
HASZNALATI UTASITAS

HORDOZHATO NAVIGACIOS RENDSZER

PNI S907 KEPERNYO 7 INCSES



Nyilatkozatok

·A termek jellemzoi valtozhatnak elozeti ertesites nelkul. Elnezest kerunk a 
kellemetlensegert.
· A cegunk nem vallal feleloseget az adatok elvesztese miatt
·Megkerjuk olvassa el figyelmesen az utasitasokat es csak az eredeti tartozekokat 
hasznalja, varatlan karok elkerulese miatt. Ha mas programokat telepit a rendszererre es a 
rendszer elromlik, garancia ervenyet veszti. Tarsasagunk nem vallal feleloseget az ilyen 
esetekert.
· Neha az infrastruktura es az uj utak epitese miatt elofordulhat, hogy a GPS nem megfelelo 
utvonalat mutat.
· Legyen ovatos vezetes kozben, ne allita a navigacios rendszert, balesetet okozhat. 
Cegunk nem vallal feleloseget ha balesetet szenved.

Ovintezkedesek

· Ne razza vagy ejtse le a keszuleket. Helytelen alkalmazas karosodashoz vezethet.
· Tartsa tavol a keszuleket a napfenytol vagy magas homerseklettol, hogy megelozze a 
robbanas veszelyt.
· Tartsa tavol a keszuleket a nedvessegti\ol es az essocsepptol. A nedvesseg karosithatja a 
keszuleket.
· Ne huzza ki a keszuleket hitelem az arram alol
· Tartsa a keszuleket tiszta esbiztonsagos helyen
· Ha az eszkoz kozeleben  eross radiohullam vagy radioaktiv sugarzas van, befolyasolhatja 
az eszkoz mukodeset.
· Dugja be teljesen az aljzatba, hogy megakadalyozzak a statikus elektromossagot.
·Ellenorizze hogy az osszes kabel csatlakoztatva van, hogy megelozze az eszkoz 
karosodasat
· Ne nyomja erossen az LCD kepernyot, ne tegye a napra, mert meghibasodhat. A kepernyot 
puha rongyal tisztitsa.
· Ha a rendszer nem mukodik megfeleloen, megkerem kuldje egy hivatalos szervizbe 
javitasra.
· Masolja az adatokat egy memoriakartyara vagy szamitogepre, hogy megelozze az adatok 
elveszteset.
· Vigyazzon arra hogy kompatibilis mediafajlok legyenek
· A filmeket, zeneket es a kepeket nem tudja megnyitani ha a fajl vedve van.
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· Ne hasznaljon fem targyakot, ez karisithatja az eszkozt. 
· Az eszkozt helyezze sima felulatre, ha parnara, takarora vagy szonyegre helyezi, magas 
lesz a homerseklet es karosulhat az eszkoz.
· Ha a rendszer mukodik, illetve masol a memoriakartyarol vagy memoriakartyara, ne huzza 
ki a forrasbol, mert a kartyan levo adadtok megserulhetnek vagy elveszhetnek. 
· Ne szakitsa meg a toltest ha bongesz, zenet, filmet vagy kepeket nez.
·Az akumlatorokat nem toltse hodeg vagy meleg helyen, karosulhat az akumlator.
· Ne hagyja a keszuleket a gyerek felugyeletere.
· Eross utesek karokat okozhatnak, megkerem vigyazzon
· Ne hasznalja a maximum hangerot, sulyos hallaskarosodast okozhat.

Bevezetes

A PNI S907 rendszert navigaciora lehet hasznalni, de egyebb funkcioi is vannak mint pl 
zene, jatek, kepek.  Barhol lehet hasznalni, pl vezetes es biciklizes kozben. 

Fobb jellemzok:
· Nagy teljesitmenyu processzor
· Egyszeru, baratsagos elolap
· Adatkabel, hogy tudja csatlakoztatni a szamitogephez
· Kituno vetel, kivalo navigacio
· Szolgaltatott szorakozas:lejatszasi kunkciok MP3

A csomag tartalmaz:

Gyozodjon meg rolla, hogy minden megvan a csomagban:
· Navigacios GPS rendszer
· Auto tolto
· Adatkabel
- Ceruza érintőképernyő
· Navigacios tarto
· Hasznalati utasitas

Ha hianyzik a csomagbol kerjuk vegye fel a kapcsolatot a szallitonkal.
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Termek leirasa

1 - Elinditasi/Leiallitasi gomb
2 - LED-es kijelzo
3 - Fejhallgato-csatlakozo
4 - Micro SD kartya
5 - Mini USB 
6 - LCD erintokepernyo
7 - Reset gomb
8 - Hangszoro
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Navigacios rendszer hasznalata

Rendszer toltese
Negy modon lehet tolteni a rendszert: a belso akkumlatorrol, szamitogeprol vagy az auto 
szivargyujtojarol. Ha nincs csatlakoztatva tapegyseghez, a GPS a belso akkumlatorral 
mukodik. [             ] Ikon = a jobb felso sarokban jelzi az akkumlator toltesi szintjet.

MEGJEGYZES: Ez a navigator egy integralt LI-on akkumlator, melyet nem lehet eltavolitani. 
Altalaban há a hattervilagitas csokkentve van, a keszulek mukodhet 3 oran keresztul.

Toltes az auto szivargyujto altal
1.Csatlakoztassa az egyik veget a mini USB aljzathoz
2.Csatlakoztassa a masik veget a szivargyujtohoz

FIGYELEM: Kerjuk a jarmu inditasa utan csatlakoztassa a szivargyujtohoz, hogy elkerulje 
az estleges okozott kar aram inditasakor.

Alapveto muveletek

Ki/Bekapcsolas
Megkerem nyomja meg a bekapcsolasi gombot, hogy allitsa le a rendszert. A rendszer 
hibernal.                                                                                                   
MEGJEGYZES: Ha takarekos fogyasztast szeretne hasznalni, nyomja meg a 
ki/bekapcsolas gombot a rendszer leallitasara.

Felszereles az autoba:
Rogzitse a keszuleket az ablakra a tarto segitsegevel, amit a csomag tartalmaz, hasznalni 
tudja vezetes kozben.

FIGYELEM: Rogzitse ovatosan a szelvedore a navigacios rendszer tartojat. Ne helyezzek a 
legzsak kozelebe.

Micro SD memoriakartya hasznalata
A GPS rendszer kepes tarolni kivant fajlokat a micro SD kartyan, amit be lehet helyezni a 
kepen talalhato rajz alapjan.
:
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FIGYELEM: Ne vegye ki a memoriakartyat mikor hasznalatban van
1.Ne nyomja meg erossen, es ne hajlitsa meg a memoriakartyat. Elozze meg a kartyaat 
utestol.
2.Ne tarolja a kartyan magas hofokon, nedvessegben es vedje a naptol. 
3.Forditson figyelmet arra hogy helyezi bele a kartyat a rendszerbe. Kart okozhat a 
rendszernek  ha a kartya nem megfeleloen van elhelyezve.

Csatlakozas a szamitogephez

Csatlakozas a szamitogephez a mini USB segitsegevel tortenik, ami a jobb oldalon talalhato 
a rendszeren. Lehet fajlokat masolni a szamitogepre es forditva:
-Biztositsa magat arrol, hogy a renszer mukodik
-Biztositsa magat hogy a jack mini USB csatlakozva van a szamitogephez
-A kapcsolat letrehozasanal a szamitogep automatikusan eszleli az uj hardvert.
-Ha befejezte a muveletet a csatlakozast szuntesse meg

A navigacios rendszer fenntartasa

Ahoz hogy hosszabb ideig hasznalhassa a rendszert megkerem kovesse a kovetkezo 
kriteriumokat.
Kijelzo vedelem: nem nyomja meg erossen a kepernyot. Tisztitsa a kepernyot puha rongyal.
Figyelem: allitsa le a rendszert tisztitaskor. Ne ejtse le, a kijelzo serulhet. Veletlen karokert 
nem vallalja a cegunk a garanciat. Kerulje az alabbi felteteleket: magas hofok (  60°C vagy 
magasabb), csokkent homerseklet ( 0°C  alatt). Tartsa tavol a folyadekoktol. Kerulje a 
sugartol.
Figyelem: ha szukseges a legi kozlekedes, a GPS a feladott poggyaszban kell tarolni.
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FIGYELEM: állítsa le GPS-navigátor tisztítás előtt az érintőképernyő.
Ne dobja le a böngészőt, kopog károsíthatja a kijelzőt és egyéb alkatrészek.

FIGYELEM: A véletlen sérülés nem vonatkozik a garancia. Kerülje az alábbi feltételekkel: a 
magas hőmérséklet-ingadozások, magas hőmérséklet (60 ° C vagy magasabb), a 
hőmérséklet túl alacsony (0 ° C alatt), nagyfeszültségű, por és páratartalom mellett. Tartsa 
távol a készüléket az erózió, maró folyadékoktól és nem köt olyan folyadékot. Interferencia 
elkerülése sugárzás: sugárzás interferenciát más elektronikus eszközök teljesítményére is 
hatással lehet a böngésző képernyő. Vegye ki az interferencia-forrás, a képernyő visszatér a 
normális kerékvágásba.

FIGYELEM: Ha szükséges a légi közlekedés, raktározás ajánlott GPS feladott 
poggyászban, és halad át a X-ray érzékelő rendszer szűrésére. Kerülje ellenőrzése 
navigátor egy érzékelő mágneses fej vagy mágneses bar (kézi ellenőrzés személyi) ezek az 
eszközök adatvesztést okozhat a rendszerben tárolt adatok.
Kerülje a közvetlen éles fény böngészőt. Tartsa GPS navigátor távol erős ultraibolya 
sugárzás növeli élettartamát.

A rendszer elolapja es a fo menu

A rendszer elolapja

Fo funkciok

Navigacio Nzilt navigacios softver

Zene Audiu fajlok megnyitasa es lejatszasa

Video Videok megnyitasa es lejatszasa

Ebook Txt fajlok megnyitasa 

Kepek Kepek megnyitasa es megtekintese

Beallitasok Menu megnyitasa
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Hangfajlok lejatszasa

Ez a fejezet megmutatja hogyan kell hasznalni  az audio playert a navigacios rendszeren.
Az audio lejatszo tamogatja a WMA, MP3 es WAV fajlokat. Beallithatja a veletlenszeru 
lejatszasi sorrendet. Megkerjuk masolja a memoriakartyara a zeneket mielott lejatszani 
szeretne.

MUVELETEK: Valassza a Music a fomenubol, hogy hozzaferjen a dalokhoz.

Vissza Nyomja meg hogy terjen vissza a fomenube

Elozo oldal Nyomja meg a hogy valassza ki az elozo dalokat

Kovetkezo oldal Nyomja meg a hogy valassza ki a kovetkezo dalokat

· Valassza ki a kivant szamot az audiu player segitsegevel:
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Redare fisiere audio

Ez a fejezet megmutatja hogyan kell hasznalni  az audio playert a navigacios rendszeren.
Az audio lejatszo tamogatja a WMA, MP3 es WAV fajlokat. Beallithatja a veletlenszeru 
lejatszasi sorrendet. Megkerjuk masolja a memoriakartyara a zeneket mielott lejatszani 
szeretne.

MUVELETEK: Valassza a Music a fomenubol, hogy hozzaferjen a dalokhoz.

Kepek megtekintese

Ez a fejezet segisegevel nezheti meg a kepeket JPG, JPEG, BMP es PNG formatumban

Bezarni Nyomja meg hogy terjen at a fomenure

Kezdet Nyomja meg ha ujbol szeretne inditani a zenet

szunet Nyomja meg ha meg akarja allitani a zenet

Leallitas Nyomja meg ha le akarja allitani a szamot

Elozo Nyomja meg az elozo szam kivalasztasahoz

Kovetkezo Nyomja meg a kovetkezo szam lejatszasahoz

Hangero szabalyozas
Valassza ki a kivant hangerot. Huzza balra a 
csokkenteshez es jobbra a hang novelesehez

Dal lejatszasa Megjeleniti az aktualis dalt

Vissza Nyomja meg hogy konyvtarba jelenitse meg

Eltelt ido Nyomja meg es megjenik az eltelt ido

hurok lejatszas Nyomja meg es lejatsza az osszes dalt

Veletlen sorrend Nyomja meg a veletlenszeru lejatszashoz
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Muveletek
· Valasszaki a Photo a menubol, hogy ferjen hozza a kepekhez

· Valassza ki a kivant kepet hogy megtekintse:

Vissza Nyomja meg, hogy terjen vissza a fomenuhoz

Elozo oldal Nyomja meg az elozo oldal megtekintesehez

Kovetkezo oldal Nyomja meg a kovetkezo oldal megtekintesehez

bezarni Nyomja meg, hogy terjen vissza a fomenuhoz

Elrejteni
Nyomja meg ha teljes kepernyobe szeretne 
megtekinteni

Forgatas jobbra Nyomja meg ha 90° szeretne nezni a kepet

Elozo Nyomja meg az elozo kep megtekintesehez

Kovetkezo Nyomja meg a kovetkezo kep megtekintesehez

Nagyitas Nyomja meg ha nagyitani szeretne a kepet

Kicsinyites Nyomja meg ha le akarja kicsinyiteni a kepet

Vissza Nyomja meg ha vissza akar terni a mappaba
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Szoveges fajlok megtekintese

Ez a fejezet segitsegevel on megtekintheti a szoveges fajlokat TXT formatumban. 
Megtekinteshez kerjuk masolja fel a szoveget a memoriakartyara.

Muveletek
· Valassza ki az EBOOK opciot a fomenubol, hogy hozzaferjen a szoveges fajlokhoz.

Vissza Nyomja meg, hogy terjen vissza a fomenuhoz

Elozo oldal Nyomja meg az elozo szoveg megtekintesehez

Kovetkezo oldal Nyomja meg a kovetkezo szoveg megtekintesehez

· Valassza ki a kivant fajlot hogy megtekintse:

Vissza Nyomja meg az elozo menuhoz

Utolso Nyomja meg az elozo szoveg megtekintesere

Kovetkezo Nyomja meg a kovetkezo szoveg megtekintesere

Szoveges font Nyomja meg a font kivalasztasara

Szoveg szine Nyomja meg a szin kivalasztasara

Mentesi 
lehetoseg

Nyomja meg a szoveg mentesere

Elmentett lista Nyomja meg az elmentett fajlok megtekintesere

Bezarni Nyomja meg a fomunu visszateresere
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Video fajlok lejatszasa

Ez a fejezet segit a videok lejetszasara.
Tamogatott fajlok: WMV, MPEG, MPG, 3GP, ASF es AVI

Muveletek
· Valassza ki a Video opciot a kivant fajl lejatszasara::

Vissza Nyomja meg a fomenu visszateresere

Elozo oldal Nyomja meg az elozo videok megtekintesere

Kovetkezo oldal Nyomja meg a kovetkezo videok megtekintesere

· Valassza ki a kivant fajlt a megtekintesre:
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Leallitas Nyomja meg a fomenu visszateresere

Kezdet Nyomja meg a video elinditasahoz

Szunet A gomb megnyomasaval szuneteltetheti a klipet

Megall Nyomja meg a video megallitasahoz

Elozo Nyomja meg az elozo klip lejatszasahoz

Kovetkezo Nyomja meg a kovetkezo klip lejatszasahoz

Hangero szabalyozas
Valassza ki a kivant hangerot. Huzza balra a 
csokkenteshez es jobbra a hang novelesehez

Dal lejatszasa Megjelenik az aktualis klip lejatszasa

Vissza
Nyomja meg ha egy konyvtarba szeretne a 
fajlokat

Eltelt ido Nyomja meg es megjenik az eltelt ido

Hurok lejatszas Nyomja meg es lejatsza az osszes dalt

Veletlen sorrend Nyomja meg a veletlenszeru lejatszashoz

13

Rendszer beallitasa
 
Valassza ki a Beallitasok opciot a fomanube hogy hozzaferjen a redszerhez.



Nyelv munu (Language)
- Valassza ki a menu nyelvet

Informacios muholdak(GPS Info)
- A GPS adatok: hany muholdat talalt, szelesseg, sebesseg, jelerrosseg, magassag, 
hosszusag, ido/datum, stb

Nyomja meg a reset gombot uj muhold keresesere

Ido/datum beallitasa (Date/Time)
- Ora/datum beallitasa

15



Kalibracios kepernyo (Calibration)
- Erintokepernyo kalibralasa szemely szerint

Nyomja meg a Yes gombot hogy a kepetnyo kalibraljon. Ha a No gombot nyomja meg a 
kepernyo visszater az elozo menube kalibralas nelkul.

Utvonal navigacios szoftver (Navipath)
- Kijelolt palya beallitasa

Akkumlator szint (Power)
- Akkumlator toltesi szintje

Gyari beallitasok (Restore Set)
- Visszateres a gyari beallitasokra

16



Valassza a Yes opciot ha szeretne a gyari beallitasokat, ha a No opciot valassza visszater a 
regi menure.

Informacios rendszer (System info)
- Rendszer adatainak a megtekintese

USB
-USB beallitasok

FM
- Aktivalas/dezaktivalas FM
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Ugyanazon a frekvencian kell mukodjon az FM mint a navigacios rendszer.

Meret 179 x 115 x 12mm

Meret 320 g

Procesor MSTAR MSB2531 800MHz

Operacios rendszer WinCE 6.0

USB miniUSBx1

SD kartya microSD

Akkumlator Li-Ion, 1300mAH/3.7V

Hangszoro 2W@4ohm

Fullhallgato 20 mW/32ohm

Tamogatott audio fajlok WMA/MP3/WAV

Tamogatott video fajlok WMV/MPEG/MPG/3GP/ASF/AVI

Tamogatott kepek JPG/JPEG/BMP/PNG

Tamogatott ebook fajlok TXT

Uzemi homerseklet -10 °C ～ 55 °C

Tarolasi es szallitasi homerseklet -20 °C ～ 70 °C

Paratartalom atlagos hasznalata 35% ～ 70%(40°C)

Atlagos paratartalom tarolasa es zallitasa 30% ～ 85%（40°C

Legkori nyomas 86KPa ～ 106KPa

Nyelv Spanyol, portugal, angol stb.

Muszaki adatok
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Problemak es megoldasok

Ha a navigacios rendszer nem mukodik kerem ellenorizze a kovetkezo megoldasokat, ha 
igy sem mukodik kerem forduljon egy hivatalos szerviszhez.

Problemak Okok Megoldasok

A rendszer nem indul Akkumlator lemerult Toltse fel az akkumlatort

A rendszer leall hasznalat 
kozben

Akkumlator lemerult
Helyezze toltobe, hogy 
idokozben hasznalni tudja a 
rendszert

Nem jelenik meg semmi a 
kepernyon

Hattervilagitas le van allitva 
vagy nagyon kicsi

Erositse meg a 
hattervilagitast

A gombok a kepernyon nem 
mukodnek megfeleloen

Az erintokepernyo nem 
kalibral

Kepernyo ujra kalibralasa

Nincs hang zene es video 
lejatszas kozben

Gyenge a hangero. A 
fejhallgato nincs 
megfeleloen csatlakoztatva

Novelje a hangerot. 

Csatlaoztassa a fejhallgatot 
megfeleloen

Nem lehet csatlakoztatni a 
rendszert szamitogephez

Az USB nincs megfeleloen 
csatlakoztatva

Csatlakoztassa az USB 
megfeleloen

A keszulek nem fogad GPS 
jeleket

Ez a jelerossegtol fugg, 
varjon 3 percet vagy valtson 
poziciot.
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