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Rozwiązywanie prostych problemów

Problemy,przyczyny oraz ich rozwiązania

Brak zasilania
-Sprawdź i upewnij się czy kable zasilające są poprawnie podłaczone
-Sprawdź i upewnij się czy bezpiecznik nie jest przepalony. W razie ko-
nieczności wymień na bezpiecznik o właściwej mocy.

Brak dźwieku -Sprawdź i upewnij się, że przewody głośnikowe są prawidłowo 
podłączone

Brak obrazu - Sprawdź, czy przewód wideo jest podłączony do urządzenia wideo

Urządzenie zawiesza się - Naciśnij przycisk RESET, aby zresetować urządzenie do 
domyślnych ustawień.

Brak funkcji po naciśnięciu
 przycisków lub ekranu TFT

Radio nie odbiera sygnału

- Naciśnij przycisk RESET, aby zresetować urządzenie do 
domyślnych ustawień.

- Sprawdź, czy antena radiowa jest włożona lub prawidłowo podłączona.
- Antena może nie być odpowiedniej długości. Upewnij się, że antena jest 
całkowicie wysunięta.
- Antena może być słabo uziemiona. Sprawdź i upewnij się, że antena 
jest prawidłowo uziemiona.

Stereo nie może odbierać 
w trybie radiowym

- Dokładnie ustaw częstotliwość radiową. 
- Sygnał nadawania jest za słaby, ustaw tryb na MONO.

Pilot zdalnego sterowania 
nie działa

- Wymień nową baterię pilota zdalnego sterowania.
- Skieruj pilota zdalnego sterowania bezpośrednio na czujnik zdalnego 
sterowania jednostki głównej.
- Oczyść powierzchnię czujnika zdalnego sterowania.

Bluetooth nie działa - sprawdź, czy urządzenia są prawidłowo połączone.

GPS nie działa
- sprawdź kartę micro SD z oprogramowaniem nawigacyjnym (mapą) 
włożonym do portu karty SD dla GPS. 
- sprawdź czy antena GPS jest prawidłowo podłączona

Hasło Hasło do dodatkowych ustawień radia oraz zmiany logo podczas 
włączania to:  123456

Podłączenie
kamery cofania

Trzeba podłączyć żółty kabel do wejścia R-CAM i jego czerwony
kabelek do górnego pinu nr 2 od prawej strony. Od strony kamerki- 
Kabel czerwony wzbudzenia do czerwonego od zasilania kamerki

        Uwaga!
Po powyższych wysiłkach, jeśli urządzenie nadal nie działa normalnie, skontaktuj się ze sprzedawcą. 
Nigdy nie próbuj samodzielnie rozmontowywać urządzenia. Brak części serwisowej wewnątrz 
urządzenia.

Uwaga: Specyfikacja techniczna, wygląd urządzenia, lub wygląd poszczególnych przycisków i 
ekranów ustawień mogą delikatnie różnić się pomiędzy poszczególnymi modelami i wersjami 
urządzeń. Zdjęcia i rysunki użyte w  instrukcji obsługi mogą się różnić od konkretnej jednostki. 
W zależności od urządzeń wejściowych, działanie może się różnić od tych opisanych w instrukcji 
obsługi.



Środki ostrożności
Dziękujemy za korzystanie z naszego odtwarzacza multimedialnego marki VORDON
! Aby prawidłowo obsługiwać urządzenie, przeczytaj uważnie instrukcję obsługi przed użyciem. 
Zachowaj tę instrukcję obsługi w celu uzyskania dalszych informacji.
Urządzenie jest przeznaczone tylko do systemu z uziemieniem ujemnym DC 12V. Upewnij się, że pojazd 
jest podłączony do układu elektrycznego z uziemieniem ujemnym DC 12V. Pamiętaj, aby podłączyć 
przewody głośnika (-) do gniazda głośnika (-). Nigdy nie podłączaj przewodów głośnika lewego i 
prawego kanału ani do karoserii pojazdu.
Normalna temperatura pracy wynosi od -20 do +60 stopni Celsjusza. Nie pracuj w ekstremalnie 
wysokich lub niskich temperaturach i nie blokuj otworów wentylacyjnych lub paneli chłodnicy urządze-
nia, ich blokowanie spowoduje gromadzenie się ciepła wewnątrz urządzenia i może spowodować 

AUX Podłącz urządzenie audio do tego gniazda aby odtworzyć dźwięk

USB Włóż urządzenie USB do tego gniazda, aby odtwarzać pliki cyfrowe.

microSD Włóż kartę micro SD do tego portu, aby odtwarzać pliki cyfrowe.

MAP

Zmiana radia FM / Wyszukiwanie radia

MIC Do odbioru głosu w trybie Bluetooth

Wyciszenie /MUTE

Włóż kartę micro SD zainstalowanym z oprogramowaniem 
nawigacyjnym do tego portu, aby działała w trybie GPS. (Uwaga: 
Maksymalna karta micro SD o pojemności 4 GB z oprogramowaniem 
nawigacyjnym do użycia. Pliki multimedialne nie są dostępne do 
odtwarzania)

Obsługa jednostki głównej
Symbol / Funkcja  Zastosowanie

Przywracanie ustawień fabrycznych (wciśnij ostrym przedmiotem)RES

Otwiera lub chowa wysuwany ekran urządzenia. Brak regulacji 
stopnia nachylenia.

POWER / Zakończ połączenie / zmiana trybu radio / AUX / BT

Poprzedni utwór / następny utwór

Przycisk HOME

Data / czas

OPEN

SRC

/

BND

Menu Bluetooth

/

BT

Numery zapisanych stacji1-9



Sekcja Kolor Połączenia

Gniazdo łączące Czerwony
Czarny (gruby)

Biały
Biały / czarny
Szary
Szary / czarny
Zielony
Zielony / czarny
Fioletowy
Fiolet. / czarny
Nieb. / biały
Różowy
Różowy /czarny
Szary
Zielony
Czarny (cienki)

Pomarańczowy

Niebieski
Brązowy

Zielony
Biały
Czerwony
Biały
Czerwony
Biały
Czerwony
Żółty
Żółty
Żółty
Żółty
Brązowy

POWER Zapłon (B+)
Uziemienie (B-)
Kopia zapasowa pamięci (B+)
Przedni lewy głośnik (+)
Przedni lewy głośnik (-)

Tylni lewy głośnik (+)
Tylni lewy głośnik (-)
Tylni prawy głośnik (+)
Tylni prawy głośnik (-)
Antena samochodowa (B+)

Kierownica funkcja (1)
Kierownica funkcja (2)
Kierownica uziemienie

Kontroler wzmacniacza (B+)

Wyjście subwoofera
Przedni lewy głośnik - wyjście
Przedni prawy głośnik - wyjście
Tylni lewy głośnik - wyjście
Tylni prawy głośnik - wyjście

Wejście kamery cofania

Wejście przedniej kamery parkingowej

AUX-IN Lewy
AUX-IN Prawy

Hamulec (B-)

Podświetlenie re�ektorów (podłącz do włącznika / 
wyłącznika re�ektora samochodowego)

Przedni prawy głośnik (+)
Przedni prawy głośnik (-)

Podłączenie okablowania

Bezpiecznik 15A
POWER

Wyście wideo żółty (v1)

Wyście wideo żółty (v2)

AUX R

Antena

GPS

V-IN R-CAM

F-CAMSWAUX L

Tył urządzenia



Pilot - obsługa ogólna

WYMIANA BATERII
Szczegółowe informacje na temat wymiany baterii 
znajdują się z tyłu pilota zdalnego sterowania. Wymień 
tylko na ten sam lub równoważny typ baterii.

USUWANIE AKUMULATORA
Należy zwrócić uwagę na aspekty środowiskowe 
utylizacji zużytych baterii. Baterii nie należy narażać na 
nadmierne ciepło, takie jak światło słoneczne, ogień lub 
tym podobne. Niebezpieczeństwo wybuchu w 
przypadku nieprawidłowego umieszczenia baterii.

Usuń ten plastik przed użyciem pilota zdalnego sterowania

AUX R Czerwony AUX prawy głośnik wejście

AUX L Biały AUX lewy głośnik wejście

SW Zielony Wyjście subwoofer

F-CAM Żółty Wejście na przednią kamerę

F-CAM Żółty Wejście na tylną kamerę

V-IN Żółty Wideo wejście

ANT

GPS

Antena radiowa

Antena GPS

Wyjście wideo jack (2x żółty)



1. Gdy urządzenie jest wyłączone, naciśnij, aby włączyć urządzenie.
Po włączeniu urządzenia naciśnij i przytrzymaj krótko, aby wyłączyć urządzenie.
Podczas pracy urządzenia naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć kontrolę wyciszenia dźwięku.
2 .Naciśnij kilkakrotnie, aby wybrać żądany tryb pracy.
Uwaga: Trybu GPS nie można wybrać za pomocą tego klawisza sterującego
3. Tryb TV
Naciśnij kilkakrotnie, aby wybrać system TV (PAL / NTSC / SECAM), który odpowiada krajowi / 
obszarowi, w którym ma być emitowany.
Tryb Bluetooth
Naciśnij, aby usunąć wprowadzoną cyfrę przez błąd.
4.Naciśnij kilkakrotnie, aby wybrać żądany tryb korekcji wstępnej.
Naciśnij i przytrzymaj krótko, aby włączyć lub wyłączyć kontrolę głośności.
5.W trybie odtwarzania wideo i muzyki każde wapno naciśnij i przytrzymaj krótko, aby wybrać 
różne kanały wyjścia audio. (Uwaga: Dostępne na urządzeniu wejściowym lub plikach multime-
dialnych nagranych z różnymi kanałami wyjściowymi i wybór ten nie jest dostępny w trybie 
Bluetooth)
6.W trybie odtwarzania multimediów naciśnij i przytrzymaj krótko, aby wyświetlić zawartość 
szczegółów odtwarzania na ekranie.
Uwaga: Niedostępne w trybie odtwarzania muzyki
7.Tryb radiowy
Naciśnij dowolny klawisz numeryczny 1-6, aby wybrać stację, która została zapisana w ustawio-
nym numerze pamięci klawisz 1-6 do nadawania.
Naciśnij i przytrzymaj krótko klawisz numeryczny 1-6, aby zapisać aktualną częstotliwość 
nadawania lub stację w odpowiednim klawiszu pamięci o numerze 1-6. Tryb wejścia USB / SD
Naciśnij bezpośrednio, aby wprowadzić numer ścieżki do odtwarzania.
Tryb Bluetooth
Naciśnij bezpośrednio, aby wprowadzić numer telefonu do wybierania numeru.
Tryb TV
Naciśnij bezpośrednio, aby wprowadzić numer kanału zapamiętanego do nadawania.
8. Tryb wejścia USB / SD
Podczas odtwarzania wideo i zdjęć, za każdym razem naciśnij i przytrzymaj krótko, aby wybrać 
różne powiększenia i pomniejszenia ekranu do oglądania.
Tryb radiowy
Naciśnij, aby rozpocząć skanowanie wszystkich zaprogramowanych stacji w pamięci i zatrzymać 
na kilka sekund w celu nadawania.
Naciśnij i przytrzymaj krótko, aby rozpocząć wyszukiwanie częstotliwości i zapisanie najsilniej-
szych stacji sygnałowych w zaprogramowanych stacjach pamięci. Po zapisaniu stacji urządzenie 
rozpocznie skanowanie wszystkich zaprogramowanych stacji w pamięci i zatrzyma się na kilka 
sekund w celu nadawania.
Tryb TV
Naciśnij i przytrzymaj krótko, aby rozpocząć skanowanie wszystkich zaprogramowanych kanałów 
w pamięci i zatrzymać na kilka sekund w celu nadawania.
9. Tryb radiowy
Naciśnij kilkakrotnie, aby wybrać żądane pasmo radiowe do nadawania.
Tryb wejścia USB / SD
Naciśnij, aby zatrzymać odtwarzanie tymczasowe i przejść do listy odtwarzania (do wyboru 
odtwarzania). Normalne odtwarzanie zostanie wznowione po chwili.
Tryb Bluetooth
Naciśnij, aby się rozłączyć lub odrzucić połączenie przychodzące. 



10.  W trybie odtwarzania wejścia USB / SD naciśnij i przytrzymaj krótko, aby włączyć lub wyłączyć 
losowe odtwarzanie urządzenia wejściowego
11. W trybie odtwarzania muzyki naciśnij i przytrzymaj krótko, aby włączyć lub wyłączyć wstępne 
odtwarzanie urządzenia wejściowego. (Uwaga: niedostępne w trybie Bluetooth)
12. Na wejściu USB / SD i trybie Bluetooth naciśnij, aby wstrzymać, wznowić lub rozpocząć odtwarza-
nie.
13. Tryb folderu / listy odtwarzania
Podczas wyświetlania folderu / listy odtwarzania w trybie odtwarzania multimediów naciśnij 
kilkakrotnie, aby wybrać utwór do odtwarzania. Po wybraniu naciśnij ENT, aby potwierdzić.
Tryb odtwarzania zdjęć
Naciśnij, aby obrócić pozycję zdjęcia lub wyświetlić obraz lustrzany w górę i w dół.
14. Tryb radiowy
Naciśnij kilkakrotnie, aby dostroić częstotliwość radiową w górę lub w dół.
Naciśnij i przytrzymaj krótko, aby dostroić częstotliwość radiową do stacji w górę lub w dół do 
nadawania.
15.Tryb radiowy
Naciśnij kilkakrotnie, aby dostroić częstotliwość radiową w górę lub w dół.
Naciśnij i przytrzymaj krótko, aby dostroić częstotliwość radiową do stacji w górę lub w dół do 
nadawania.Tryb wejścia USB / SD (model odtwarzania
Naciśnij kilkakrotnie, aby przesunąć ścieżkę w górę lub w dół w celu odtwarzania.
Naciśnij i przytrzymaj krótko, aby włączyć tryb szybkiego przewijania do przodu lub do tyłu. W tym 
trybie naciskaj wielokrotnie, aby wybrać różne prędkości szybkiego przewijania do przodu lub do 
tyłu. (Uwaga: Niedostępne do pracy w trybie odtwarzania zdjęć)
Tryb TV
Naciśnij, aby przesunąć kanał telewizyjny w górę lub w dół w celu nadawania.
Naciśnij i przytrzymaj krótko, aby przejść do kanału w górę lub w dół do nadawania.
Tryb Bluetooth
Naciśnij, aby przesunąć ścieżkę w górę lub w dół w celu odtwarzania.
16.W trybie odtwarzania pod wejściem USB / SD, za każdym razem naciśnij i przytrzymaj krótko, aby 
włączyć różne ustawienia odtwarzania z powtarzaniem.
17. Nie dotyczy.
18. Tryb radiowy
Naciśnij, aby wybrać tryb stereo (ST) lub mono w paśmie radiowym FM. (Uwaga: W trybie stereo i gdy 
odbierany jest sygnał stereo, na ekranie pojawił się wskaźnik stereo, podczas gdy nie jest to wskaza-
nie dla trybu mono i odbieranego sygnału mono).
19. Tryb odtwarzania wideo
Za każdym razem naciśnij i przytrzymaj krótko, aby wybrać inne podtytuły, które zostały przekodo-
wane w urządzeniu wejściowym lub w plikach multimedialnych. (Uwaga: zależnie od urządzenia 
wejściowego i odtwarzanego nośnika, ta funkcja może nie być dostępna)
Tryb radiowy
W paśmie radiowym FM naciśnij, aby wybrać ustawienia lokalne do odbioru stacji o silnym sygnale i 
ustawienia odległe do odbioru stacji o słabym sygnale. (Uwaga: LOG pojawia się na ekranie przy 
ustawieniach lokalnych, podczas gdy brak wskazania ustawienia odległego)
20. Tryb odtwarzania wideo
W trybie odtwarzania wideo za każdym razem naciśnij i przytrzymaj krótko, aby wybrać różne 
prędkości odtwarzania w zwolnionym tempie.
Tryb Bluetooth
21. Nie dotyczy.
22. Naciśnij kilkakrotnie lub naciśnij i przytrzymaj, aby dostosować poziom wyjścia dźwięku.
Tryb Bluetooth Naciśnij, aby wprowadzić symbol „#”.



23. Podczas pracy urządzenia naciśnij i przytrzymaj krótko, aby włączyć menu ustawień na ekranie dla 
różnych ustawień systemu. Naciśnij i przytrzymaj krótko ponownie, aby powrócić do poprzedniego 
trybu pracy. (Uwaga: Kon�guracji systemu nie można obsługiwać za pomocą pilota zdalnego 
sterowania. Kon�gurację systemu można obsługiwać tylko za pomocą ekranu dotykowego - szczegó-
łowe informacje można znaleźć w punkcie OBSŁUGA EKRANU)
24. Tryb Bluetooth
Naciśnij, aby odebrać połączenie przychodzące; wybieranie numeru po wprowadzeniu numeru 
telefonu; ponowne wybieranie ostatniego numeru wybierania.
Tryb rozmowy Bluetooth
Naciśnij, aby przełączyć rozmowę między jednostką główną a telefonem komórkowym.

23. Podczas pracy urządzenia naciśnij i przytrzymaj krótko, aby włączyć menu ustawień na ekranie dla 
różnych ustawień systemu. Naciśnij i przytrzymaj krótko ponownie, aby powrócić do poprzedniego 
trybu pracy. (Uwaga: Kon�guracji systemu nie można obsługiwać za pomocą pilota zdalnego 
sterowania. Kon�gurację systemu można obsługiwać tylko za pomocą ekranu dotykowego - szczegó-
łowe informacje można znaleźć w punkcie OBSŁUGA EKRANU)
24. Tryb Bluetooth
Naciśnij, aby odebrać połączenie przychodzące; wybieranie numeru po wprowadzeniu numeru 
telefonu; ponowne wybieranie ostatniego numeru wybierania.
Tryb rozmowy Bluetooth
Naciśnij, aby przełączyć rozmowę między jednostką główną a telefonem komórkowym.

1. Dotknij, aby przejść do innego MENU GŁÓWNEGO, które pokazuje ukryte wejście lub ikony obsługi. 
2. Dotknij, aby rozpocząć działanie radia.
3. Dotknij, aby uruchomić operację wejścia USB (po włożeniu urządzenia USB).
4. Dotknij, aby rozpocząć operację nawigacji GPS (gdy włożono kartę micro SD z oprogramowaniem 
GPS).
5. Dotknij, aby rozpocząć operację wprowadzania karty SD (gdy włożona jest karta micro SD).
6. Dotknij, aby rozpocząć działanie wejścia pomocniczego (gdy włożone jest urządzenie pomocnicze).
7. Dotknij, aby rozpocząć obsługę telewizora (gdy podłączona jest antena telewizyjna).
8. Dotknij, aby rozpocząć działanie Bluetooth (po podłączeniu do telefonu komórkowego).
9. Dotknij, aby uaktywnić wejście kamery z przodu (po podłączeniu do przedniej kamery i włączeniu 
przedniej kamery). Po uaktywnieniu wejścia z przodu kamery na ekranie zostanie wyświetlony widok z 
przodu kamery i:
~ wyjście audio bieżącego trybu pracy zostanie zachowane (dla trybów pracy tylko z wyjściem audio)
~ Wyjście audio bieżącego trybu pracy będzie nadawane 10 sekund później (do działania
trybu z wyjściem wizualnym)

Obsługa ekranu

Dotknij lewego górnego rogu ekranu, aby przejść do MENU GŁÓWNEGO.

Dotknij ikony na ekranie, a urządze-
nie przejdzie do wybranego trybu.
Przytrzymaj i przesuń ikonę operacji 
na ekranie, aby przejść do innego 
MENU GŁÓWNEGO, na którym 
ukryte są pozostałe opcje i funkcje 
radia samochodowego.



10. Dotknij, aby rozpocząć różne ustawienia urządzenia.
11. Dotknij kilkakrotnie, aby ustawić żądaną tapetę (kolor tła).
12. Dotknij, aby aktywować ustawienia audio i wizualne dla różnych ustawień audio i wizualnych 
(szczegółowe informacje znajdują się w NA EKRANIE - USTAWIENIA AUDIO I WIZUALNE).
13. Dotknij, aby uruchomić działanie Bluetooth (ta ikona pojawiła się po połączeniu z telefonem 
komórkowym).
14.  Dotknij kilkakrotnie, aby wybrać jasność ekranu lub wyłączyć ekran. Wyłączenie ekranu jest 
dostępne pod wykrywaniem re�ektorów w trybie OFF. Gdy ekran jest wyłączony, dotknij dowolnej 
części.
15.  Dotknij, aby powrócić do poprzedniego trybu pracy.

Ustawienia Audio / Video

Kontrola głośności
1. Dotknij, aby przejść do menu regulacji głośności.
2. Przytrzymaj i przesuń, aby dostosować poziom wyjścia 
dźwięku.
3. Dotknij, aby włączyć lub wyłączyć kontrolę wyciszenia 
dźwięku.

Kontrola korekcji ustawień
1. Dotknij, aby przejść do Preset Equalization Control.
2. Dotknij, aby wybrać żądany tryb korekcji wstępnej. W 
trybie niestandardowym jest on ustawiany przez 
użytkownika (patrz AUDIO SETUP w sekcji ON-SCREEN - 
SETUP OPERATON).

Kontrola głośności
1. Dotknij, aby przejść do kontroli głośności.
2. Dotknij, aby włączyć lub wyłączyć głośność.

Sterowanie dźwiękiem
1. Dotknij, aby przejść do sterowania dźwiękiem.
2. Przytrzymaj i przesuń, aby dostosować poziom 
wyjściowy na górze.
3. Przytrzymaj i przesuń, aby ustawić poziom wyjściowy na 
basie.

Kontrola pola
1. Dotknij, aby przejść do Field Control.
2. Przytrzymaj i przesuń, aby ustawić poziom wyjściowy 
głośnika lewego / prawego / przedniego / tylnego



1. Dotknij, aby przesunąć ekran do MENU GŁÓWNEGO.
2. Dotknij, aby przejść do poprzedniego menu lub trybu działania.
3. Dotknij, aby przesunąć stronę w górę lub w dół.
4. Dotknij, aby przejść do MENU KONFIGURACJI SYSTEMU dla różnych ustawień systemu (patrz 
USTAWIENIA SYSTEMU).
5. Dotknij, aby przejść do MENU KONFIGURACJI AUDIO dla różnych ustawień audio (patrz USTAWIE-
NIA AUDIO).
6. Dotknij, aby przejść do VISUAL SETUP MENU dla różnych ustawień wizualnych (patrz VISUAL 
SETUP).
7. Dotknij, aby przejść do MENU KONFIGURACJI MEDIA dla różnych ustawień nośnika (patrz USTAWIE-
NIA NOŚNIKA).
8. Dotknij, aby przejść do menu BLUETOOTH SETUP MENU dla różnych ustawień Bluetooth (patrz 
BLUETOOTH SETUP).
9. Dotknij, aby przejść do MENU USTAWIEŃ KALENDARZA dla ustawień kalendarza i zegara (patrz 
KALENDARZ I KONFIGURACJA ZEGARA).
10. Dotknij, aby przejść do MENU USTAWIEŃ ŚWIATŁA dla różnych ustawień podświetlenia oświetle-
nia (patrz USTAWIENIE PODŚWIETLENIA PODŚWIETLENIA).
11. Dotknij, aby przejść do SWC SETUP MENU dla ustawienia sterowania na kierownicy (patrz 
USTAWIENIA KONTROLI KIEROWNICY).
12. Dotknij, aby przejść do MENU KALIBRACJI dla ustawienia kalibracji ekranu dotykowego (patrz 
KONFIGURACJA EKRANU DOTYKOWEGO).
13. Dotknij, aby przejść do VERSION MENU, aby wyświetlić szczegóły urządzenia (patrz WERSJA URZĄ-
DZENIA).

Ekran kon�guracji

Kontrola wizualna
1. Dotknij, aby przejść do sterowania wyświetlaniem.
2. Dotknij, aby wybrać żądany tryb ustawień jasności, 
kontrastu, odcienia, nasycenia i ostrości.
3. W żądanym trybie ustawień przytrzymaj i przesuń, aby 
dostosować poziom.

W MENU GŁÓWNYM dotknij, aby przesunąć ekran do MENU USTAWIEŃ dla różnych ustawień 
kon�guracji urządzenia.



1. Dotknij, aby przesunąć ekran do MENU GŁÓWNEGO.
2. Dotknij, aby przejść do poprzedniego menu lub trybu działania.
3. Przytrzymaj i przesuń, aby wyświetlić ukryte tryby ustawień.
4. Dotknij, aby aktywować INTERFEJS OBSZARU, aby wybrać kraj lub obszar znajdujący się (dla często-
tliwości radiowej, która odpowiada krajowi lub obszarowi, który się znajduje).
5. Dotknij, aby włączyć INTERFEJS JĘZYKA, aby wybrać żądany język systemu na ekranie.
6. Dotknij, aby włączyć INTERFEJS HASŁA, aby wprowadzić hasło do otwierania ustawień logo sceny.
Uwagi: To ustawienie jest fabryczne i nie jest dostępne do kon�guracji przez użytkownika
7. Dotknij, aby włączyć lub wyłączyć wejście przedniej kamery (gdy podłączony jest przedni aparat i 
przewód różowy / czarny):
~ gdy wejście kamery przedniej zostanie włączone i samochód zostanie przesunięty z trybu wstecz 
do trybu przewijania do przodu, wejście kamery przedniej będzie wyświetlane przez 10 sekund
~ ustawienie domyślne po pierwszej instalacji jest wyłączone iw tym momencie żadne wejście 
kamery przedniej nie zostanie wyświetlone, gdy samochód zostanie przesunięty z trybu wstecz do 
trybu przewijania do przodu.
8. Dotknij, aby włączyć lub wyłączyć wejście kamery tylnej (gdy podłączony jest tylny aparat i różowy 
przewód).
9. Dotknij, aby włączyć lub wyłączyć wykrywanie re�ektorów samochodu (gdy pomarańczowy 
przewód jest połączony z włączaniem / wyłączaniem re�ektora samochodu).
Tryb ON: gdy re�ektor samochodu jest włączony, jasność ekranu zmieni się na domyślne ustawienie 
użytkownika. Użytkownik może również regulować jasność ekranu w tym trybie (szczegółowe 
informacje można znaleźć w USTAWIENIA OŚWIETLENIA PODŚWIETLENIA)
Tryb OFF: gdy włączono re�ektor samochodu, jasność ekranu nie zostanie zmieniona
Uwaga: Podświetlenie urządzenia zostanie włączone dopiero po włączeniu wykrywania re�ektorów i 
podłączeniu pomarańczowego przewodu
10. Dotknij, aby włączyć lub wyłączyć zezwalanie na oglądanie wideo podczas jazdy (gdy hamulec - 
brązowy przewód nie został podłączony).
11. Dotknij, aby włączyć lub wyłączyć wyjście subwoofera.
12. Dotknij, aby włączyć lub wyłączyć sygnał dźwiękowy podczas dotykania na ekranie w celu 
sterowania.



1. Dotknij, aby przesunąć ekran do MENU GŁÓWNEGO.
2. Dotknij, aby przejść do poprzedniego menu lub trybu działania.
3. Dotknij, aby włączyć EQ MENU dla ustawienia korekcji.
4. Dotknij, aby włączyć FIELD MENU dla ustawienia wyjścia dźwięku na balansie i tłumiku.
5. Dotknij, aby włączyć lub wyłączyć kontrolę głośności.
6. Przytrzymaj i przesuń, aby ustawić poziom wyjściowy na basie.
7. Przytrzymaj i przesuń, aby ustawić poziom wyjściowy wysokich tonów.
8. Dotknij kilkakrotnie, aby wybrać żądany zaprogramowany tryb korekcji.
9. Przytrzymaj i przesuń, aby ustawić poziom wyjściowy między lewym i prawym głośnikiem.
10. Przytrzymaj i przesuń, aby ustawić poziom wyjściowy między głośnikiem przednim i tylnym.
11. Przytrzymaj i przesuń, aby ustawić żądany poziom wyjściowy między głośnikiem lewym i prawym 
oraz głośnikiem przednim i tylnym.

1. Dotknij, aby przesunąć ekran do MENU GŁÓWNEGO.
2. Dotknij, aby przejść do poprzedniego menu lub trybu działania.
3. Dotknij, aby uaktywnić PRESET VISUAL MENU dla zaprogramowanych ustawień wizualnych.
4. Dotknij, aby włączyć CUSTOM VISUAL MENU dla ustawień wizualnych.
5. Dotknij, aby wybrać żądany zaprogramowany tryb wizualny ekranu.
(Uwaga: W trybie „Własne” ustawienia wizualne jasności, kontrastu, odcienia, nasycenia i ostrości są 
ustawiane przez użytkownika w menu CUSTOM VISUAL MENU)
6. Przytrzymaj i przesuń, aby dostosować jasność ekranu.
7. Przytrzymaj i przesuń, aby dostosować kontrast ekranu.
8. Przytrzymaj i przesuń, aby dostosować odcień ekranu.
9. Przytrzymaj i przesuń, aby dostosować nasycenie ekranu.
10. Przytrzymaj i przesuń, aby dostosować ostrość ekranu.

USTAWIENIA AUDIO

USTAWIENIA WIDEO



1. Dotknij, aby przesunąć ekran do MENU GŁÓWNEGO.
2. Dotknij, aby przejść do poprzedniego menu lub trybu działania.
3. Dotknij, aby uaktywnić menu ASPECT RATIO MENU, aby wybrać współczynnik proporcji ekranu do 
oglądania.
4. Dotknij, aby wybrać żądany współczynnik proporcji ekranu do oglądania.

USTAWIENIA MULTIMEDII

1. Dotknij, aby przesunąć ekran do MENU GŁÓWNEGO.
2. Dotknij, aby przejść do poprzedniego menu lub trybu działania.
3. Przytrzymaj i przesuń, aby wyświetlić ukryte tryby kon�guracji Bluetooth.
4. Dotknij, aby włączyć lub wyłączyć tryb działania Bluetooth.
5. Dotknij, aby włączyć MENU KLAWIATURY do zmiany nazwy urządzenia (domyślna nazwa 
„CAR-KIT”).
6. Dotknij, aby aktywować MENU KODU PIN do zmiany kodu PIN urządzenia.
(Uwaga: Domyślny kod PIN „0000” lub „8888”).
7. Dotknij, aby włączyć lub wyłączyć automatyczne łączenie między urządzeniem samochodowym a 
telefonem komórkowym, gdy jednostka samochodowa włączy się ponownie po wyłączeniu zasilania.

USTAWIENIA BLUETOOTH



8. Dotknij, aby włączyć lub wyłączyć automatyczną odpowiedź podczas odbierania połączenia 
przychodzącego.
9. Dotknij, aby włączyć lub wyłączyć automatyczny zapis ładowania połączeń przychodzących / 
wybierania numerów / brakujących połączeń z telefonu komórkowego do jednostki samochodowej.
(Uwaga: ładowanie zapisu rozpocznie się automatycznie, gdy urządzenie połączy się z telefonem 
komórkowym i przełączy się na BT RECORD MENU za pierwszym razem - szczegóły - patrz ON SCREEN 
- BLUETOOTH OPERATION)
10. Dotknij, aby włączyć lub wyłączyć automatyczne ładowanie książki telefonicznej telefonu komór-
kowego do jednostki samochodowej.
(Uwaga: ładowanie książki telefonicznej rozpocznie się automatycznie, gdy urządzenie połączy się z 
telefonem komórkowym i przejdzie do MENU KSIĄŻKI BT po raz pierwszy - więcej informacji można 
znaleźć w punkcie WŁĄCZANIE EKRANU - OPERACJA BLUETOOTH)
11. Dotknij, aby włączyć lub wyłączyć domyślny poziom głośności podczas rozmowy Bluetooth.
Tryb ON: poziom głośności w rozmowie Bluetooth jest przenoszony do domyślnego poziomu głośno-
ści OFF: poziom głośności w rozmowie Bluetooth jest taki sam na poziomie obecnego poziomu 
głośności Uwaga: Poziom głośności można regulować w dowolnym momencie podczas rozmowy 
Bluetooth
12. Dotknij, aby wprowadzić nową nazwę urządzenia.
13. Dotknij, aby przełączać między wielką i małą literą.
14. Dotknij, aby usunąć cyfrę / literę wprowadzoną przez błąd.
15. Dotknij, aby uzyskać odstępy.
16. Dotknij, aby potwierdzić wejście.
17. Dotknij, aby wprowadzić nowy kod PIN urządzenia.
18. Dotknij, aby usunąć wprowadzoną cyfrę przez błąd.
19. Dotknij, aby potwierdzić wejście.

1. Dotknij, aby przesunąć ekran do MENU GŁÓWNEGO.
2. Dotknij, aby przejść do poprzedniego menu lub trybu działania.
3. Dotknij, aby włączyć FORMAT KALENDARZA MENU dla ustawienia formatu daty I miesiąca / roku.
4. Dotknij, aby włączyć MENU FORMATU ZEGARA dla ustawienia formatu wyświetlania 12H / 24H.

USTAWIENIA KALENDARZA I ZEGARU



5.  Dotknij, aby włączyć MENU USTAWIEŃ dla ustawień kalendarza i zegara.
6.  Dotknij, aby wybrać format wyświetlania kalendarza.
7.  Dotknij, aby wybrać format wyświetlania zegara.
8. Dotknij wielokrotnie, aby ustawić kalendarz i zegar.

1. Dotknij, aby przesunąć ekran do MENU GŁÓWNEGO.
2. Dotknij, aby przejść do poprzedniego menu lub trybu działania.
3. Dotknij, aby włączyć ADJUST MENU, aby dostosować podświetlenie.
4. Dotknij, aby włączyć MENU TRYBU, aby wybrać tryb oświetlenia (automatyczny / ręczny / 
podstawowy).
5. Dotknij, aby wybrać TRYB RĘCZNY dla R.G .B. ustawienie koloru.
6. Po wybraniu TRYBU AUTO dotknij, aby włączyć INTERFEJS CZASU AUTOMATYCZNEGO CYKLU, 
aby wybrać czas automatycznej zmiany podświetlenia.
7. Dotknij, aby wybrać TRYB AUTO dla automatycznej zmiany podświetlenia (zmiana cyklu).
8. Po wybraniu TRYBU RĘCZNEGO dotknij, aby włączyć R.G.B. MENU dla regulacji R / G / 8.
9. Dotknij, aby wybrać TRYB PODSTAWOWY, aby wybrać pojedyncze podświetlenie koloru.
10. Po wybraniu TRYBU PODSTAWOWEGO dotknij, aby włączyć INTERFEJS KOLORU, aby wybrać 
pojedynczy kolor do oświetlenia.
11. Przytrzymaj i przesuń, aby ustawić jasność ekranu, gdy jasność ekranu jest ustawiona na TRYB 
UŻYTKOWNIKA ODNIESIENIE na EKRAN ON - OPERACJA MENU GŁÓWNEGO):
12. Przytrzymaj i przesuń, aby ustawić jasność ekranu, gdy jasność ekranu jest ustawiona na 
USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA.
MODE pod wykrywaniem re�ektorów w trybie ON (patrz ON SCREEN - MAIN MENU OPERATION)
13. W R.G.B. MENU, przytrzymaj i przesuń, aby ustawić żądany kolor R / G / B.
Uwaga: Podświetlenie jest zsynchronizowane z włączaniem / wyłączaniem lampy samochodowej. 
Pomarańczowy przewód powinien być podłączony do włącznika / wyłącznika lampy samochodo-
wej.

USTAWIENIA PODŚWIETLENIA



1. Dotknij, aby przesunąć ekran do MENU GŁÓWNEGO.
2. Dotknij, aby przejść do poprzedniego menu lub trybu działania.
3. Dotknij, aby włączyć lub wyłączyć sterowanie kierownicą (gdy przewody sterowania kierownicą - 
szare i zielone, a także podłączony przewód masy).
4. Dotknij, aby uaktywnić SW STUDY MENU dla uczenia i ustawiania sterowania na kierownicy.
Kroki do nauki i ustawienia:
~ dotknij dowolny klawisz sterujący „5” na ekranie
~ naciśnij i przytrzymaj odpowiednie sterowanie kierownicą samochodu
~ urządzenie rozpocznie naukę i po zakończeniu pojawi się wskaźnik na ekranie
~ wykonaj powyższe kroki, aby ustawić wszystkie inne kontrolki
~ po zakończeniu naciśnij „7”, aby potwierdzić ustawienie
~ naciśnij „6”, aby anulować ustawienie
5. Te elementy są dostępne do ustawienia.
6. Dotknij, aby anulować ustawienie.
7. Po zakończeniu badania i ustawień dotknij, aby potwierdzić ustawienie.

1. Dotknij, aby przesunąć ekran do MENU GŁÓWNEGO.
2. Dotknij, aby przejść do poprzedniego menu lub trybu działania.
3. Dotknij, aby przesunąć ekran do INTERFEJSU KALIBRACJI. Po pojawieniu się znaku „+ J” dotknij i 
przytrzymaj krótko, aby zakończyć kalibrację.

USTAWIENIA STEROWANIA KIEROWNICĄ

USTAWIENIA KALIBRACJI EKRANU



1. Dotknij, aby przesunąć ekran do MENU GŁÓWNEGO.
2. Dotknij, aby przejść do poprzedniego menu lub trybu działania.
3. Przedstawiają wersję oprogramowania urządzenia.
Uwaga: WERSJA URZĄDZENIA służy do wyświetlania szczegółów jednostki. Ta opcja nie jest dostępna 
do ustawienia.

1. Dotknij, aby przesunąć ekran do MENU GŁÓWNEGO.
2. Dotknij, aby wyłączyć ekran. Po wyłączeniu ekranu dotknij dowolnej części ekranu, aby włączyć 
ekran.
3. Dotknij, aby aktywować ustawienia audio i wizualne dla różnych ustawień audio i wizualnych 
(szczegółowe informacje znajdują się w NA EKRANIE - USTAWIENIA AUDIO I WIZUALNE).
4. Dotknij, aby przejść do trybu Bluetooth w celu obsługi (dostępne, gdy podłączony jest telefon 
komórkowy).
5. Dotknij kilkakrotnie, aby wybrać żądane pasmo radiowe do nadawania.
6. Dotknij, aby dostroić częstotliwość radiową do stacji w górę lub w dół do nadawania. Kilkakrotnie 
dotknij i przytrzymaj krótko, aby dostroić częstotliwość radiową w górę lub w dół.
7. Dotknij, aby wybrać tryb stereo (ST) lub mono w paśmie radiowym FM. Po odebraniu sygnału 
stereo na ekranie pojawi się wskaźnik stereo i nie jest to wskaźnik sygnału mono.
8. Dotknij, aby włączyć lub wyłączyć działanie RDS. Po każdym włączeniu RDS nazwa programu 
będzie wyświetlana na ekranie podczas odbierania stacji RDS. „ALARM” zostanie wyświetlony po 
odebraniu transmisji awaryjnej.
(Uwaga: Gdy AF jest włączony, w tym momencie, użycie «/» do stacji wyszukiwania zatrzyma się 
tylko na stacjach, które mają nadawanie RDS)

Naciśnij ikonę radia aby przejść do ustawień radio odbiornika.

WERSJA URZĄDZENIA

USTAWIENIA RADIA



WAŻNA UWAGA
RDS działa tylko w krajach i obszarach, które pochodzą z nadawania RDS. Nie wszystkie kraje lub 
obszary będą wyposażone w funkcję RDS. RDS może nie działać prawidłowo, jeśli siła sygnału jest 
słaba lub jeśli stacja, na którą się przekręcasz, nie przesyła danych RDS. Wpływ na odbiór RDS będzie 
miało środowisko geogra�czne. Obsługa RDS w tym urządzeniu jest ograniczona wyłącznie do AF 
(częstotliwości alternatywne) i TA (komunikaty drogowe).

W MENU GŁÓWNYM dotknij, aby przejść do trybu 
odtwarzania multimediów i odtwarzanie 
rozpocznie się automatycznie. Zależy od 
urządzenia wejściowego i odtwarzanego, dotknij 
na ekranie (podczas odtwarzania muzyki, dotknij 
wielokrotnie na ekranie), aby wyświetlić różne 
menu odtwarzania do działania.



1. Przytrzymaj i przesuń, aby wyświetlić ikony operacji ukrytych do działania.
2. Dotknij, aby przesunąć ekran do MENU GŁÓWNEGO.
3. Pokazuje bieżące urządzenie wejściowe do odtwarzania (USB / SD CARD).
4. Dotknij, aby wyłączyć ekran. Po wyłączeniu ekranu dotknij dowolnej części ekranu, aby 
włączyć ekran.
5. Dotknij, aby uaktywnić ustawienia audio i wizualne dla różnych ustawień audio i wizualnych 
(szczegółowe informacje znajdują się w NA EKRANIE - USTAWIENIA AUDIO I WIZUALNE).
6. Dotknij, aby przejść do trybu Bluetooth w celu obsługi (dostępne, gdy podłączony jest telefon 
komórkowy).
7. Dotknij, aby włączyć PLAYLIST / FOLDER PLAYLIST (dostępna dla urządzenia wejściowego 
nagranego z folderem), aby wybrać folder / ścieżkę do odtwarzania.
8. Dotknij, aby przejść do następnego lub poprzedniego utworu do odtwarzania.
W trybie odtwarzania wideo kilkakrotnie dotknij i przytrzymaj krótko, aby włączyć różne tryby 
szybkiego przewijania do przodu lub do tyłu.
9. Dotknij, aby rozpocząć, wstrzymać lub wznowić odtwarzanie.
10. Dotknij, aby zatrzymać odtwarzanie tymczasowe i przejść do listy odtwarzania w celu 
wyboru odtwarzania. Dotknij dwukrotnie wybranej ścieżki do odtwarzania lub normalne odtwa-
rzanie zostanie wznowione po chwili.
11. Dotknij kilkakrotnie, aby wybrać tryb powtarzania odtwarzania.



12. Dotknij, aby włączyć lub wyłączyć losowe odtwarzanie urządzenia wejściowego.
13. Dotknij kilkakrotnie, aby powiększyć i pomniejszyć ekran do oglądania.
14. Dotknij kilkakrotnie, aby wybrać kanały wyjściowe audio nagrane w urządzeniu odtwarzającym.
15. Dotknij kilkakrotnie, aby wybrać różne podtytuły nagrane w urządzeniu odtwarzającym.
(Uwaga: zależnie od urządzenia wejściowego i odtwarzanego nośnika, ta funkcja może nie być 
dostępna)
16. Dotknij kilkakrotnie, aby wybrać różne prędkości odtwarzania w zwolnionym tempie.
17. Dotknij, aby włączyć MENU KLAWIATURY, aby wprowadzić numer ścieżki bezpośrednio do 
zwrotu.
18. W trybie odtwarzania wideo przytrzymaj i przesuń, aby wybrać pozycję (czas) do odtwarzania.
19. W trybie odtwarzania muzyki przytrzymaj i przesuń, aby wybrać pozycję (czas) do odtwarzania.
20. Dotknij, aby wybrać odtwarzanie muzyki w FOLDER PLAYLIST / PLAYLIST, pod warunkiem, że 
urządzenie odtwarzające zostało nagrane z plikami muzycznymi.
21. Dotknij, aby wybrać odtwarzanie zdjęć w FOLDER PLAYLIST / PLAYLIST, pod warunkiem, że 
urządzenie odtwarzające zostało nagrane z plikami zdjęć.
22. Dotknij, aby wybrać odtwarzanie wideo w FOLDER PLAYLIST / PLAYLIST, pod warunkiem, że 
urządzenie odtwarzające zostało nagrane z plikami wideo.
23. Dotknij, aby przejść do FOLDER PLAYLIST lub PLAYLIST, aby wybrać żądany folder lub plik do 
odtwarzania. Aby rozpocząć odtwarzanie, dotknij dwukrotnie wybranego utworu.
24. Dotknij, aby przejść do poprzedniej FOLDER LISTA ODTWARZANIA / LISTA ODTWARZANIA lub 
początek listy folderów / listy odtwarzania.
25. Dotknij, aby przesunąć stronę w górę lub w dół.
26. Dotknij, aby usunąć wprowadzoną cyfrę przez błąd.
27. Dotknij, aby potwierdzić po wprowadzeniu numeru ścieżki do odtwarzania.
28. Dotknij, aby wrócić do MENU ODTWARZANIA.

Połącz się z telefonem komórkowym
Aby połączyć połączenie Bluetooth z telefonem komórkowym, weź telefon i wykonaj następujące 
czynności:
 - ustaw telefon komórkowy na stan Bluetooth
- zacznij szukać nowego urządzenia
- po wyszukaniu wyszukano nowe urządzenie (CAR-KIT lub podobne), potwierdź wyszukiwanie
- w razie potrzeby wprowadź domyślny kod „0000” lub „8888” w telefonie komórkowym
- jednocześnie na ekranie pojawiła się ikona Bluetooth i MENU URZĄDZEŃ BT
- połączenie powiodło się i możesz zacząć korzystać z funkcji Bluetooth

OPERACJE BLUETOOTH

W MENU GŁÓWNYM dotknij na ekranie, aby przejść do działania Bluetooth.

Podczas pracy urządzenia dotknij ekranu, aby przejść do trybu Bluetooth.



1. Dotknij, aby przejść do BT DEVICE MENU, aby wyświetlić bieżący stan połączenia.
2. Dotknij, aby przejść do BT DIAL MENU w celu wybrania numeru telefonu.
3. Dotknij, aby przejść do MENU NAGRYWANIA BT, aby wyświetlić zapis połączeń przychodzących / 
wybierania numerów / brakujących połączeń podłączonego telefonu komórkowego.
4. Dotknij, aby przejść do MENU KSIĄŻKI BT, aby wyświetlić książkę telefoniczną podłączonego 
telefonu komórkowego.
5. Dotknij, aby przejść do MENU MUZYKI BT w celu transmisji odtwarzania muzyki z podłączonego 
telefonu komórkowego.
6. Dotknij, aby wybrać połączone urządzenie.
7. Dotknij, aby usunąć połączone urządzenie.
8. Dotknij, aby wprowadzić numer telefonu.
9. Dotknij, aby usunąć wprowadzoną cyfrę przez błąd.
10. Dotknij, aby wybrać numer po wprowadzeniu numeru telefonu lub ponownie wybrać, gdy nie 
wprowadzono numeru telefonu.
11. Dotknij, aby odłożyć słuchawkę lub odrzucić połączenie przychodzące.
12. Dotknij, aby zmienić rozmowę między telefonem komórkowym a Bluetooth urządzenia.
13. Dotknij, aby włączyć lub wyłączyć wyciszenie dźwięku mikrofonu.
14. Dotknij, aby wprowadzić cyfrę (dla rozmowy wymagającej wprowadzenia danych).
15. Dotknij, aby odłożyć słuchawkę lub odrzucić połączenie przychodzące.
16. Dotknij, aby odebrać połączenie przychodzące.
17. Dotknij, aby pobrać połączenia przychodzące / numery wybierania / brakujące połączenia z 
podłączonego telefonu komórkowego.



18. Dotknij, aby wyświetlić listę brakujących połączeń.
19. Dotknij, aby wyświetlić listę połączeń przychodzących.
20. Dotknij, aby wyświetlić listę numerów wybierania.
21. Dotknij, aby przesunąć stronę w górę lub w dół.
22. Dotknij, aby pobrać książkę telefoniczną telefonu komórkowego do urządzenia.
23. Dotknij, aby włączyć lub zamknąć MENU WYSZUKIWANIA KSIĄŻKI BT, aby wyszukać osobę lub 
numer kontaktowy.
Uwaga 1: Dostępne tylko w języku angielskim (tylko dla pierwszej litery) i wyszukiwania cyfr
Uwaga 2: Po wprowadzeniu angielskiej litery pojawi się lista kontaktów z tą angielską literą, użyj
24. Dotknij, aby wprowadzić cyfrę lub literę do wyszukiwania.
25. Dotknij, aby uruchomić / wstrzymać / wznowić odtwarzanie muzyki przesyłanej z telefonu 
komórkowego.
26. Dotknij, aby wybrać ścieżkę w górę lub w dół do odtwarzania.
27. Dotknij, aby wyłączyć ekran. Po wyłączeniu ekranu dotknij dowolnej części ekranu, aby włączyć 
ekran.
28. Dotknij, aby aktywować sprzedaż dźwięku i obrazu dla różnych ustawień audio i wizualnych.
29. Dotknij, aby przesunąć ekran do MENU GŁÓWNEGO.
Uwagi: Zależnie od języka systemu ustawionego na urządzeniu, lista książki telefonicznej / połącze-
nia przychodzącego / połączenia wychodzącego / brakującego połączenia nie będzie wyświetlana 
poprawnie.

18. Dotknij, aby wyświetlić listę brakujących połączeń.
19. Dotknij, aby wyświetlić listę połączeń przychodzących.
20. Dotknij, aby wyświetlić listę numerów wybierania.
21. Dotknij, aby przesunąć stronę w górę lub w dół.
22. Dotknij, aby pobrać książkę telefoniczną telefonu komórkowego do urządzenia.
23. Dotknij, aby włączyć lub zamknąć MENU WYSZUKIWANIA KSIĄŻKI BT, aby wyszukać osobę lub 
numer kontaktowy.
Uwaga 1: Dostępne tylko w języku angielskim (tylko dla pierwszej litery) i wyszukiwania cyfr
Uwaga 2: Po wprowadzeniu angielskiej litery pojawi się lista kontaktów z tą angielską literą, użyj
24. Dotknij, aby wprowadzić cyfrę lub literę do wyszukiwania.
25. Dotknij, aby uruchomić / wstrzymać / wznowić odtwarzanie muzyki przesyłanej z telefonu 
komórkowego.
26. Dotknij, aby wybrać ścieżkę w górę lub w dół do odtwarzania.
27. Dotknij, aby wyłączyć ekran. Po wyłączeniu ekranu dotknij dowolnej części ekranu, aby włączyć 
ekran.
28. Dotknij, aby aktywować sprzedaż dźwięku i obrazu dla różnych ustawień audio i wizualnych.
29. Dotknij, aby przesunąć ekran do MENU GŁÓWNEGO.
Uwagi: Zależnie od języka systemu ustawionego na urządzeniu, lista książki telefonicznej / połącze-
nia przychodzącego / połączenia wychodzącego / brakującego połączenia nie będzie wyświetlana 
poprawnie.



W MENU GŁÓWNYM dotknij, aby przejść do operacji wejścia pomocniczego (pod 
warunkiem podłączenia dodatkowego urządzenia wideo). W trybie wejścia pomoc-
niczego dotknij dowolnej części ekranu, aby włączyć menu WEJŚCIE AV dla operacji.

1. Dotknij, aby wyłączyć ekran. Po wyłączeniu ekranu dotknij dowolnej 
części ekranu, aby włączyć ekran.
2. Dotknij, aby aktywować ustawienia audio i wizualne dla różnych 
ustawień audio i wizualnych (szczegółowe informacje znajdują się w 
NA EKRANIE - USTAWIENIA AUDIO I WIZUALNE).
3. Dotknij, aby przejść do trybu Bluetooth w celu obsługi (dostępne, 
gdy podłączony jest telefon komórkowy).
4. Dotknij, aby przesunąć ekran do MENU GŁÓWNEGO.

W MENU GŁÓWNYM dotknij na ekranie, aby przejść do działania GPS. W trybie nawigacji 
GPS poprzedni tryb może być nadal odtwarzany i odwrotnie, może być konieczne 
zatrzymanie odtwarzania.

WAŻNA UWAGA
Do nawigacji GPS należy włożyć kartę micro SD o pojemności 4 GB z oprogramowaniem 
nawigacyjnym (mapą) do portu karty micro SD dla GPS. Ścieżka oprogramowania GPS 
nie może być przechowywana w podfolderze, ponieważ podfolder nie jest obsługiwany

USTAWIENIA AUX-IN

Ustawienia GPS

Główne menu GPS

Menu języka Menu głośności Menu wersji

Ścieżka nawigacji Pliki oprogramowania



1. Dotknij, aby rozpocząć nawigację (gdy ścieżka oprogramowania nawigacyj-
nego została ustawiona) lub, aby przejść do MENU ŚCIEŻKI OPROGRAMOWA-
NIA, aby wybrać ścieżkę oprogramowania nawigacyjnego.
2. Dotknij, aby przejść do MENU ŚCIEŻKI OPROGRAMOWANIA, aby wybrać 
ścieżkę oprogramowania nawigacyjnego.
3. Dotknij, aby przejść do MENU ŚCIEŻKI OPROGRAMOWANIA, aby wybrać 
ścieżkę oprogramowania nawigacyjnego.
4. Dotknij, aby przejść do MENU JĘZYKA, aby wybrać język ekranu w trybie GPS.
5. Dotknij, aby przejść do MENU GŁOŚNOŚCI, aby ustawić głośność w trybie 
GPS.
6. Dotknij, aby przejść do VERSION MENU, aby wyświetlić wersję systemu GPS. 
(Uwaga: to menu nie jest dostępne do ustawienia).
7. Dotknij, aby przejść do MENU PLIKÓW OPROGRAMOWANIA, aby wybrać 
ścieżkę oprogramowania nawigacyjnego.
8. Dotknij, aby wybrać żądaną ścieżkę oprogramowania nawigacyjnego.
9. Dotknij, aby przesunąć stronę w górę lub w dół.
10. Dotknij, aby potwierdzić wybraną ścieżkę oprogramowania nawigacyjne-
go.
11. Dotknij, aby włączyć lub wyłączyć automatyczne uruchamianie wybranej 
ścieżki oprogramowania GPS podczas uruchamiania GPS.
12. Dotknij kilkakrotnie, aby wybrać język ekranu w trybie GPS.
13. Dotknij kilkakrotnie, aby ustawić głośność w trybie GPS.
14. Przytrzymaj i przesuń, aby ustawić głośność w trybie GPS.
15. Dotknij, aby przejść do MENU ŚCIEŻKI OPROGRAMOWANIA.
16. Dotknij, aby przejść do MENU GŁÓWNEGO GPS.
17. Dotknij, aby przejść do MENU GŁÓWNEGO, aby wybrać inny tryb pracy. W 
przypadku braku wyboru urządzenie przejdzie do MENU bieżącego trybu 
pracy.

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE OBSŁUGI NA EKRANIE
Interfejsy, zdjęcia, obrazy, ikony i lokalizacja przedstawione w tej części instruk-
cji obsługi mogą się różnić od dokładnej jednostki. Jednak wszystkie z nich 
mają podobną perspektywę tego samego typu iz tą samą metodą działania.


