
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
HORDOZHATÓ NAVIGÁCIOS RENDSZER 

PNI L805 KEPERNYŐ  5 ÁTMÉRŐJŰ



Nyilatkozatok

· A termék jellemzői változhatnak elözeti értesítés nélkul. Elnézést kérünk a 
kellemetlenségért.
· A cégünk nem vállal felelőséget az adatok elvesztése miatt
· Megkérjuk olvassa el figyelmesen az utasításokat és csak az eredeti tartó zékokat 
használja, váratlan sérülések elkerulese miatt. Ha más programokat telepít a 
rendszererre és a rendszer elromlik, garancia érvényet veszti. Társaságunk nem vallal 
felelőseget az ilyen esetekért.
· Néha az infrastruktura és az ú j utak építése miatt előfordulhat, hogy a GPS nem
ismeri fel útvonalat mutat.
· Legyen óvatos vezetés közben, ne állítsa a navigaciós rendszert, balesetet
okozhat.Cégünk nem vállal felelőséget ha balesetet szenved.

Óvintezkedesek

· Ne rázza vagy ejtse le a készüléket. Helytelen alkalmazas károsodáshoz vezethet.
· Tartsa távol a készüléket a napfénytől vagy magas hőmérséklettől,
hogy megelőzzerobbanas veszelyt.
· Tartsa távol a készüléket a nedvességtől és az esőcsepptől. A nedvesseg
károsíthatja készüléket.
· Ne huzza ki a készüléket hirtelen  az áramforrásból
· Tartsa a készüléket tiszta és biztonságos helyen
· Ha az eszköz közelében  erőss rádió hullám vagy radió aktiv sugárzás van,
befolyásolhatja az eszköz mű ködését.
· Dugja be teljesen az aljzatba, hogy megakadályozzák a statikus elektromossagot.
· Ellenőrizze hogy az összes kábel csatlakoztatva van, hogy megelőzze
az eszköz károsodását
· Ne nyomja erőssen az LCD képernyőt, ne tegye a napra, mert meghibásodhat.
A kepernyőt puha rongyal tísztítsa.
· Ha a rendszer nem mű ködik megfelelően, megkérem küldje egy hivatalos  
szervízbe  javitásra.
· Másolja az adatokat egy memoriakártyára vagy szamí tó gepre, hogy megelőzze 
az adatok elvesztését.
· Vigyázzon arra hogy kompatibilis médiafájlok legyenek
· A filmeket, zenéket és a képeket nem tudja megnyí tni ha a fájl védve van.
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· Ne használjon fém tárgyakot, ez kárisíthatja az eszközt. 
· Az eszközt helyezze sima felületre, ha párnára, takaróra vagy szönyegre helyezi, 
magas lesz a hömérséklet és károsulhat az eszköz.
· Ha a rendszer mű kodik, illetve másol a memoriakártyáró l vagy memoriakártyara,

 ne huzza ki a forrasból, mert a kártyán az adadtok megsérülhetnek vagy elveszthetnek. 
· Ne szakítsa meg a töltést ha  zenét, filmet vagy képeket néz.
·Az akkumlátorokat ne töltse hideg vagy meleg helyen, károsulhat az akkumulátor.
· Ne hagyja a készüléket a gyerek felügyeletére.
· Erőss ütések károkat okozhatnak, megkérem vigyázzon
· Ne hasznalja a maximum hangerőt, sú lyos halláskárosodást okozhat.

Bevezetés
A PNI L805 rendszert navigacióra lehet használni, de egyébb funkciói is vannak mint pl 

zene, játek, képek.  Bárhol lehet hasznalni, pl vezetés és biciklizés közben. 

Föbb jellemzők:
· Nagy telejesítményű processzor
· Egyszerű , barátságos előlap
· Adatkábel, hogy tudja csatlakoztatni a szamitógéphez
· Kitunő vétel, kivaló  navigáció
· Szolgáltatás szorakozás:lejátszási funkciók MP3/ 

A csomag tartalmaz:

Győzödjön meg róla, hogy minden megvan a csomagban:
· Navigaciós GPS rendszer
· Autoó töltő
· Adatkábel
- Ceruza érintőképernyő
· Navigációs tartó
· Használati útmutató

Ha hiányzik a csomagbol kérjük vegye fel a kapcsolatot a szallítónkal.
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Termék leírasa

1 - Elindítási/Leallítási gomb 
2 - LED-es kijelző
3 - Fejhallgató-csatlakozó
 4 - Micro SD kártya
5 - Mini USB
6 - LCD érintőképernyő
7 - Reset gomb
8 - Hangszoró

4



Navigaciós rendszer használata

Rendszer töltése
Négy mó don lehet töteni a rendszert: a belső akkumlátorró l, számítógépről vagy az 
autó  szivargyujtó járó l. Ha nincs csatlakoztatva tápegységhez, a GPS a belső 
akkumlátorral mű ködik. [             ] Ikon = a jobb felső sarokban jelzi az akkumlátor töltési 
szintjét.
MEGJEGYZÉS: Ez a navigátor egy integralt LI-on akkumlátor, melyet nem lehet 
eltavolí tani. Á ltalaban a háttérvilágí tás csökkentve van, a készülék működhet 3 ó rán 
keresztül.
Töltés az autó szivargyújtó által
1.Csatlakoztassa az egyik véget a mini USB aljzathoz
2.Csatlakoztassa a másik véget a szivargyújtóhoz

FIGYELEM: Kérjük a jarmű  indítása után csatlakoztassa a szivargyú jtó hoz, hogy 
elkerülje az estleges okozott kárat áram indításakor.

Alapvető műveletek

Ki/Bekapcsolás
Megkérem nyomja meg a bekapcsolási gombot, hogy allítsa le a rendszert. A 
rendszer hibernál.                                                                                                   
MEGJEGYZÉS: Ha takarekos fogyasztást szeretne használni, nyomja meg a ki/
bekapcsolás gombot a rendszer leallítására.

Felszerelés az autóba:
Rögzitse a készüléket az ablakra a tartó segítségével, amit a csomag tartalmaz, 
használni tudja vezetés közben.

FIGYELEM: Rögzitse ó vatosan a szélvédőre a navigació s rendszer tartó ját. Ne 
helyezzék a légzsák közelébe.

Micro SD memoriakartya használata
A GPS rendszer képes tárolni kivánt fájlokat a micro SD kártyán, amit be lehet helyezni 
a képen talalható rajz alapján.
:
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FIGYELEM: Ne vegye ki a memoriakártyát mikor hasznalatban van
1. Ne nyomja meg erossen, es ne hajlitsa meg a memoriakártyát.
E
2.Ne tárolja a kártyát magas hőfokon, nedvességben és vedje a naptól. 
3. Fordítson  figyelmet arra hogy helyezi bele a kártyát a rendszerbe. Kárt okozhat a 
rendszernek  ha a kártya nem megfelelően van elhelyezve.

Csatlakozás a szamitógéphez

Csatlakoztassa a szamítogéphez a mini USB segítsegevel , ami a jobb oldalon talalható a 
rendszeren. Lehet fájlokat másolni a szamítógépre és fordítva:
-Biztosítsa magát arró l, hogy a renszer mű ködik
-Biztosítsa magát hogy a jack mini USB csatlakozva van a szamítogephez
-A kapcsolat létrehozásánál a szamítogép automatikusan észleli az új hardvert.
-Ha befejezte a müveletet a csatlakozást szüntesse meg

A navigaciós rendszer fenntartása

Ahoz hogy hosszabb ideig használhassa a rendszert megkérem kövesse a kovetkező 
kritériumokat.
Kijelző védelem: nem nyomja meg erőssen a képernyőt. Tisztítsa a képernyőt puha 
rongyal. Figyelem: allítsa le a rendszert tisztitáskor. Ne ejtse le, a kijelző sérülhet. Véletlen 
károkért nem vállalja a cégünk a garanciát. Kerülje az alábbi feltételeket: magas hőfok 
(  60°C vagy magasabb), csökkent hőmérséklet ( 0°C  alatt). Tartsa távol a folyadékoktól. 
Kerülje a fénysugarakat.
Figyelem: ha szükséges a légi közlekedes, a GPS a feladott poggyászban kell tarolni.
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FIGYELEM: állítsa le GPS-navigátor tisztítás előtt az érintőképernyőről.
Ne dobja le a böngészőt, kopog károsíthatja a kijelzőt és egyéb 
alkatrészeket.
FIGYELEM: A véletlen sérülés nem vonatkozik a garanciára. 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. 
Interferencia elkerülése sugárzás: sugárzás interferenciát más elektronikus eszközök 
teljesítményére is hatással lehet a böngésző képernyőjére. Vegye ki az interferencia-
forrást, 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 csökkenti élettartamát.

A rendszer előlapja és a fő menü

A rendszer előlapja

Fő funkciók

Navigació  navigaciós szoftver kinyítása

Zene Audió fájlok megnyítása és lejátszása

Videó Videók megnyítása és lejátszása

Ebook Txt fájlok megnyítása 

Képek Kepek megnyítása és megtekintése

Beallítások Menu megnyítása
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Hangfájlok lejátszása

Ez a fejezet megmutatja hogyan kell használni  az audió playert a navigaciós rendszeren. 
Az audió lejatszó támogatja a WMA, MP3 és WAV fájlokat. Beallíthatja a véletlenszerű 
lejátszási sorrendet. Megkérjük másolja a memoriakártyára a zenéket mielőtt lejátszani 
szeretne.

MŰVELETEK: Valassza a Music a főmenüből, hogy hozzáférjen a dalokhoz.

Vissza Nyomja meg hogy térjen vissza a főmenübe

Elöző oldal Nyomja meg  hogy válassza ki az elöző dalokat

Következő oldal Nyomja meg a hogy válassza ki a következő dalokat

· Válassza ki a kivánt számot az audió player segítségével:
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Audiófájlok lejátszása

Ez a fejezet megmutatja hogyan kell használni  az audio playert a navigaciós rendszeren. Az 
audió lejatszó támogatja a WMA, MP3 és WAV fájlokat. Beallíthatja a véletlenszerű 
lejátszási sorrendet. Megkérjük másolja a memoriakártyára a zenéket mielőtt lejátszani 
szeretne.

MŰVELETEK: Válassza a Music a főmenüből, hogy hozzaférjen a dalokhoz.

Képek megtekintese

Ez a fejezet segíségével nézheti meg a képeket JPG, JPEG, BMP és PNG formátumban

Bezárni Nyomja meg hogy térjen át a főmenüre

Kezdet Nyomja meg ha újbol szeretne indítani a 
zenet

Szünet Nyomja meg ha meg akarja allitani a zenet

Leallítás Nyomja meg ha le akarja allitani a számot

Elöző Nyomja meg az elöző szám kiválasztásához

Következő Nyomja meg a következő szám lejátszásához

Hangerő szabalyozás
Válassza ki a kivant hangerőt. Huzza balra a 
csökkentőshez és jobbra a hang növeléséhez

Dal lejátszása Megjeleniti az aktualis dalt

Vissza Nyomja meg hogy könyvtárba jelenítse meg

Eltelt idő Nyomja meg és megjenik az eltelt idő

Hurok lejátszása Nyomja meg és lejátsza az összes dalt

Véletlen sorrend Nyomja meg a véletlenszerű lejátszáshoz
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Műveletek
· Valasszaki a Photo a menüből, hogy férjen hozza a képekhez

· Válassza ki a kivánt képet hogy megtekintse:

Vissza Nyomja meg, hogy térjen vissza a főmenühöz

Elöző oldal Nyomja meg az elöző oldal megtekintéséhez

Következő oldal Nyomja meg a következő oldal megtekintéséhez

Bezárni Nyomja meg, hogy térjen vissza a főmenühöz

Elrejteni
Nyomja meg ha teljes kepernyőbe 
szeretne megtekinteni

Forgatás jobbra Nyomja meg ha 90° szeretne nézni a képet

Elöző Nyomja meg az elöző kép megtekintéséhez

Következő Nyomja meg a következő kép megtekintéséhez

Nagyítás Nyomja meg ha nagyitani szeretné a képet

Kicsinyités Nyomja meg ha le akarja kicsinyíteni a képet

Vissza Nyomja meg ha vissza akar térni a mappába
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Szöveges fájlok megtekintése
Ez a fejezet segítségével ön megtekintheti a szöveges fájlokat TXT 

formátumban. Megtekintéshez kérjuk másolja fel a szöveget a memoriakártyára.

Műveletek
· Valassza ki az EBOOK opciót a főmenüből, hogy hozzáférjen a szöveges fájlokhoz.

Vissza Nyomja meg, hogy térjen vissza a főmenühöz

Elöző oldal Nyomja meg az elöző szöveg megtekintéséhez

Következő oldal Nyomja meg a következő szöveg megtekintéséhez

· Válassza ki a kivánt fájlot hogy megtekintse:

Vissza Nyomja meg az elöző menühöz

Utolsó Nyomja meg az elöző szöveg megtekintésére

Következő Nyomja meg a következő szöveg megtekintésére

Szöveges font Nyomja meg a font kiválasztásra

Szöveg színe Nyomja meg a szín kiválasztásra
Mentési 
lehetőség

Nyomja meg a szöveg mentésére

Elmentett lista Nyomja meg az elmentett fájlok megtekintésére

Bezárni Nyomja meg a főmenű visszatérésére
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Videófájlok lejátszása
Ez a fejezet segít a videók lejátszására.

Támogatott fájlok: WMV, MPEG, MPG,  , 3GP, ASF és AVI

Műveletek
· Válassza ki a Videó opciót a kivánt fájl lejátszására:

Vissza Nyomja meg a főmenü visszatérésére

Elöző oldal Nyomja meg az elöző videók megtekintésére

Következú oldal Nyomja meg a következő videók megtekintésére

· Válassza ki a kivánt fájlt a megtekintésre:
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Leállítás Nyomja meg a fomenu visszateresere

Kezdet Nyomja meg a video elinditasahoz

Szünet A gomb megnyomasaval szuneteltetheti a klipet

Megáll Nyomja meg a video megallitasahoz

Elöző Nyomja meg az elozo klip lejatszasahoz

Következő Nyomja meg a kovetkezo klip lejatszasahoz

Hangerő szabályozás
Válassza ki a kivánt hangerőt. Huzza balra a 
csökkentéshez és jobbra a hang növeléséhez

Dal lejátszása Megjelenik az aktualis klip lejatszasa

Vissza
Nyomja meg ha egy konyvtarba szeretne a 
fajlokat

Eltelt idő Nyomja meg és megjenik az eltelt idő

Hurok lejátszás Nyomja meg és lejátsza az összes dalt

Véletlen sorrend Nyomja meg a véletlenszerű lejátszáshoz
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Rendszer beallítása

Válassza ki a beállítások opciót a főmenübe hogy hozzaferjen a 

redszerhez.



Nyelv menu (Language) - 
Válassza ki a menü nyelvét

Informaciós müholdak(GPS Info)
- A GPS adatok: hány müholdat talált, szélesség, sebesség, jelerrősség, magasság, 
hosszuság, idő/dátum, stb

Nyomja meg a reset gombot új mühold keresésére

Idő/dátum beallítása (Date/Time) 
- óra/dátum beallítása
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Kalibráció és képernyő (Calibration) 
- Érintőkepernyő kalibrálása személy 
szerint

Nyomja meg a Yes gombot hogy a képernyő kalibráljon. Ha a No gombot nyomja meg a 
kepernyő visszatér az elöző menübe kalibrálás nélkül.

Útvonal navigaciós szoftver (Navipath) 
- Kijelölt pálya beallítása

Akkumlátor szint (Power) 
- Akkumlátor töltési szintje

Gyári beallítások (Restore Set) 
- Visszatérés a gyári beallításokra
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Válassza a Yes opciót ha szeretne a gyári beallításokat, ha a No opciót válassza visszatér 
a régi menüre.

Informaciós rendszer (System info) 
- Rendszer adatainak a megtekintése

USB
-USB beallítások

FM
- Aktiválás/dezaktiválás FM
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Méret 132 x 84 x 12mm

Súly 180 g

Procceszor MSTAR MSB2531 800MHz

Óperacios rendszer WinCE 6.0

USB miniUSBx1

SD kártya microSD

Akkumulátor Li-Ion, 1300mAH/3.7V

Hangszoró 2W@4ohm

Füllhallgató 20 mW/32ohm

Támogatott audiófájlok WMA/MP3/WAV

Támogatott videófajlok WMV/MPEG/MPG/3GP/ASF/AVI

Támogatott képek JPG/JPEG/BMP/PNG

Támogatott ebook fájlok TXT

Üzemi hömérséklet -10 °C ～ 55 °C

Tárolási és szallítási hömérséklet -20 °C ～ 70 °C

Páratartalom átlagos használata 35% ～ 70%(40°C)

Átlagos páratartalom tárolasa és szallítása 30% ～ 85%（40°C

Légköri nyomás 86KPa ～ 106KPa

Nyelv Spanyol, portugal, angol stb.

Ugyanazon a frekvencián kell müködjön az FM mint a navigaciós rendszer. 

Műszaki adatok
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Problémak és megoldások
Ha a navigaciós rendszer nem mükődik kérem ellenőrizze a következő megoldásokat, ha 

így sem mükődik kérem forduljon egy hivatalos szervízhez.

Problémák Okok Megoldások

A rendszer nem indul Akkumlátor lemerült Töltse fel az akkumlátort

A rendszer leáll 
használat közben

Akkumlátor lemerült
Helyezze töltöbe, hogy 
időközben használni tudja 
a rendszert

Nem jelenik meg semmi a 
képernyőn

Háttérvilagítás le van 
allítva vagy nagyon kicsi

Erősítse meg a 
háttérvilagítást

A gombok a kepernyőn 
nem mükődnek 
megfelelően

Az érintőképernyő 
nem kalibrál

Képernyő újra 
kalibrálása

Nincs hang zene és 
videó lejátszás közben

Gyenge a hangerő. A 
fejhallgató nincs 
megfelelően csatlakoztatva

Növelje a hangerőt. 

Csatlakoztassa a 
fejhallgatót megfelelően

Nem lehet csatlakoztatni a 
rendszert szamitógéphez

Az USB nincs 
megfelelően 
csatlakoztatva

Csatlakoztassa az USB 
megfelelően

A készülek nem fogad 
GPS jeleket

Ez a jelerősségtől függ, 
várjon 3 percet vagy 
váltson poziciót.
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