
Натиснення кнопки на паузi або зупинцi,
: програє назад.
: Натиснення один раз або двiчi пiд час режиму паузи зумовить повторення поточ#
ної композицiї, подальше подвiйне натиснення зумовить програвання попередньої
композицiї.
: Натиснення кнопки приведе до зупинки програвання.
: Натиснення кнопки приведе до програвання наступнiй композицiї.
[4:3] Вiдображення дисплея в 4:3 форматi.
[16:9] Вiдображення дисплея в широкому 16:9 форматi.

co
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[FULL] Натисненням кнопки над жовтою панеллю, що з'являється, дисплей буде
переведено в режим повного вiдображення.
Натисненням [FULL] жовта панель змiниться на сiру, екран повернеться в режим
звичайного вiдображення.

ns
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[IMAGE]: Натисненням кнопки вiдкриється вiзуальне та функцiональне меню, як це
показано нижче:
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[Title 001], [Track 03]: Вiдображає назву радiостанцiї та номер композицiї, якi
вiдтворюються.
[1h2'30] Вiдображує час вiдтворення.

[Audio]: Використовуючи диск з декiлькома звуковими дорiжками, натискайте кнопку
пiд час вiдтворення, що зумовить змiну звукової дорiжки.
[Caption]: Перемикання субтитрiв.

ca

rs

ol

[Setting]: Регулювання вiдображення кольору, спiввiдношення, яскравостi.

[#] або [+]: Збiльшення або зменшення яскравостi для належного зображення.
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[Home Menu] Натиснення кнопки вiдтворення зупинить i вiдкриє вибрану картинку,
яка мистить всi композицiї, також Ви можете вибрати улюбленi радiостанцiї.
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Для вибору композицiї натискайте кнопку: Ви зможете перемiщуватися вгору, вниз,
влiво та управо, щоб вибрати композицiю. Натиснення кнопки почне вiдтворення вибраної
композицiї.
2.4.3. Голосовi налаштування

co
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Натискайте [SURROUND], i Ви потрапите в меню налаштувань, як показано нижче:
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[Stadium]: Натискайте кнопку, i до вiдтворення додасться "стадiон".

[Studio]: Натискайте кнопку, i до вiдтворення додасться ефект "студiї звукозапису".
[Cinema]: Натискайте кнопку, i до вiдтворення додасться ефект "кiнотеатру".
[Disco]: Натискайте кнопку, i до вiдтворення додасться ефект "диско".

ut
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[Turn off surround]: Натискайте кнопку, щоб вiдзначити змiни вiдтворення.
Щоб повернутися до попереднього екрана,натискуйте [Back].
2.4.4. Налаштування USB

rs

ol

Щоб увiмкнути USB# режим пiдключення пристрою, натискайте [USB Mode],потiм
натиснiть [USB Screen], на екранi з'явиться меню функцiй, як показано нижче:

ca

Функцiя та дiї кнопки аналогiчнi [Picture] в роздiлi [DVD] (без USB# пристрою [USB
Mode] не може використовуватися).
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Вихiд з режиму програвання:

a

1. Натискайте [AV], повернiться до попереднього екрана. Натиснення [AV] перемикає
мiж [Media Player], [Multidisc Box] i [Radio].
2. Натисненням [Menu] Ви вийдете в головне меню.
Обидва методи використовуються для виходу, але не для зупинки вiдтворення.

co
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Вставлення CD або MP3

Деякi кнопки такi ж, як i DVD або VCD, їх функцiя, дiї i значення аналогiчнi.
Рiзнi кнопки нижче:

ns
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[RPT]: Повторення поточної композицiї, радiостанцiї чи диска.

ut
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[TRACK LIST]: Вхiд на наступний екран, який вiдображає всi композицiї,як це
змальовано нижче:

ol

Торкнiться кнопки, щоб вибрати композицiю. Вибрана кнопка стане яскравою, номер
i час композицiї буде показано зверху. Щоб повернуться до попереднього екрана,
натискайте [Back]
2.4.5. Тон i Баланс

rs

Звуковий ефект найповнiше визначається високим i низьким звучанням. Фактично,
якщо разом звучать рiзнi висоти тонiв, вiдтворення здається приємнiшим.

ca

Дуже важливе тримати переднiй план, фон, правий i лiвий динамiки в якнайкращому
балансi. Цей пункт розглядається в [SOUND] в Медiа#плеєрi. Натисненням цiєї кнопки
вiдкривається сторiнка звукових налаштувань, де можна налаштувати високi та низькi
тони, баланс мiж правим i лiвим динамiками. Як це показано нижче:
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[BASS] [+] або [#]. Налаштування низької частоти тону

.u

[TREB] [+] або [#]. Налаштування високої частоти тону

co
m

[FRONT] або [REAR]. Налаштування балансу мiж переднiм планом i фоном.
[L] або [R]: Налаштування балансу мiж лiвим i правим динамiками.
[Back]: Натискайте кнопку, щоб повернуться на попереднiй екран.

Пiд час прослухування CD або радiостанцiї змiна лiвого або правого балансу пiдсилить
одну групу звуку та зменшить iншу.
2.4.6. Багатодискове вiдтворення

ut
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Установка CD як "ON" в [SETUP]. Натиснення кнопки [CDC] може вiдкрити екран
CD, DVD або CD# плеєр та програвати .

[TITLE1]: номер поточної радiостанцiї.

[TRACK01]: номер поточної композицiї.

ol

[1h2'30]: час програвання.

Функцiї управлiння аналогiчнi, як i пiд час використання медiа" плеєра.

rs

Вихiд з режиму програвання:

ca

1. Натискайте [AV], повернiться до попереднього екрана. Натисненням [AV]
перемикається мiж [Media Player], [Multidisc Box] i [Radio].
2. Натисненням [Menu] Ви вийдете в головне меню.
Обидва методи використовуються для виходу, але не для зупинки вiдтворення.
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CDC пристрої мають деякi вiдео# i аудiоналаштування, якi можуть перешкодити
програвати iнформацiю з носiя. Будь ласка, у такому випадку користуйтесь входом вiдео
через стандартне гнiздо.
2.4.7. Програвання CD/MP3

[TITLE01]: Заголовок поточної композицiї
[TRACK01]: Номер поточної композицiї
[02:30]: Час програвання композицiї.
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Нижче показано екран пiд час програвання CD/MP3
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1#6 список: Вiдображає тип диска в DVD# програвачi. Помiщається 6 дискiв в один час.
Натисненням вiдповiдної кнопки програється вибраний диск. Типи дискiв: DVD, VCD,
CD, MP3.
: Якщо диск встановлено, натиснення кнопки починає вiдтворення, при
натисненнi пiд час вiдтворення воно буде зупинено.
програє назад.

ut
io

На паузi або зупинцi натиснення кнопки

: Натиснення один раз або двiчi пiд час режиму паузи зумовить повторення
поточної композицiї, подальше подвiйне натиснення зумовить програвання
попередньої композицiї.
: Натиснення кнопки викличе до зупинку програвання.

ol

: Натиснення кнопки призведе до програвання наступної композицiї.
Спосiб прослуховування радiо

rs

Погодження радiосигналу AV радiо, що перемикається.
[AV] Перемкнете на прийом радiосигналу або виберете [Radio] з головного меню. При
переходi на сторiнку RADIO почнеться вiдтворення останньої хвилi.

ca

z Автоматичне збереження. За умовчанням радiоканали автоматично зберiгаються в
списку користування радiо.
z У тунелях, горах, будовах, у мiжгiр'ях i в iнших мiсцях, якi легко блокують
сигнал, за умови слабкого мiсцевого сигналу станеться переривання прийому сигналу.
z Iнколи, навiть коли список радiостанцiй працює, через проблеми з сигналом вiн не
приймається.
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[FM1] i [FM2]: FM радiо

co
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[AM]: AM радiо
Виберiть вiдповiдну кнопку, щоб замiнити один режим iншим.

.u
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Вибiр радiо каналiв,якi часто прослуховуються.

Кожен режим має 1#6 вiконець,якi використовуються для збереження радiостанцiй.
Виберiть вiконце для збереження частоти станцiї. Якщо вам необхiдно змiнити або
налаштувати вiконце радiочастоти, дiйте, як показано нижче:
1. Пошук частоти радiостанцiї.
2. Натискайте одне вiконце впродовж двох секунд, радiочастота буде збережена та
показана в списку.
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Помилка живлення, через втрати контакту з батареєю або через її розрядження,
незбереженi станцiї будуть видаленi.
Спосiб пошуку радiочастот.
Попереднiй пошук: натискайте безпосередньо на канал, щоб вибрати вiдповiдний.

ut
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Ручний пошук:
1. Натискайте [up], [down] кнопку, щоб вибрати улюблений канал.
2. Повернiть [Tuner] на лицьову панель, щоб вибрати улюблений канал.
Автоматичний пошук:
Натискайте [Scan] в iнтерфейсi, радiо почне пошук автоматично. Пiсля знаходження
каналу пошук припиниться, тодi натискайте на кнопку знову, щоб вiдновити його.

ol

Дiї iз заднiм дисплеєм

ca
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[SETUP] пiсля налаштуйте [B. LCD] [ON] в Iнтерфейсi налаштувань, доторкнiться
[B. LCD] в головному меню, щоб увiйти до роздiлу, як показано нижче:
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Тепер користувач може контролювати заднiй LCD#екран через основний. Заднiй LCD#
екран може зв'язуватися з CDC або DVD i контролювати їх. На додаток, заднiй LCD#
екран i головний екран можуть передавати рiзнi зображення.
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Доторкнiться на [DVD] iкону в нижньому iнтерфейсi.
Заднiй LCD#екран вiдображатиме те ж, що i DVD# програвач. У цьому iнтерфейсi
кнопки управлiння програванням мають такi ж функцiї i дiї, як i в головному DVD#
iнтерфейсi.

co
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Натиснiть [CDC] в наступному iнтерфейсi:

Заднiй LCD#екран програватиме DVD або CD диск в CDC. Виберете номер вiд 1 до
6, i вiн почне вiдтворення вiдповiдного диска.
У цьому iнтерфейсi кнопки управлiння програванням мають такi ж функцiї i дiї, як i
в головному DVD#iнтерфейсi.
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Примiтка: Коли головний пристрiй програватиме той же CD, що i заднiй дисплей,
заднiй LCD#екран буде поза контролем iконки,що ним керує, стане сiрим. Для дiй
доступний тiльки головний пристрiй.
2.4.8. Bluetooth (додаткова можливiсть)

ol
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[Bluetooth]: iнтерфейс як показано нижче

ca
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[Phone matching]: З'єднати по Bluetooth
[Bluetooth Active]: Телефон з'єднується тiльки тодi, коли Bluetooth активований
(вiдображена блакитна iкона). Вiдключений Bluetooth вiдображується жовтою, пояснення
стають сiрими.
[iкона телефону]: При завершеннi дзвiнка iкона стає сiрою.
[iкона пiднятої трубки] Стає зеленою пiд час дзвiнкiв або набору номера.
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iPod "ON", iнтерфейс, як показано нижче:

.u

2.4.9. iPod

co
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[Record]: Екран показано вище
[Delete]: Видалити всi телефоннi записи
[Back]: Повернутися у верхнє меню
[вгору] або [вниз] Перевiрити телефоннi дзвiнки

a
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[1/183]: всього 183 частки, перша дорiжка програється
[0h01]: Час програвання поточного CD
[Singer]: вибiр виконавця.
[Album]: вибiр альбому
2.4.10. TPMS

ca
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Натискайте [Info], щоб увiйти до головного меню, як показано нижче (вiдображує тиск
i температуру шин як додаткову функцiю).
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[TPMS] Екран показаний вище
[вгору] i [вниз] Налаштування важливих параметрiв
[Copyright]: Натискайте цю кнопку в поточному iнтерфейсi, щоб подивитися
iнформацiю про розробника системи.
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2.4.11. Налаштування
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Натискайте [Setting] в головному меню, щоб перейти в меню зовнiшнього оточення

[Transfer to GPS message] Автоматична конвертацiя в навiгацiйну iнформацiю.
Режими [ON] i [OFF]:
[ON]: Автоматичне перемикання на вiдображення навiгацiї.

ol

[OFF]: закриття системи.

[GPS voice alert] GPS Голосовi пiдказки [ON] [OFF]

rs

[ON]: Включення голосових пiдказок.
[OFF]: Вiдключення в GPS голосових пiдказок

ca

[Ipod SET]. Режими [ON] i [OFF]
[ON]: iPod активний, коли в головному меню вiдображена iкона iPod.
[OFF]: iPod вiдключений, автоматичне вiдновлення через додатковий вхiд.
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[Light checking] Сенсор освiтлення [ON]
[Day mode]: Використовуються фари автомобiля, щоб контролювати режим дня або
ночi. Нiчний режим вмикається при включеннi фар, а денний # при їх вимкненнi.

a

Сенсор освiтлення [OFF]

.u

[Day mode]: вибiр [Day mode]/[NGN"Day mode].
заднiй LCD [ON] [OFF]
[ON]: заднiй дисплей LCD стає яскравим.
[OFF]: на задньому дисплеї LCD вiдображається сiра iкона, що забороняє дiї.

co
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[CDC]. Режими [ON] i [OFF]

[ON]: CDC включений, яскрава iкона.
[OFF]: CDC вiдключений. Дiя перемикання CDC вiдображається сiрою iконою.
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[NEXT]: Щоб увiйти до iнтерфейсу налаштувань, як показано нижче:

[Brake inspection]. Режими [ON] i [OFF]
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[ON]: Вхiд тiльки в DVD. CDC, додатковий вхiд в iнтерфейс аудiоплеєра доступний
пiсля зупинки.
[OFF]: Вхiд в
DVD, CDC, додатковий вхiд # вiдключенi, що показано на
попередньому зображеннi.
[Reverse camera]. Режими [ON] i [OFF]

ol

[ON]: зображення з камери виводитиметься на екран.
[OFF]: зображення з камери не виводитиметься на екран.
[GPS cold start]: "Холодний запуск" запуск GPS, режими [ON] i [OFF]:

rs

[ON]: GPS пошук iнформацiї про карти, пошук кожного разу, пiсля "холодного"
запуску услiд за виключенням.
[OFF]: GPS вiдновлення останньої закритої карти, "гарячий" запуск.

ca

[Panel key light]
[вгору] [вниз]: Налаштування яскравостi так, як i в iнших випадках.
[BACK]: Повернення в попереднiй iнтерфейс.
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2.4.12. Налаштування сенсорної панелi

co
m

.u

a

За вiдсутностi реагування сенсорної панелi на дотик, Вам необхiдне її калiбрування.
Метод дiї: продовжуйте натискати на панель, пiсля 8 секунд пристрiй вимкнеться.
Пiсля цього ввiмкнеться знову i з'явиться iнтерфейс калiбрування, як показано нижче:

Дана дiя використовується для визначення кордонiв чутливостi панелi до дотикiв (так
зване калiбрування управлiння). Спочатку натискайте на верхнє лiве положення, а потiм
# на нижнє праве.
Сподiваємося, що користувач калiбруватиме панель методом, поясненим вище.
2.5. Правильне використання дисплея.
Рекомендацiї користувачевi:

ut
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z Не залишайте дисплей на яскравому сонячному свiтi або за високої температури.
Iнакше дисплей працюватиме некоректно.
z Уникайте знаходження пристрою, який не працює на яскравому сонячному свiтi.
Будь ласка, дотримуйтесь наступних рекомендацiй стосовно допустимих кордонiв: робоча
температура: #+50 С.;безпечна температура: #20 С # +50 С.
z Не торкайтеся до панелi з бiльшою силою, нiж Ви натискали калiбрування. Iнакше
на нiй можуть залишитися слiди або вона може бути пошкоджена.
z Будьте уважнi пiд час установки, якщо Ваша машина оснащена подушками безпеки.
z У разi блокування системи безпеки пристрiй працюватиме з перешкодами.
Про LCD дисплей

ol

z Наявнiсть на LCD панелi декiлькох темних або свiтлих пiкселiв не є браком, це
нормально.
z У холодному мiсцi пiд час ввiмкнення живлення панель спочатку дещо темнiє,
через декiлька секунд вона набуває звичайного кольору.
z Якщо сонячне свiтло падає на панель, вона може давати вiдблиски, якi заважають
побачити зображення. Будь ласка, захищайте панель вiд сонячного свiтла

rs

Про флуоресцентну трубку
z Для того, щоб освiтлювати
флуоресцентна трубка.

LCD#

екран,

усерединi

нього

розташована

ca

Термiн експлуатацiї флуоресцентної трубки приблизно 10000 годин. За низької
температури вiн буде зменшений. Якщо флуоресцентна трубка експлуатується понад
термiн, панель стане темною, а також може взагалi не передавати зображення. У цьому
випадку звернiться в службу сервiсу виробника.

support@carsolutions.com.ua

carsolutions.com.ua

37
Про технiчне обслуговування

a

" Пiд час очищення панелi, будь ласка, спочатку вимкнiть живлення пристрою, а
потiм безперешкодно працюйте.
" Пiд час очищення будьте обережнi, щоб вберегти панель вiд пошкоджень.
" Не використовуйте вологий рушник, гас або розчинник для очищення головного
пристрою.

ns
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2.6. Диски, якi можуть використовуватися

Пiд час програвання деяких DVD# дискiв неможливо використовувати їхнi властивостi.
Не зважаючи нi на що, DVD диск може не програватися:
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z DVD#R/RW диски програються тiльки у форматi вiдео (вiдеорежим), записуються
на CD#ROM. Запис вiдео в VR форматi на DVD#RW може не програватися.
z Аудiо#dvd може не програватися. Пристрiй призначений тiльки для CD.
z Диск може мати подряпини, пошкодження або забруднення на внутрiшньому боцi,
конденсат i тому не програється.
z Образи CD#R/RW, DVD#R#RW дискiв можуть не програватися.
z CD, CD#R дискам зазвичай потрiбний бiльший час, чим CD#RW.
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Записанi файли MP3 на CD#ROM пiдтримують "модель#1", "модель#2". CD#Extra
може програватися, як CD, CD#програвач у комп'ютерi може програвати правильний
формат записаних CD, залежно вiд програмних налаштувань, умов довкiлля або iнших
особливостей програвача.
(Будь ласка, дотримуйтесь рекомендацiй постачальникiв програмного
забезпечення).

ca

CD, записанi на призначеному для цього пристрої або комп'ютерi, а саме CD#R/CD#
RW, теж можуть бути iз подряпинами, забрудненi та не програватися на пристрої.
Iнколи через пряме сонячне промiння або високу температуру та iншi впливи DVD#
R/RW диски в CD#R/RW пристроях можуть не вiдображатися.
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Може не програватися CD#ROM CD#R/RW iнформацiя про DDCD (CD подвiйного
об'єму).
Пристрiй базується на форматi, розробленому пiд CD# формат. Ми не можемо
контролювати часте порушення специфiкацiї CD або експлуатацiйну гарантiю.
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Роздiлення екрану: 6.5 дюймiв.
Область дисплея, 144x78.4, 152.4x1.44
Роздiлення екрану: 800х480 пiкселiв
Кiлькiсть пiкселiв: 2.65 мiльона
Тип: TFT (Thin Film Transistor) Активна матриця
Бiчне пiдсвiчування: Холодне катодне свiтло
Система кольору: NTSС/PAL повна
Межi температри: # 10С~ + 50С за Цельсiєм
Безпечнi межi температури: #20С до +80'C за Цельсiєм

a

3. Технiчнi характеристики системи
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GPS
Метод: L1, C/A Code GPS SPS Standard Localize Service
Метод отримання: 12 каналiв
Частота отримання сигналу: 1575.42MHz
Чутливiсть: #130 dBm
Тестовий час вiдновлення: 1/s
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Bluetooth
Сумiсно з Bluetooth 2.0 +EDR критерiй
Живлення Сlass 2
Вбудована антена
Ефективна дистанцiя до 10 метрiв
Температура: #25?~85?
Вбудований чiп DSP для очищення вiд луна
Луна"очищення: лiнiйне очищення луна в дiапазонi 25#35dB, 52#65dB
A/D, D/A: 72dB SNR, швидкiсть вiдбору 8#11K
LM, LC, L2cap, SDP, RFCOMM
Профiль Bluetooth HandsFree
Профiль Bluetooth Headset

ol

Спiльнi параметри

rs

Споживане живлення: 10 А
Напруга: DC 12V (11V#16V)
Метод заземлення: катодний метод заземлення
Максимальний рiвень вхiдного звуку: 1.5V/22K#Ohm
Рiвень витiкаючої картинки: 1 Vp#p /75 Ohm
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Пiдсилювач, Аудiочастка
Максимальна потужнiсть: 45W х 4
Завантаження iмпедансу: 4 Ом
Максимальний витiкаючий рiвень опору: 2.0V/10u Ohm
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Крива гучнiстi: 6dB (10 KHz)
Еквалайзер: l00 Hz #14#+6dB,
10 kHz ±l0dB
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Межi можливостей динамiкiв:
(DVD): 95dB (1 kHz)
(CD): 94dB (1 kHz)
Рiвень спотворення:
0.008 вiдсотка (1 kHz)
Канал: 2 (просторовий звук)
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Складовi частини DVD" плеєра
Пiдтримуванi формати дискiв: DVD#Rom.
DVD#vldeo, DVD#R (вiдеорежим) /RW (вiдеорежим), CD#Rom, CD#DA, CD#R/RW
Номер зони: 6
Формат сигналу (зразкова частота)
(DVD): 48/96 Khz
(CD): 44.1 Khz
Формат сигналу (Величина прийому)
(DVD): 16/20/24 BitEeeline
(CD): 16 BitBeeline
Характеристики частот:
(DVD): 8 Hz # 44 KHz
(CD): 20 Hz~20 KHz
S/N (DVD): 97dB (1KHz)

Складовi частини FM програвача
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Частота хвилi, що приймається: 87.5 MHz#108 MHz
Чутливiсть: 9 dB
50dB чутливiсть: l4 dB
S/N: 50db Направлений
Рiвень спотворення:
0.3% (At65dBf.1kHz, Ster#E0)
0.1% (At65dBf, 1kHz, Mono)
Характеристики частоти:
30 Hz # 15000Hz (±3 dB)
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Складовi частини AM " програвача
Частота сигналу, що приймається:
531 kHz#1602kHz (9 kHz)
530kHz#1604kHz (10 kHz)
Розмiри пристрою:
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Розмiр: 173(W) x 100 (H) x 165 (D) mm
Розмiр GPS антени: 39(W) х 15.5(H) х 48.5(D) mm
Вага: 2.5 кг
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