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Va rugam cititi manualul inainte de utilizarea produsului. Compania are dreptul de a face mai multe 
modificari privind continutul, fara notificare. 
 
 
 
Descriere produs 
Va multumim pentru alegerea produsului nostru! 
 
Va multumim pentru utilizarea acestui produs, speram ca puteti intelege convenabil si usor modul de 
functionare a produsului prin acest manual. Cititi cu atentie manualul inainte de utilizarea produsului, astfel 
incat, acesta sa functioneze in conditii de siguranta. 
 
Trasaturi principale 
 
1. Ecran LCD TFT, de 7 inch 
2. Radio, player DVD, etc 
3. Compatibil cu DVD / VCD / CD / WMA / JPEG, etc 
4. Recepţie FM / AM de mare sensibilitate (RDS optional) 
5. Interfaţă grafică 3D, toate comenzile pot fi realizate prin atingere (touch screen)  
7. Bluetooth  
8. Ipod, optional, poate fi accesat prin ecranul sensibil 
9. Conectare cu senzor de parcare 
10. Doua mufe de iesire audio-video, conectabile cu monitorul 
12. Interfata USB, care suporta redare audio si browser pentru fotografii 
13. Identificare automata a sistemului NTSC / PAL 
14. Putere mare de iesire de inaltă fidelitate 4 x 45 W 
15. Functie TV analog 
16. Functie de afisare a ceasului 
 
Utilizarea aparatului 
 
Produsul prezinta un ecran TFT LCD cu atingere, de inaltă rezolutie,  suporta majoritatea formatelor de 
discuri disponibile in prezent pe piata, oferind functii, cum ar fi de navigatie , radio, TV analog, Bluetooth si 
radarele fixe, cat si puterea de iesire de inaltă fidelitate, etc, utilizate extensiv în diverse autoturisme cu 
dimensiunile de 2-DIN.  
 
Specificatii principale 
 
Putere tensiune: 9.5-16 V 
Curent maxim: 15 A 
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Notificari inainte de functionare 
 
Masuri de siguranta 
 

• Va rugam cititi in detaliu toate instructiunile inainte de instalare, este recomnadat ca produsul 
sa fie instalat de catre o persoana specializata. 

• Produsul este destinat alimentarii la 12 V pe masina (necesitand fir de impamantare). Nu 
instalati produsul direct pe masina care are 24 V, altfel il puteti deteriora. 

• Utilizati doar discuri originale, nu folositi discuri de proasta calitate, deteriorate, altfel 
acestea pot cauza defectiuni aparatului sau pot afecta garantia. 

• Nu inlocuiti cablul pentru alimentare, fara instructiunile unor persoane autorizate. Folosind 
un cablu nepotrivit puteti cauza defectiuni aparatului si poate provoca incendiu. 

• Pentru a nu încalca regulile de circulatie, soferul nu trebuie sa utilizeze functia TV  si sa 
conduca masina, asta pentru a preveni accidentele in trafic. 

• Pentru siguranta si pentru asigurarea utilizarii normale a aparatului, montati aparatul in 
centrele specializate. Nu dezasamblati si nu reparati dvs aparatul, pentru detalii contactati dealer-ul local. 

• Pentru evitarea socurilor electrice nu tineti aparatul intr-un mediu umed; acest lucru poate 
cauza scurt circuite  care duc la incendii. 

• Partea mecanica a ecranului are un mecanism automat. Nu impingeti, trageti sau rotiti 
ecranul cu forta si nu trantiti ecranul TFT  pentru a nu distruge produsul. 

• Pentru o conducere in siguranta, din cauza traficului si a conditiilor de drum, tineti nivelul 
volumului cat mai jos posibil. 

• Nu introduceti alte obiecte in mecanismul de introducere a discului.  
 
Acest produs este unul laser. 
 
Nota: Pentru prevenirea scurt circuitelor, amintiti-va sa opriti automobilul si sa deconectati inainte de 
instalare ACC si B+. 
 
Precautii pentru introducerea discului 
 
o Aparatul suporta doar disc de 12 cm, nu introduceti niciodata disc de 8 cm. Nu folositi accesorii adaptabile 
cand introduceti disc de 12 cm, altfel,  discul nu poate fi eliminat din aparat. 
o Nu  expuneti discul sub directa lumina a soarelui. Acesta trebuie să fie pus in carcasa. Altfel, acesta se 
poate deforma si nu poate fi utilizat in mod normal. 
o Nu utilizati discuri crapate sau deformate. Atfel, aceasta poate duce la un esec. 
o Nu lipiti pe disc nici un fel de adeziv, etc. Daca un astfel de disc este pus in aparat, acesta poate fi greu de 
indepartat si poate duce la un esec. 
o Nu utilizati discuri  deformate, altfel, acestea pot provoca daune aparatului. 
o Nu folositi un disc cu suprafata de date transparenta sau translucida deoarece acesta nu poate fi inserat, 
sau scos sau ascultat in mod normal. 
o In timpul utilizarii unui disc nou, pot exista urme la interiorul si exteriorul marginilor discului. Daca este 
asa, folositi un creion, carpa etc. pentru a sterge, altfel, acestea pot adera la suprafata discului. 
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o Nu atingeti suprafata discului, altfel, amprentele lasate pe aceasta il pot deteriora. 
 

 
 
o Daca un disc murdar este utilizat, poate rezulta respingerea acestuia din aparat. Discul trebuie curatat cu o 
solutie speciala, si poate fi şters uşor de la interiorul discului spre margine. 
 

 
 
o Nu folositi agenti de curatare volatili precum benzenul sau altele; altfel stratul de lac de deasupra poate fi 
indepartat. 
 
Intretinere produs 
 

Folositi o carpa moale pentru curatare. Cand este foarte murdar, este recomandat sa folositi o carpa 
umeda cu o solutie degresanta diluata si apoi stergeti cu o carpa uscata. Ecranul LCD este usor de curatat, 
asa ca stergeti-l cu grija. 
 
 
Diagrama schematica 
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Operatii de baza 
 
Descriere functionala 
 

1.   Butonul de deschidere 
2. MOD: modul Switch 
3.  Buton pentru introducerea si scoaterea DVD-ului  
4.   Mute Pornit/Oprit 
5. AMS: functia in modul radio, cautare auto la modul TV 
6. LOC: Configurare locala / cautare telecomanda in modul radio 
7. ST: Configurare stereo / mono in modul radio 
8. BAND: Banda FM1 / FM2 / FM3 / AM1 / AM2; AUTO / NTSC / PAL sistem pentru DVD; sistem 

pentru TV. 
9. VOL-: reducere volum 
10. L / R: schimbare piesa cand este pe VCD in modul DVD, selectare limba atunci cand este pe DVD 
11. VOL+: crestere volum 
12. PBC: functia PBC in modul VCD 
13. RPT: Setare functie de repetare in modul DVD 
14. RDM: Setare functia aleatoare in modul DVD (necesita suport de disc) 
15. SCAN: navigati in modul CD / VCD  
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16. PROG: Functie de redare programata in modul DVD 
17. Tastatura numerica: 0~9 
18.  Daca intrarea digitala depaseste 10 in modul DVD, este recomandat sa apasati respectivele doua 

taste numerice, e.g.: 1 si 2, insemnand 12 
19. DEL: Functia de stergere in modul Bluetooth 
20.  Stop fuctiei de redare in modul DVD 
21.  Functia Play/Pause in modul DVD 
22. GOTO: Selectarea functiei in modul DVD 
23. SUB-T: Functia de subtitrare in modul DVD (necesita suport de disc) 
24. MENU: Setari meniu Enter/Exit in modul DVD 
25.        Operare meniu buton de directie 
26. ENTER: Operare meniu buton de confirmare 
27. EXIT: Exit status curent, si enter in meniul principal 
28. OSD: Afisare informatie OSD in modul DVD 
29. ZOOM: DVD zoom imagine 
30. ANGLE: Functie schimbare unghi in modul DVD (necesita suport de disc) 
31. SLOW: Functie de redare incet in modul DVD 
32. TITLE: Afisare titlu meniu in modul DVD 
33. Ecran UP/DOWN , folosit sa ajusteze unghiul de vedere 
34.   Apasati lung pentru cautarea automata a functiei in modul radio. Apasati scurt pentru 

cautarea postului radio. Capitolul Previous/Next cand este utilizat DVD. 
  
 
 
 
Descrierea porturilor din panoul spate 
 

 
 
Descrierea functiilor, culorilor si locatiei butoanelor: 
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Descrierea functiilor din panoul frontal 
 

 
 
Descrierea butoanelor de pe panoul frontal 
 



 8 

1. POWER: apasati butonul pentru a porni sau opri statusul aparatului, si panoul va fi la ultima poziţie de 
memorie; apasati lung tasta pentru a schimba statusul din oprit in pornit, si panoul se va intoarce la locatia 
initiala. Apasati scurt pentru a schimba ecranul ON/OFF. 
2. Butonul MUTE: Apasati butonul usor pentru a schimba volumul ON/OFF. 
3. Butonul VOL-: Apasati butonul usor pentru a scade volumul. 
4. Butonul VOL+: Apasati butonul usor pentru a creste volumul. 
5. Control telecomanda 
6. Butonul RESET: Apasati butonul pentru a reseta produsul cu setarile din fabrica. 
7. Butonul 
Mode switch 
8. Butonul 
Screen DOWN 
9. Butonul 
Screen UP 
10. Buton pentru 
iesire 

Apasand 
acest buton 
panoul se va 
deschide/inchide 
automat (daca 
nu se 
indeparteaza 
discul, acesta se 
va incarca 
automat in 10 
secunde, dar nu va fi in statusul play). Daca nu este nici un disc in compartiment, panoul se va deschide 
automat, si va reveni la ultima pozitie si va incepe sa cititeasca in mod automat discul. 
11. Afisare ecran: afiseaza statusul informatiilor curente 
12. Jack microfon 
 
 
 
Operatia OSD 
 
Functii: acest sistem multimedia are functii de player DVD, radio, USB, Bluetooth incorporat, navigatie 
intrare AUX, conexiune IPOD, modul OFF pentru ecran. 
 

Interfata principala de selectare 
 
1. Butonul DVD (fara DISC, fara status DVD). Atingeti usor butonul pentru a intra in statusul DVD. (Pentru 
operatii relevante, vedeti interfata operationala DVD). 
2. Butonul SD. Aparatul nu are un status pentru cardul SD. 
3. Butonul USB (fara USB, fara status USB). Atingeti usor butonul pentru a intra in statusul card USB. 
(Pentru operatii relevante, vedeti interfata operationala USB). 
4. Butonul RADIO. Atingeti usor butonul pentru a intra in statusul radio. (Pentru operatii relevante, vedeti 
interfata operationala radio). 
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5. Butonul TV. Atingeti usor butonul pentru a intra in statusul TV. (Pentru operatii relevante, vedeti 
interfata operationala TV). 
6. Butonul IPOD (fara IPOD, fara status IPOD). Atingeti usor butonul pentru a intra in statusul IPOD. 
(Pentru operatii relevante, vedeti interfata operationala IPOD). 
7. Butonul GPS. Atingeti usor butonul pentru a intra in statusul card GPS. (Pentru operatii relevante, vedeti 
interfata operationala GPS). 
8. Butonul Bluetooth. Atingeti usor butonul pentru a intra in statusul Bluetooth (BT). (Pentru operatii 
relevante, vedeti interfata operationala Bluetooth (BT). 
9. Butonul AUX. Atingeti usor butonul pentru a intra in statusul AUX. (Pentru operatii relevante, vedeti 
interfata operationala AUX). 
10. Butonul SETUP. Atingeti usor butonul pentru a intra in configurarea parametrilor.  (Pentru operatii 
relevante, vedeti interfata operationala pentru configurarea parametrilor). 
 
 
Functia DVD 
 
DVD Play 
Avertisment: atunci cand DVD-ul este in functiune: va rugam sa folositi discuri standard, curate pentru 
garantarea unei vieti durabile a sistemului. 
 
DVD disc play 
Discul DVD asezat uşor pe portul de intrare, va fi automat tras de aparat, si sistemul il va citi imediat. In 
procesul de citire al discului, dati click “EXIT” pe ecran pentru intoarcerea la interfata principala a 
sistemului. 
 

 
 
1. Butonul PAUSE / PLAY. Apasati usor acest buton pentru PAUSE / PLAY. 
2. Butonul PREVIOUS TRACK / FAST REWIND. Apasati scurt acest buton pentru piesa anterioara, 
apasati lung pentru a selecta X2/X4/X8/X20 inapoi, apasati scurt butonul “PLAY” pentru a relua piesa. 
3. Butonul NEXT TRACK / FAST FORWARD. Apasati scurt acest buton pentru piesa urmatoare, apasati 
lung pentru a selecta X2/X4/X8/X20 inapoi, apasati scurt butonul “PLAY” pentru a relua piesa. 
4. Butonul RDM. Apasati usor butonul pentru a schimba piesele aleator. 
5. Butonul EXIT. Apasati usor butonul pentru a va intoarce la interfata principala. 
6. Butonul MORE. Apasati usor butonul pentru afisarea meniului ascuns. 
7. Butonul STOP. Apasati usor butonul pentru oprirea media. 
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8. Butonul STUP. Apasati usor butonul pentru afisarea meniului de setari al sistemului DVD. 
9. Butonul SUBT. Apasati usor butonul pentru functia de subtitrare (necesita suport de disc). 
10. Butonul OSD. Apasati usor butonul pentru afisarea informatiilor pe ecran. 
11. Butonul REPT. Apasati usor butonul pentru selectarea repetarea capitolului, titlului, a pieselor, si a 
modurilor inchise. 
12. Butonul MENU. Apasati usor butonul pentru meniul pieselor. 
13. Butonul UP. Apasati usor butonul pentru meniul de selectare UP, apasati usor butonul “OK” pentru a 
executa operaţia selectata. 
14. Butonul DOWN. Apasati usor butonul pentru meniul de selectare DOWN, dupa selectarea meniului, 
apasati usor butonul “OK” pentru a executa operatia selectata. 
15. Butonul LEFT. Apasati usor butonul pentru meniul anterior, dupa selectarea meniului, apasati usor 
butonul “OK” pentru a executa operaţia selectata. 
16. Butonul RIGHT. Apasati usor butonul pentru meniul urmator, dupa selectarea meniului, apasati usor 
butonul “OK” pentru a executa operaţia selectata. 
17. Butonul OK. Apasati usor butonul pentru confirmare dupa selectarea meniului. 
18. Ajustare functie. Apasati butonul “VOL” pentru setarea VOL/BAS/TRE/BAL/FAD/  /  /  . 
19. Butonul Vol+ / Vol-. Apasati butonul “+” pentru a mari volumul, apasati usor “-” pentru micsorarea 
volumului. 
 
Functia USB 
 

 
 

1.  Folder fisiere   2.  Fisiere   3.  Iconita muzica   4. Iconita JPEG   5.  Iconita video 
 
Introduceti cardul de memorie (discul U) la portul USB al aparatului, acesta va detecta si citi automat 
fisierul disponibil pentru vizualizare. 
1. Porniti sistemul principal, introduceti discul U (la iesirea din statusul compartimentului).  
2. Ecranul afiseaza “READ USB”, si afiseaza meniul fisierului vizualizat dupa ce citirea este completa.  
3. Iconita meniului si metoda vizualizarii: 
 
 Folositi butoanele pentru directie ( ) pentru a muta iconitele folderelor, fisierelor, muzica, 

JPEG si video. 
 Daca sunt in functie fisierele de muzica, va rugam mutati cursorul la iconita “MUSIC” si apasati 

butonul “OK”. Daca sunt in functie fisierele JPEG, mutati cursorul la iconita “JPEG” si apasati 
butonul “OK”. Daca sunt in functie fisierele video, mutati cursorul la iconita“VIDEO” si apasati 
butonul “OK”.  

 Selectati fisierul dorit si apasati butonul “OK”, iar apoi apasati butonul “PLAY”. 
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4. Daca doriti sa anulati player-ul, este necesar doar sa indepartati cardul de memorie.  
5. Butonul pentru functia USB este similara cu operatia butonului functiei DVD (vedeti descrierea operarii 
functiei DVD). 
 
Nota: Daca exista un fisier care nu poate fi vizualizat in discul U al aparatului, va rugam sa-l formatati intai 
pentru a va asigura ca aparatul poate citi cu corectitudine fisierul. 
Functia radio (sistem standard – interfata radio) 
 

 
 
1. Butonul BAND. Apasati usor butonul pentru a schimba in randul FM1, FM2, FM3, AM1 si AM2.  
2. Butonul AMS. Apasati lung butonul (≥3s) pentru a scana automat in interiorul ariei de frecvente si va 
salva posturile radio cautate in M1-M6. Apasati scurt butonul (<1s) pentru a reda posturile radio salvate. 
3. Butonul SCN. Apasati usor butonul, si sistemul va cauta automat postul radio. 
4. Butonul ( ) pentru cautare DOWN. Apasati lung butonul pentru cautarea manuala in jos a postului radio 
intr-un singur pas, apasati scurt butonul pentru cautarea in jos automata. 
5. Butonul ( ) pentru cautare UP. Apasati lung butonul pentru cautarea in sus a postului radio intr-un singur 
pas manual, apasati scurt butonul pentru cautarea in sus automata. 
6. Butonul Stereo / Mono (ST). Apasati usor butonul pentru a alterna frecventele. 
7. Butonul Local / Remote (LOC). Apasati usor butonul pentru a selecta local sau remote. 
8. Butonul CLK. Apasati usor butonul pentru a schimba ON/OFF afisarea timpului. 
9. Butonul ( ) pentru intoarcerea la interfata principala. Apasati usor butonul pentru intoarcerea la interfata 
principala. Nota: puteti apasa lung orice tasta de la M1-M6 dupa receptia unui post radio, in timpul ce 
utilizati butoanele  pentru căutarea automata a postului radio, si memorarea  acestuia pentru o 
vizualizare si ascultare mai tarzie. 
10. Butonul MUTE. Apasati usor butonul pentru a schimba ON/OFF volumul. 
11. Butonul VOL-. Apasati usor butonul pentru a scade volumul. 
12. Butonul VOL+. Apasati usor butonul pentru a mari volumul. 
13. Butonul pentru setari Sound/effect (SEL). Apasati usor butoanele +, - pentru a selecta setarea dorita al 
modului audio: VOL, BAS, TRE, BAL si FAD sau modulul de efect: , , . 
14. Butonul AF. Apasati usor butonul pentru alternarea frecventei. 
15. Butonul TA. Apasati usor butonul pentru iesire din programul de anunturi si informatii despre trafic, si 
cu ajutorul butonului AF, finalizati cautarea automata a postului radio. 
16. Butonul PTY. Apasati usor butonul pentru tipul de programare. 
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Functia IPOD 
 

 
 
1. Butonul PLAY / PAUSE. Apasati usor acest buton pentru functiile play si pause. 
2. Butonul PREVIOUS / FRW. Apasati usor acest buton pentru piesa anterioara, si apasati lung pentru 
repede inapoi. 
3. Butonul NEXT / FFW. Apasati usor acest buton pentru piesa urmatoare, si apasati lung pentru repede 
inapoi. 
4. Butonul PRT. Apasati usor acest buton pentru a incepe repetarea pieselor, intre timp ecranul va afisa 
“RPT”; Apasati din nou butonul pentru modul normal al play-listei. 
5. Butonul RDM. Apasati usor acest buton pentru a incepe aleator play-lista; Apasati din nou butonul pentru 
modul normal al play-listei. 
6. Butonul IPOD MENU. Apasati usor acest buton pentru a intra in meniul de setari pentru IPOD. 
7. Butonul UP. Apasati usor acest buton pentru selectarea in sus. 
8. Butonul DOWN. Apasati usor acest buton pentru selectarea in jos. 
9. Butonul ( ) pentru intoarcerea la interfata principala. Apasati usor butonul pentru intoarcerea la interfata 
principala. 
10. Butonul MUTE. Apasati usor acest buton pentru a schimba ON/OFF volumul. 
11. Butonul VOL-. Apasati usor butonul pentru a scade volumul. 
12. Butonul VOL+. Apasati usor butonul pentru a mari volumul. 
13. Butonul pentru setari Sound/effect (SEL). Apasati usor butoanele +, - pentru a selecta setarea dorita al 
modului audio: VOL, BAS, BAL si FADE sau modulul de efect: , , . 
 
Functia Bluetooth 
 
A. Bluetooth hands free. Sistemul ofera functia de comunicare libera prin hands free Bluetooth (pentru 
prima conectare). Daca telefonul dvs mobil are functia Bluetooth, se poate creea o conexiune cu cea a 
sistemului, si pot efectua pe ecran functii, cum ar fi de apelare si de raspuns, etc. Modul de operare: 
1. Porniti functia Bluetooth. Apasati usor modulul Bluetooth din meniul principal pentru a intra in interfata 
Bluetooth, si porniti intre timp functia Bluetooth al telefonului dvs mobil. 
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2. Căutarea de noi echipamente in functie de telefon mobil. Dupa ce sistemul recunoaste telefonul mobil, va 
apare un mesaj prompt in telefon “CONNECT EQUIP?” telefonul mobil selecteaza “YES” si va trebui sa 
introduceti parola “0000” pentru confirmarea obligatorie. Dupa ce sunt conectate sistemul si telefonul 
mobil, ecranul va afisa “CONNECT OK”. Altfel, va rugam sa reincercati pana cand conexiunea este 
completa. 
3. Efectuati un apel de intrare in modul Bluetooth, si puteti introduce numarul de telefon prin tastele 
numerice de pe ecran. Puteti apela deasemeni numarul prin telefonul mobil. Dupa apasarea butonului pick-
up, sistemul va transfera vocea din telefonul mobil in sistemul de boxe al masinii, si veti auzi tonul de apel 
si vocea celelaltei parti prin difuzorul masinii. Dupa ce conexiunea este completa, apasati butonul rosu 
pentru inchidere sau inchideti direct prin telefonul mobil. 
4. Raspundeti la apel. Cand primiti un apel, sistemul va schimba automat in functia hands-free Bluetooth din 
orice mod, si apasati butonul pentru a selecta raspuns sau respingere.  
 
B. Butonul pentru interfata Bluetooth 
 

 
 
1. Butonul DEL. In timpul introducerii unui numar si atunci cand exista o intrare incorecta, apasati usor 
butonul pentru stergerea ultimei cifre. 
2. Butonul EXIT ( ). Apasati usor butonul pentru intoarcerea la meniul principal. 
3. Informatii afisate pe ecran (apelarea printr-un telefon mobil, care nu afiseaza numarul). 
4. Butonul CHARACTER / SYMBOL. Apasati usor tasta corespunzatoare pentru efectuarea apelului. 
5. Butonul CALL / ANSWER. Apasati usor acest buton pentru a raspunde unui apel sau pentru apelarea 
unui numar introdus. 
6. Butonul Hang up. Cand nu doriti sa raspundeti unui apel sau dupa raspunderea apelului, atingeti usor 
butonul pentru respingerea apelului, respectiv pentru terminarea apelului. 
7. Butonul REDIAL. Apasati usor acest buton pentru a reapela ultimul numar. 
8. Butonul VOL-. Apasati usor butonul pentru a scade volumul. 
9. Butonul VOL+. Apasati usor butonul pentru a mari volumul. 
10. Butonul SWT schimba convorbirea intre telefonul mobil si sistem. 
11. Butonul Connect. Cand functia hands-free Bluetooth a telefonului este in legatura cu sistemul masinii, 
apasati usor butonul pentru conectare/deconectare Bluetooth. 
12. Butoanele Music-Mobilephone. Nota: Pentru obtinerea unui efect mai bun de transmisie a apelului, 
Bluetooth-ul trasfera conversatia in difuzorul principal. 
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Functia AUX 
 

 
 
Operatiile interfetei AV: 

1. Butonul MUTE. Apasati usor acest buton pentru a schimba ON/OFF volumul. 
2. Butonul CLOCK. Apasati usor acest buton pentru a schimba ON/OFF timpul afisat. 
3. Butonul EQ. Apasati usor acest buton pentru a selecta efectele de sunet astfel: 

 

 
 

4. Butonul EXIT. Apasati usor butonul pentru a reveni la meniul principal. 
 
Functia configurare parametru 
 
A. Buton Basic Setup 
1. Selectare banda radio 
Utilizati butonul  sau  pentru a selecta “RADIO”, si cand acesta este rosu, apasati usor  
sau  pentru selectarea fiecarei frecvente a zonei respective EUROPA, USA1, USA2, JAPONIA, 
RUSIA sau ASIA. 
2. Selectare sistem TV 
Utilizati butonul  sau  pentru a selecta “TV”, si cand acesta este rosu, apasati usor  sau 

 pentru a selecta sistemul TV. 
3. Setare TIMP 
Utilizati butonul  sau  pentru a selecta “HOUR” pentru “TIME”, si cand acesta este rosu, apasati 
usor  sau  pentru ajustarea orei. 
Utilizati butonul  sau  pentru a selecta “MIN” pentru “TIME”, si cand acesta este rosu, apasati 
usor  sau  pentru ajustarea minutelor. 
4. Setare CEAS 
Utilizati butonul  sau  pentru a selecta “CLK pentru “CLK”, si cand acesta este rosu, apasati 
usor  sau  pentru a selecta sistemul de conversie 12 H si 24 H. 
 
5. Setare BIP 
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Utilizati butonul  sau  pentru a selecta “BEEP” pentru “BEEP”, si cand acesta este rosu, apasati 
usor  sau  pentru a selecta BIP “ON” sau “OFF”. 
6. Setare CAMRE 
Utilizati butonul  sau  pentru a selecta “CAMRE” pentru “CAMRE”, si cand acesta este rosu, 
apasati usor  sau  pentru a selecta CAMRE “NORMAL” sau “MIRROR”. 
 

 
 
B. Setare VIDEO 
1. Ajustare luminozitate 
Utilizati butonul  sau  pentru a selecta , si cand acesta este rosu, apasati usor  sau 

 pentru ajustarea luminozitatii. 
2. Ajustare cromatica 
Utilizati butonul  sau  pentru a selecta , si cand acesta este rosu, apasati usor  sau 

 pentru ajustarea cromaticii. 
3. Ajustare contrast 
Utilizati butonul  sau  pentru a selecta , si cand acesta este rosu, apasati usor  sau 

 pentru ajustarea contrastului. 
4. MODE 
Utilizati butonul  sau  pentru a selecta “MODE”, si cand acesta este rosu, apasati usor  
sau  pentru efectuarea conversiei modurilor USER, STD, SOFT si BRIGHT. 
5. IPOD 
Utilizati butonul  sau  pentru a selecta “IPOD”, si cand acesta este rosu, apasati usor  sau 

 pentru efectuarea conversiei NORMAL si VIDEO. 
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C. Setari Audio 
1. Ajustari BAS 
Utilizati butonul  sau  pentru a selecta “BAS”, si cand acesta este rosu, apasati usor  sau 

 pentru efectuarea ajustarilor bas. 
2. Ajustari TRE 
Utilizati butonul  sau  pentru a selecta “TRE”, si cand acesta este rosu, apasati usor  sau 

 pentru efectuarea ajustarilor treble. 
3. Ajustari BAL 
Utilizati butonul  sau  pentru a selecta “BAL”, si cand acesta este rosu, apasati usor  sau 

 pentru efectuarea ajustarilor left/right track balance. 
4. Ajustari FAD 
Utilizati butonul  sau  pentru a selecta “FAD”, si cand acesta este rosu, apasati usor  sau 

 pentru efectuarea ajustarilor front/rear track balance. 
5. Ajustari LOUD 
Utilizati butonul  sau  pentru a selecta “LOUD”¸ si cand acesta este rosu, apasati usor  
sau  pentru a selecta “LOUD” ON/OFF. 
6. Butonul pentru efecte sunete EQ 
Utilizati butonul  sau  pentru a selecta “EQ”, si cand acesta este rosu, apasati usor  sau 

 pentru a selecta dupa cum urmeaza: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 17 

Functia TV 
 

 
 
Interfata TV: 
1. Butonul SEEK. Apasati usor acest buton, sistemul va cauta si salva automat postul TV.  
2. Butonul DOWN. Apasati usor acest buton pentru selectarea descendenta a postului deja salvat. 
3. Butonul UP. Apasati usor acest buton pentru selectarea ascendenta a postului deja salvat. 
4. Butonul SYS. Apasati usor butonul pentru conversia langa urmatoarele sisteme: 
PAL I---PAL D/K---PAL B/G---PAL-M---PAL-N---SECAM-D/K---SECAM-B/G---NTSC---PAL I 
5. Butonul EQ. Apasati usor acest buton pentru selectarea efectelor de sunet dupa cum urmeaza: 
 

 
 
 6. Butonul EXIT. Apasati usor acest buton pentru intoarcerea la meniul principal. 
 
Mersul inapoi 
 
In timpul mersului inapoi, si atunci cand exista o camera video pentru mersul inapoi, sistemul va activa 
aceasta functie automat. Cu ajutorul acestei functii sistemul va afisa imaginea captata de camera video pe 
ecran pentru a garanta siguranta mersului inapoi. Daca nu aveti instalata o camera video in spatele masinii, 
sistemul va afisa ecranul albastru in timpul mersului inapoi. 
 
Ecran inchis 
In timpul conducerii pe timp de noapte, pentru neafectarea vederii soferului si garantarea sigurantei 
conducerii, apasati scurt tasta “power” la orice mod de redare, sistemul se va inchide de pe ecran, dar va 
reda sunetul original al modul de redare; apasand din nou orice tasta de pe panou sistemul va iesi din modul 
de inchidere a ecranului. 
 
Functia video de inchidere 
La functia de mers inapoi sistemul inchide automat functia video. 
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Cardul SD 
 
1. Card pentru operatiuni SD / MMC 
Precum echipamentele mobile de economisire, cardul SD / MMC poate inregistra imagini din diferite 
formate, si mai multe fisiere audio/video. Introduceţi cardul SD / MMC compatibil in cititorul de card 
pentru a reda diferite fisiere. Porniti ecranul TFT, introduceti usor cardul SD / MMC in locatia cititorului de 
card, si intrati in meniul principal pentru a selecta modulul GPS. Apoi, selectati fisierul de muzică, si poate 
fi redat conform cu formatul fisierului salvat in memorie. 
2. Introduceti cardul SD / MMC (cu lamele in sus) pentru a reda fisierul video din cardul SD / MMC. Notă: 
Lasati panoul in partea de jos, inainte de introducerea cardului, şi un sunet de "clic" inseamnă ca deja a fost 
introdus in locatie. Apasati cardul SD / MMC si cand este auzit un sunet "clic", cardul SD / MMC va iesi.  
 

 
 
Functia navigare GPS 
 
Introduceti cardul SD instalat cu software-ul de navigare. Dati click pe iconita din meniul principal pentru a 
intra in interfaţă de configurare GPS, si pentru a afisa cursorul. Dupa 6 secunde, sistemul intră in mod 
automat in consola din interfata. 
 

 
 
 
 
A. Calibrarea Ecranului 
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Intrati in interfata consolei, si dati click pe iconita  pentru a intra in interfata setarilor sistemului, 
aratata in urmatoarea figura: 
 

 
 

Click pe iconita , intrati in interfata pentru calibrarea ecranului. Tineti apasat lung centrul 
cursorului in locatia fotografiei pana cand cursorul pentru calibrare se misca automat in stanga sus. Calibrati 
in schimb locatia cursorului pana in stanga jos, dreapta jos si respectiv dreapta sus. Daca aceasta nu reuseste 
calibrarea, va intra automat in interfata de re-calibrare; Daca aceasta reuseste, afiseaza “OK” pe ecran. Dati 
clic pe orice punct pe ecran pentru a salva calibrarea si pentru a iesi din meniul de calibrare. Dupa ce este 
completa calibrarea ecranului, sistemul va memora rezultatul calibrarii, care nu va fi pierdut. Nu este 
necesar sa calibrati de fiecare data cand este alimentat aparatul si calibrarea a fost efectuata inainte de 
livrare. 
 
B. Utilizarea sotfware-ului de navigare 
Introduceti cardul SD instalat cu sotfware-ul de navigare, in consola interfetei: 
 

 
 

 
 
 
 
 

Click pe iconita , iar sistemul intra in interfata pentru setari, aratata in imaginea urmatoare:  
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Selectati iconita pentru setarile navigatiei , si intrati in interfata urmatoare: 
 

 
 

Click pe iconita  pentru a intra in interfata depozitare card, apoi click pe documentul 
storagecard.exe. 
 

 
 
Selectati executabilul pentru navigatie (acum puteti selecta din nou “Run Navigation Software at Start 
Automatically”), clic “OK” pentru iesire, si va intoarceti la interfata consolei, aratata in imaginea urmatoare: 
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Selectati iconita “Navigation”, si sistemul intra in interfata pentru navigatie. Utilizarea software-ului pentru 
nagivatie este prevazuta cu intructiunile pentru aceasta. 
 
C. Redarea fisierului audio 
In interfata consolei, aratate in imaginea urmatoare, 
 

 
 
apasati iconita “Music” pentru a va intoarce la interfata principala pentru redarea muzicii: 
 

 
 

Apasati o data pe iconita  pentru selectarea fisierului audio: 
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Alegeti un fisier audio pe care doriti sa-l ascultati, apasati o data iconita  sau dublu clic pe numele 
fisierului pentru redarea melodiei, aratata in imaginea urmatoare: 
 

 
 

Apasati pe iconita  pentru a selecta toate fisierele, aratate in imaginea urmatoare: 
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Apasati o data iconita “OK” pentru intoarcerea la interfata principala de redare a muzicii: 
 

 
 

Apasati o data pe iconita  pentru a merge la adaugarea fisierului audio, apasati o data iconita  
pentru a va intoarce la interfata de redare a muzicii. 

Apasati o data iconita  pentru redarea muzicii. Puteti deasemeni sa dati dublu click pe numele 
fisierului pentru ascultare. 
Apasati o data iconita  pentru pauza redarii; 
Apasati o data iconita  pentru selectarea piesei urmatoare; 

Apasati o data iconita  pentru selectarea ultimei piese; 
Apasati o data iconita  pentru repetarea piesei; 

Apasati o data iconita  pentru marirea volumului difuzorului; 
Apasati o data iconita  pentru micsorarea volumului difuzorului; 
Apasati o data iconita  pentru difuzor mut; 

Apasati o data iconita  pentru difuzor normal; 
Apasati o data iconita  pentru stergerea fisierelor; 

Apasati o data iconita  pentru iesire din interfata de redare a muzicii. 
Apasati “Volume Progress Bar” pentru selectarea volumului; Apasati “Play Progress Bar” pentru selectarea 
redarii; 
 
D. Utilizarea interfetei pentru fotografii 
La interfata consolei, aratate in imaginea urmatoare: 
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Apasati iconita “Picture”; intrati in interfata principala al browser-ului pentru fotografii, aratata in imaginea 
urmatoare: 
 

 
 

Apasati iconita , pentru selectarea fisierului de fotografii, si intrati in interfata urmatoare: 
 

 
 

Selectati fisierul de fotografii pe care doriti sa-l vizualizati, apasati o data iconita “OK” sau dublu click pe 
numele fisierului pentru a vizualiza fotografia. 
 
 
 
 
 
 
 
E. Utilizarea interfetei pentru redare video 
La interfata consolei, aratate in imaginea urmatoare: 
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Apasati iconita “Movie”, si intrati in interfata principala pentru  redarea video, aratate in imaginea 
urmatoare: 
 

 
 

Apasati iconita , pentru selectarea fisierului video, aratat in imaginea urmatoare: 
 

 
 
Selectati fisierul video care va fi redat, apasati o data iconita “OK” sau dublu click pe numele fisierului 
pentru redarea video, aratata in imaginea urmatoare: 
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Apasati o data iconita  pentru adaugarea unui fisier video, apasati o data iconita  pentru a va 
intoarce la interfata video de redare. 

Apasati o data iconita  pentru redare video. Puteti deasemeni sa dati dublu clic pe numele fisierului 
video pentru redare. 

Apasati o data iconita  pentru a schimba pe ecran intreg, aratat in imaginea urmatoare: 
 

 
 
Alte functii ale iconitelor, dupa cum urmeaza: 
Apasati o data iconita  pentru difuzor mut; 

Apasati o data iconita  pentru redarea normala prin difuzor; 

Apasati o data iconita  pentru urmatorul fisier video; 

Apasati o data iconita  pentru ultimul fisier video; 

Apasati o data iconita  pentru stergerea fisierelor; 

Apasati o data iconita  pentru iesire din interfata de redare video. 
Apasati “Volume Progress Bar” pentru a selecta volumul; Apasati “Play Progress Bar” pentru a selecta 
redarea. 
 
 
 
 
F. Configurarea de intrare: 
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Apasati iconita  din interfata consolei, sistemul va intra in setarile interfetei. Selectati iconita “Usual 

setup”, intrati in setarile interfetei comune. Ajustati parametrul relativ, si apasati  pentru a va intoarce 
la interfata de setari al sistemului, aratata in imaginea urmatoare: 
 

 
 
Apasati “Screen” in pentru a intra in interfata de setari al ecranului, aratata in imaginea urmatoare: 
 

 
 

1. Apasati “Brightness color” pentru a intra in interfata de setari de luminozitate, setati parametrii relativi 

dupa preferintele personale, apasati  pentru a va intoarce la interfata de setari aratata in imaginea 
urmatoare: 
 

 
2. Apasati “Adjust size” pentru a intra in interfata de setari pentru ajustarea dimensiunilor ecranului, aratata 
in imaginea urmatoare: 
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Setati parametrii relativi ca in imagine, apasati  pentru a va intoarce la interfata de setari pentru ecran. 
 
3. Apasati “Adjust position” pentru a intra in interfata de setari pentru ajustarea dimensiunii ecranului, 
aratata in imaginea urmatoare: 
 

 
 

Apasati butoanele UP, DOWN, LEFT si RIGHT pentru ajustarea corecta a imaginii curente a ecranului, 
apasati “OK” pentru a va intoarce la interfata de setari. 
Apasati “Time” in interfata setarilor sistemului, intrati in setarile pentru timp, aratata in imaginea urmatoare: 
 

 

Setati ora si apasati  pentru a va intoarce la interfata de setari al sistemului. 
La interfata de setari a sistemului, apasati “Skin” pentru a intra in interfata de setari pentru imaginea de 
fundal, aratata in imaginea urmatoare: 
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Setati paramterul relativ dupa preferinta, si apasati  pentru a va intoarce la interfata de setari al sistem. 
 
Probleme intalnite 
 

Simptome Motiv posibil Remediu 
Rutina   
 
 
Nu poate fi pornit 

Mufa de alimentare a aparatului sau 
mufa bateriei automobilului este defecta. 
Puterea de tensiune depaseste domeniul 
de aplicare al lucrului, sistemul se 
protejeaza automat. 

Inlocuiti mufa conform 
specificatiilor. Ajustati 
tensiunea. Apasati butonul 
pentru resetare din panoul fata 
pentru resetarea sistemului. 

 
Nici un sunet de 
iesire sau volum 
scazut. 

Conexiune incorecta. Setarea volumului 
este prea mic. Esec difuzor. Setarile 
volumului deviate prea mult. 
Conexiunile difuzorului impamantate 
partial. 

Verificati si corectati 
conexiunea. Mariti volumul. 
Inlocuiti difuzorul. Ajustati 
setarile volumului la pozitia de 
mijloc. Conexiunea 
difuzorului trebuie izolata.  

Nici o functie a 
telecomenzii. 

Baterie terminata. Instalare gresita a 
bateriei. 

Inlocuiti cu o baterie noua. 
Introduceti din nou bateria. 

Calitate slaba a 
sunetului, cu 
distorsiuni. 

Nu folositi discuri inferioare. Putere de 
impedanta necorespunzatoare intre 
difuzor si aparat. Difuzor cu circuit 
deschis. 

Utilizati discuri cu licenta. 
Inlocuiti cu un difuzor potrivit. 
Verificati conexiunea 
difuzorului. 

Auto-resetare a 
aparatului atunci cand 
este inchis 

Conexiune incorecta ACC si B+. Verificati pentru o conexiune 
corecta. 

Ecran rollover 
(optional) 

  

Fara imagine Firul care trebuia conectat la frana de 
mana, este incorect legat. 

Verificati conexiunea firului la 
frana de mana. Daca doriti sa 
aveti imagine in timpul 
mersului inapoi, trebuie legat 
acest fir la masa. 

Iesire imagine 
anormala. 

Setarile sistemului video DVD curent 
non-cooperative. Conexiunea semnalului 
video incorect. 

Ajustati setarile sistemului 
video. Verificati si conectati 
corect. 
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Imagine trasa, intinsa 
sau comprimata. 

Proporţie de configurare incorectă a 
imaginii. 

Utilizati corect proportia de 
configurare a imaginii. 

Radio   
Semnal slab de 
receptie  

Antena auto nu s-a intins complet. 
Functia LOC in statusul ON. 

Conectati corect antena auto. 
Inchideti functia LOC. 

Citire disc/card   
Intrerupere in 
procesul de redare 

Discul este murdar sau defect. Fisierul 
sau discul este defect. 

Curatati sau inlocuiti discul. 
Inlocuiti discul sau selectati 
din nou fisierul salvat. 

Informatiile redate nu 
corespund pe ecran 

Informatiile continute sunt mai multe 
decat poate afisa ecranul. 

 

Discul nu incape Exista alt disc in aparat.  Scoateti discul din aparat si 
introduceti alt disc. 

 
Discul nu 
functioneaza normal. 

Codul discului nu este compatibil. 
Discul este introdus invers. 

Ajustati setarile functiei de 
blocare. Folositi discuri 
compatibile pentru aparat. 
Introduceti discul cu inscrisul 
in sus. 

Cardul SD poate fi 
citit pe calculator, dar 
pe aparat nu. 

Din cauza compatibilitatii cardului SD, 
nu orice card SD poate fi citit in sistem. 

Inlocuiti cardul SD. 

Fara functii de 
repetare si cautare in 
timpul redarii VCD. 

Functia PBC este in exploatare. Inchideti functia PCB. 
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Accesorii 
 
1. Telecomanda: 1 bucata                                          2. Cablu USB: 1 bucata 
 

                            
 
3. Manual de utilizare: 1 bucata                                4. Cablu de alimentare / cablu difuzor: 1 bucata 
 

                                               
 
5. Cablu de conectare IPOD: 1 bucata                       6. Antena GPS: 1 bucata 
 

                        
 
7. Suport: 2 bucati                                                      8. Suruburi: 5 bucati 
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