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Запобіжні заходи
Для забезпечення безпеки користування даним продуктом, будь ласка,
прочитайте це керівництво. В силу технічних удосконалень це керівництво може змінюватися без попереднього повідомлення.
Зверніть особливу увагу на нижченаведені запобіжні заходи:
Водієві забороняється користуватися відео плеєром під час керування автомобілем.
Для забезпечення безпеки в пристрої застосовується запобіжник.
Забороняється пошкоджувати дроти пристрою, це може викликати замикання. Не
використовуйте пристрій в умовах підвищеної вологості. Пристрій можна встановлювати на автомобілі з бортовою напругою 12 В.
При заміні акумулятора автомобіля відключайте пристрій, оскільки при підключенні
нового акумулятора може бути перепад напруги в мережі.
В цілях безпеки застосовуйте тільки професійну установку пристрою. Вимикайте
акумулятор при монтажі і підключенні пристрою.
Навігаційна антена повинна бути надійно закріплена. Використана батарея повинна
бути утилізована. Дотримуйтесь встановлених правил утилізації в тому місці, де ви
живете.
Будь ласка, дотримуйтеся вказаних рекомендацій, щоб уникнути виникнення проблем під час експлуатації пристрою (можливої поломки пристрою або отримання
травми).
Не довіряйте управління пристроєм будь-кому без попереднього ознайомлення з
інструкцією по експлуатації.
При попаданні всередину пристрою сторонніх предметів або рідини відразу ж
вимкніть живлення щоб уникнути виходу пристрою з ладу або отримання електричного розряду.
Якщо під час роботи пристрою з’являться перебої, шуми або які-небудь інші ознаки
ненормальної роботи, негайно вимкніть живлення і зверніться до авторизованого
сервісного центру. Не вмикайте пристрій, так як це може призвести до більш значної
поломки, а також виходу з ладу інших електросистем автомобіля.
В пристрої немає частин, які потребують обслуговування користувачем. Будь ласка,
не відкривайте корпус пристрою.
Не намагайтеся самостійно відремонтувати пристрій, якщо у вас немає достатніх
знань і навичок для роботи з автомобільною електронікою.
Для того, щоб уникнути пошкодження рідкокристалічної панелі пристрою, а також
щоб уникнути травм дотримуйтесь наступних правил:
• Не кидайте пристрій, не піддавайте ударам і струсам. Це може призвести до пошкодження рідкокристалічного дисплея і / або заднього підсвічування.
• У разі поломки рідкокристалічного дисплея уникайте будь-якого фізичного контакту з розбитим склом або рідиною, яка витікає з корпусу. У разі такого контакту промийте ділянку
шкіри, на яку потрапила рідина, великою кількістю води. Після цього негайно зверніться
за медичною допомогою.
• Не натискайте на дисплей занадто сильно — це може пошкодити його.
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Вступ
Дякуємо вам за вибір мультимедійної навігаційної системи Incar Android. Ми постійно вдосконалюємо свою продукцію. Для правильного і повного використання
функцій, будь ласка, ознайомтесь з цим керівництвом. Для поліпшення споживчих
характеристик даного виробу ми залишаємо за собою право на внесення в нього
змін без попереднього повідомлення.
Мультимедійна навігаційна система на платформі Android робить можливим і
зручним використання в автомобілі інтернету*, «мобільного офісу», навігації, аудіо
системи в будь-якому поєднанні. Голосова навігація надасть вам детальну інформацію щодо вибраного маршруту, підкаже найкоротший шлях з найменшим трафіком.
«Мобільний офіс» допоможе вирішувати робочі питання знаходячись далеко від
робочого кабінету, а розважальні додатки зроблять дорогу короткою і приємною.

Пульт дистанційного керування
перемикання між
музикою, відео, iPod,
AV-входом, радіо, DVD,

відтворення / пауза

увімкнення / вимикання
перемикання
радіо режимів
вгору, вниз, вліво,
вправо, ввести
зупинка відтворення
стерео / вибір розділу
режим повтору
вибір
місцевий режим /
відтворення в розкид
налаштування PBC
інформація про
відтворення, звук і час

вийняти диск

меню DVD диска
вимкнути звук
налаштування DVD
вибір кута
субтитри DVD
зміна розміру
зображення в DVD
збільшити гучність
перемотка назад / вперед
аудіо налаштування
зменшити гучність

вибір каналу / розділу
показати розділ,
частину, час
навігація

ввімкнення Loud

не використовуються

* 3G модем не входить в комплект поставки і купується окремо.
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Основні операції
При включенні пристрою на екрані з’явиться головне меню. Ви можете гортати меню
за допомогою руху пальцем по екрану вліво або вправо.
Для вибору цікавої для вас функції або програми натисніть на відповідну іконку.
Додатки, віджети і ярлики можуть бути як додані, так і видалені.
Для видалення, затисніть іконку і перетягніть вгору на смугу видалення що з’явилася.
Деякі ікони не можуть бути видалені, так як є системними.

Головне меню
Натисніть іконку

для переходу в меню додатків.

Меню додатків
Для запуску додатку торкніться його іконки.
Для конфігурації розташування іконок досить натиснути на іконку і утримуючи, перетягнути на необхідну позицію.

6

Основні операції
Верхня панель
перехід в головне меню

потужність
сигналу Wi-Fi

індикатор розташування

менеджер
додатків

поточний час

вимикання
дисплею

управління
гучністю

повернення

меню активного
додатку

Панель повідомлень і швидких налаштувань
Щоб відкрити панель повідомлень і швидких налаштувань потягніть від верхнього
краю дисплею вниз.
налаштування
гучності
закриття фонових
додатків

налаштування
мережі Wi-Fi

налаштування
яскравості

налаштування
місцезнаходження

налаштування
bluetooth

налаштування
звуку
загальні
налаштування

Клавіатура

Введення на віртуальній клавіатурі не відрізняється від вводу на фізичній.
Для зміни мови натисніть і відпустіть або натисніть і втримуйте іконку

.
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Налаштування
Для переходу до налаштувань натисніть іконку

в меню додатків.

Налаштування

Wi-Fi
Перейдіть до налаштувань Wi-Fi і переведіть перемикач в увімкнений стан. Після
цього система автоматично перейде до пошуку доступних мереж. Для вибору мережі натисніть на її назву і при необхідності введіть пароль. Після успішного з’єднання
під назвою мережі з’явиться напис «Підключено», а у панелі повідомлень з’явиться
значок активного з’єднання
.

3G модем (купується окремо)

Підключіть USB модем до роз’єму (SIM карта не повинна бути захищена паролем) і
вимкніть в пристрої Wi-Fi. Через 30–60 секунд (час підключення залежить від сили
і якості мобільного зв’язку) після появи значка рівня сигналу мережі відбудеться
автоматичне з’єднання з інтернетом, а у панелі повідомлень з’явиться значок активного з’єднання
.

Bluetooth

У цьому розділі ви можете налаштувати ім’я пристрою, пін код для з’єднання по блютуз, автопідключення, автовідповідь, а також подивитися доступні пристрої.

Більше

У цьому розділі ви можете налаштувати режим портативної точки Wi-Fi, а також VPN.

Звук

У цьому розділі ви можете налаштувати загальну гучність і включити / вимкнути
звук при торканні.

Екран

У цьому розділі ви можете відрегулювати яскравість, профіль яскравості і фоновий
малюнок.

Скріншот

Тут ви можете вибрати час затримки скріншота, шлях його збереження і включити
або виключити відображення іконки швидкої зйомки в панелі повідомлень.
8

Налаштування
Пам’ять

У цьому розділі відображається доступна та зайнята пам’ять пристрою і носіїв.
Також тут можна налаштувати місце встановлення додатків, а також проводити
маніпуляції з носіями, такі як вилучення і форматування.

Програми
Завантажені
У цій вкладці показані сторонні додатки встановлені на пристрої. Внизу показано
місце, яке займають ці додатки на пристрої. При натисканні на додаток відкриється
більш детальна інформація та дії які ви можете з ним здійснити.
На карті SD
У цій вкладці показані додатки які знаходяться на SD карті пристрою. Внизу показано місце, яке займають ці додатки на пристрої. При натисканні на додаток відкриється більш детальна інформація та дії які ви можете з ним здійснити.
Запущені
У цій вкладці показані програми, що працюють в даний момент. Внизу показано
місце, яке займають ці додатки на пристрої. При натисканні на додаток відкриється
більш детальна інформація та дії які ви можете з ним здійснити.
Усі
У цій вкладці показані всі наявні програми. Внизу показано місце, яке займають ці
додатки на пристрої. При натисканні на додаток відкриється більш детальна інформація та дії які ви можете з ним здійснити.
Інформація про додаток і дії з ним
Натисніть на іконку програми для перегляду інформації і дій з нею.
Під назвою додатку написана його поточна версія.
За допомогою кнопок «Примусове припинення» та «Вимкнути», ви можете зупинити роботу програми або видалити її з пам’яті. Також в деяких додатках ви можете
видалити оновлення.
За допомогою пункту «Показати сповіщення» ви можете увімкнути або вимкнути
сповіщення даної програми.
У розділі пам’ять відображаються дані про зайняту пам’ять. Також ви можете перемістити додаток на SD карту (доступно не для всіх додатків) або стерти його дані.
У розділі кеш ви можете очистити кеш додатка натиснувши відповідну кнопку.
У розділі запуск за умовчуванням ви можете видалити налаштування запуску за умовчуванням.
У розділі дозволу ви можете бачити доступ до яких функцій має додаток.


Безпека
У цьому розділі функції які стосуються безпеки, приватності та сертифікатів. Зміна
даних параметрів може вплинути на стабільність роботи головного пристрою.

Мова та введення
Натисніть «Мова» для вибору мови.
Натисніть «Програма перевірки правопису» для включення або відключення перевірки правопису. Натисніть для вибору словника правопису.
За допомогою особистого словника ви можете додати свої слова в словник правопису.
У розділі «Клавіатура та методи введення» можна налаштувати клавіатури і тип вводу.
У розділі «Мовлення» ви можете налаштувати голосовий пошук.
У розділі «Миша/сенсорна панель» ви можете налаштувати швидкість указівника.
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Налаштування
Резервне копіювання та відновлення
Резервне копіювання та відновлення
Для резервного копіювання ваших даних на хмарний сервер. Активуйте цей пункт за
допомогою натискання на квадратик зліва.
Резервний обліковий запис
Натисніть на цей розділ для додавання або зміни аккаунта для резервування.
Автоматичне відновлення
Активуйте цей пункт для завантаження резервної копії налаштувань і даних встановлюваного додатку.
Відновлення заводських налаштувань
Виберіть цей пункт для скидання всіх налаштувань пристрою. При активації опції
«Очистити карту SD» при скиданні, SD карта буде очищена.

Облікові записи
Тут ви можете додати або відключити обліковий запис Google.

Дата та час
Налаштування дати і часу, вибір часового поясу, формат часу і дати, оновлення часу
по GPS.

Доступність
У цьому меню ви можете налаштувати синтез мови.

GPS
У цьому меню ви можете вибрати навігаційний додаток, який буде викликатися після
натискання на кнопку «NAVI» (GPS application options).
Також ви можете налаштувати режим змішування голосової допомоги GPS з відтвореним звуком (GPS sound mode).
Можливий перегляд карти доступних супутників (GPS monitor), а також налаштування доступу до розташування та історія місцезнаходжень.

Налаштування водія (Driving settings)
Налаштування безпеки водіння, віддзеркалення сигналу з камери, звукової індикації
при русі заднім ходом, а також відображення паркувальних ліній.

Додаткові налаштування (Extra settings)
У цьому меню ви можете налаштувати затримку по ACC, а також включення або
виключення автоматичного програвання музики при підключенні зовнішнього носія.
Затримка по АСС — параметр часу, протягом якого головний пристрій буде знаходиться в режимі очікування з завантаженою системою після вимкнення запалювання автомобіля. Ця функція дозволяє тримати головний пристрій в запущеному
режимі і потім після закінчення часу, повністю відключити його для зниження загального енергоспоживання.
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Налаштування
Еквалайзер (Amplifier)

Налаштування еквалайзера
У підменю «Ефекти» ви можете виконати точні налаштування еквалайзера пересуваючи повзунки гучності відповідної частоти, або вибрати одну зі збережених схем,
таких як: рок, поп, джаз, класика, плоский і вокал.

Налаштування зон
У підменю «Зони» (Fader) ви можете налаштувати відносну гучність динаміків для
досягнення комфортного звучання. Налаштування проводиться шляхом перетягування точки по схемі салону автомобіля. Також можливий вибір попередньо встановлених налаштувань, згідно з місцями в автомобілі.
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Налаштування
Кнопки на кермі (Steering wheel keys)

Налаштування кнопок на кермі
Для налаштування виберіть іконку необхідної функції, після чого натисніть відповідну кнопку на кермі. Після закінчення налаштування натисніть кнопку «Зберег.»
Увага: можливо навчити тільки кнопки рульового управління з аналоговим (резистивним) сигналом.
Примітка: головний пристрій може поставлятися з попередньо встановленими функціями кнопок керма.

Заводські налаштування (Factory settings)
Цей пункт тільки для розробників.
Зміна цих параметрів може привести до часткової втрати працездатності і відключення деяких функція головного пристрою.

Про пристрій
В даному меню ви можете дізнатися модель пристрою, серійний номер, версію
мікроконтролера, версію ОС, версію ядра, номер складання, а також параметри процесора і кількість оперативної пам’яті.
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Радіо
Увійдіть в додаток «Радіо» за допомогою іконки

в меню додатків.

шкала
частот

пошук радіостанцій
вибір
діапазону

перемикання
піддіапазонів

комірки
пам’яті
Радио
Натисніть кнопку AM/FM для перемикання між діапазонами AM і FM.

Ручний пошук станцій

Для переходу до наступної або попередньої станції, натисніть кнопку
або
. У деяких моделях на передній панелі доступний валкодер який дозволяє виконувати цю функцію.

Шкала частот

Натисніть на лінійку шкали, для швидкого вибору необхідної частоти.

Автоматичний пошук станцій

Для початку пошуку натисніть кнопку
. Пошук почнеться з початку діапазону.
Повторне натискання на кнопку пошуку зупинить його, при цьому частота на екрані перестане
змінюватися. Після закінчення пошуку знайдені станції будуть записані в комірки P1-P12 (18).
У кожному з діапазонів можна зберегти 6 станцій. Всього можна зберегти до 24 станцій
(18 FM станцій і 6 AM станцій).

Стерео режим (ST)

Радіо сигнал сильніше в центрі міста. При якісному прийомі рекомендується використовувати стерео режим. Якщо прийом погіршується, перейдіть в режим моно, натиснувши на
кнопку «ST» для підвищення якості передачі.

Місцевий режим (LOC)
При включенні даного режиму будуть зберігатися станції тільки з якісним рівнем сигналу. Кількість знайдених станцій може зменшиться. Для включення натисніть кнопку «LOC».

Альтернативна частота (AF)
Дана функція, дозволяє системі знову налаштуватися на іншу частоту, яка транслює ту ж станцію, в разі
якщо сигнал стає занадто слабким (при русі поза діапазону). Для включення натисніть кнопку «AF».

Інформація про дорожній рух (TA)
Ця функція є трансляцією інформації про дорожній рух. Вона зазвичай використовується для надання
допомоги в плануванні маршруту, щоб уникнути заторів на дорогах. Для включення натисніть кнопку «TA».

Тип програми (PTY)
Це кодування до 32 визначених типів програм (наприклад, в Європі: PTY1 — новини, PTY6 — драма). Дозволяє користувачам знайти програми за жанром. Для вибору натисніть кнопку «PTY».
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DVD плеєр

Відтворення DVD

Завантаження та видалення диску
Перед завантаженням диска переконайтеся що магнітола включена. Плавно завантажте диск у роз’єм для дисків друкованою стороною вгору. Система розпізнає диск
і через кілька секунд автоматично розпочнеться відтворення.
Для видалення диска натисніть кнопку
на передній панелі.
Якщо після видалення диска він не буде прибраний з роз’єма, він буде повторно
завантажений, але автовідтворення не спрацює. Тільки видалення і ручне завантаження запустять відтворення автоматично.

Відтворення та пауза
У режимі відтворення з диска, USB-флешки або SD карти, натисніть
або продовження відтворення.

для паузи

Вибір частини
У режимі відтворення з диска, USB-флешки або SD карти, натисніть
для вибору попередньої або наступної частини.

або

Перемотка та прискорене відтворення
У режимі відтворення натисніть
або
для перемотування назад
або для прискорення відтворення в 2 рази. Повторне натискання збільшить
швидкість ще в 2 рази і так аж до 20 кратного прискорення (відмотування).
Для відновлення відтворення з нормальною швидкістю натисніть

.

Натисніть
для переходу до налаштування еквалайзера, каналу, включення
субтитрів, переходу до меню диска, повтору або виклику клавіатури.

Поради
Якщо при відтворенні диска відсутні зображення і/або звук, спробуйте використовувати диск іншого формату. Деякі диски не можуть бути відтворені так як використовується невірний формат диска або програма запису диска.
14

Bluetooth
Для переходу в додаток bluetooth натисніть іконку

набір номеру

в меню додатків.

пошук

контакти

підключити
пристрій

дзвінки

відключити
пристрій

пристрої
плеєр

видалити
пристрій

налаштування
Меню bluetooth

Підключення телефону
Перед з’єднанням переконайтеся що ваш телефон підтримує цю функцію.
Увімкніть bluetooth на вашому телефоні і зробіть пошук пристроїв з допомогою
іконки
головного пристрою. Після знаходження пристрою він з’явиться в списку.
Натисніть на ім’я свого телефону в списку, після чого на телефоні введіть код підключення (за замовченням: 0000). У разі успішного підключення у верхній частині екрану
з’явиться значок bluetooth .

Дзвінки
Натисніть кнопку
для переходу до меню набору номера. За допомогою цифрової клавіатури наберіть номер і натисніть кнопку виклику. Для скидання натисніть
кнопку скасування.

видалити
виклик
скасувати

переключення
між пристроями
Меню набору номера
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Bluetooth
Контакти
Натисніть іконку
для переходу до меню контактів.
При першому включенні список контактів буде порожній. Для синхронізації контактів
натисніть кнопку
. Головний пристрій завантажить список контактів з сполученого телефону.
Для пошуку номера ви можете скористатися пошуком.
Для дзвінка, після вибору номера натисніть кнопку виклику.

пошук контактів
на латиниці
пошук контактів
на кирилиці
виклик
синхронізувати

Меню контактів

Журнал викликів
Натисніть кнопку
для переходу до меню журналу викликів.
У верхній частині меню ви можете перемикати список між вихідними і пропущеними
дзвінками.
Для здійснення дзвінка, після вибору номеру, натисніть кнопку виклику.
Для видалення натисніть іконку з кошиком.

виклик
видалення
обраного
видалення
всього

Меню недавніх дзвінків
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Bluetooth
Музика
Натисніть кнопку
для переходу до плеєра. Головний пристрій підтримує протокол Bluetooth A2DP.
Використовуйте для управління кнопки: попередній трек, відтворення/пауза, наступний трек.
Головний пристрій буде програвати треки, збережені на підключеному пристрої, що
підтримує протокол Bluetooth A2DP.

Налаштування

Меню плеєра

Натисніть кнопку
для переходу до налаштувань.
Тут ви можете змінити ім’я пристрою, пароль для підтвердження підключення, а
також налаштувати автоматичне підняття трубки і автопідключення головного пристрою до пов’язаноного з ним пристрою.

Меню налаштування
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Відеоплеєр
Для запуску плеєра натисніть іконку

в меню додатків.

Відеоплеєр

Вибір джерела відтворення
Для вибору джерела натисніть

(внутрішня пам’ять, SD карта, USB).

Відтворення і пауза
Натисніть

для паузи або продовження відтворення.

Вибір файлу

В режимі відтворення, натисніть
або
для вибору попереднього або
наступного файлу. Також ви можете провести по екрану від правого краю вліво,
для відкриття плейлиста, або від лівого краю вправо, для переходу до менеджера
файлів.

Розмір зображення
Для розтягування зображення на весь екран натисніть

.

Зупинка відтворення
Для зупинки відтворення натисніть

.

Зверніть увагу що вбудований відеоплеєр підтримує більшість поширених (популярних) форматів, але компанія виробник не може гарантувати підтримку всіх
форматів файлів контенту.
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Аудіоплеєр
Для запуску плеєра натисніть іконку

в меню додатків.

натиснути для
відображення
списку відтворення

Видеоплеер

Вибір джерела відтворення
Для вибору джерела натисніть

(внутрішня пам’ять, SD карта, USB).

Відтворення та пауза
Натисніть

для паузи або продовження відтворення.

Вибір файлу

У режимі відтворення, натисніть
або
для вибору попереднього
або наступного файлу. Також ви можете провести пальцем по екрану вліво, щоб
увійти до списку відтворення, або натиснути .

Еквалайзер
Натисніть іконку
для настройки еквалайзера. Налаштуйте бажане звучання пересуваючи повзунки гучності відповідної частоти, або виберіть одну зі
збережених схем, таких як: рок (Rock), поп (Pop), джаз (Jazz), класика (Classic),
плоский (Flat), вокал (Voice) або зроблений вами у налаштуваннях еквалайзера
(Cutom).

Сортування
Для налаштування порядку відтворення виберіть між:
повтор плейлиста

повтор одного треку

вперемішку

послідовно
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iPod
Для запуску iPod плеєра натисніть іконку

в меню додатків.

Переконайтеся, що кабель підключений до iPod і він включений.

iPod

Вибір джерела відтворення
Для вибору джерела натисніть

(внутрішня пам’ять, SD карта, USB).

Відтворення і пауза
Натисніть

для паузи або продовження відтворення.

Вибір файлу
В режимі відтворення, натисніть
або
для вибору попереднього або
наступного файлу. Також ви можете провести по екрану від правого краю вліво,
для відкриття плейлиста, або від лівого краю вправо, для переходу до менеджера
файлів.

Еквалайзер
Налаштуйте бажане за допомогою вибору одної зі збережених схем, таких як: рок
(Rock), поп (Pop), джаз (Jazz), класика (Classic), плоский (Flat), вокал (Voice) або
зроблений вами у налаштуваннях еквалайзера (Cutom).

Сортування
Для настройки порядку відтворення виберіть між:
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повтор плейлиста

повтор одного треку

вперемішку

послідовно

Файловий менеджер
Для запуску файлового менеджера натисніть іконку

у меню додатків.

виділити все
носії

копіювати
вирізати
видалити
Робота з файлами у файловому менеджері

У лівій колонці ви можете здійснити вибір носія: внутрішня пам’ять, SD карта, або USB.
У центральній колонці зображені файли і папки на даному носії.
У правій колонці дії, які ви можете здійснити:
виділити всі файли

скопіювати

вирізати

вставити

скасувати дію

видалити

Для переходу на рівень вище, натисніть

.

Дії з файлами
Для того щоб відкрити файл натисніть на його назву. Для дій з файлом або файлами
відзначте їх галочками праворуч від назви (торкніться до квадратику у кінці рядка).
Для копіювання або переміщення файлу, виділіть його (доторкнувшись до квадратику у
кінці рядка) і натисніть іконку «скопіювати» або «перемістити». Перейдіть у потрібну вам
директорію і натисніть «вставити».

Встановлення сторонніх додатків
Щоб встановити програму, скачайте apk файл цього додатка і перенесіть його на SD
або USB носій. Після чого, запустіть додаток на головному пристрої за допомогою
файлового менеджера для установки. Переконайтеся, що у налаштуваннях «Безпеки» дозволено встановлення додатків з невідомих джерел.
Увага: користувач несе повну відповідальність за некоректну роботу головного пристрою після встановлення сторонніх додатків.
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Браузер
Для запуску браузера натисніть іконку

у меню додатків.

Користування браузером можливо тільки при наявності з’єднання з інтернетом за допомогою Wi-Fi або 3G.*

Браузер з відкритою сторінкою Google
Для отримання доступу до адресного рядку та закладок проведіть пальцем від центру
екрану вниз.
Для виклику меню натисніть
. У ньому ви можете оновити сторінку, перейти вперед,
подивитися закладки, зберегти сайт у закладки, перейти у повноекранний режим
(для виходу проведіть пальцем вниз по екрану, перейдіть у меню і зніміть галочку
з «Повноекранного режиму»), відправити сторінку, пошукати на сторінці, увімкнути
запит версії сайту, а також отримати доступ до налаштувань браузера.
Для доступу до домашньої сторінки, вкладок та закладок натисніть
.
Для переходу на який небудь сайт торкніться адресного рядка і введіть адресу необхідного сайту, після чого натисніть «ОК».

Навігація
Встановіть навігаційне ПО на головний пристрій *. Натисніть на передній панелі кнопку
«NAVI» і виберіть додаток навігації, яке буде відкриватися при натисканні на цю кнопку.
Також ви можете зробити це в налаштуваннях.

Вибір навігації
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* 3G модем і навігаційне продається окремо.

Камера переднього виду
Для перегляду камери переднього виду (F-Cam) натисніть іконку

у меню додатків.

Додаток F-Cam дозволяє скористатися камерою переднього виду*. Для цього вам необхідно коректно підключене обладнання. Будь ласка, зверніться до фахівців для установки і
налаштування камер переднього і заднього виду.

Цифрове ТБ
Для запуску цифрового ТБ натисніть іконку

у меню додатків.

Додаток «Цифрове ТБ» дозволяє переглядати і управляти зовнішнім цифровим ТБ-тюнером «INCAR» з екрану. ТВ-тюнер INCAR DTV-16 (DVB-2) купується окремо і не входить у
комплект. З питань придбання звертайтеся до дилера.

Перегляд та управління з телефону
Для запуску цієї функції запустіть «Easy Connected» натисніть іконку

у меню додатків.

Додаток «Easy Connected» дозволяє підключати мобільні пристрої на операційних
системах Android та iOS до головного пристрою і відображати на його дисплеї операційну
систему мобільного пристрою.
Увімкніть «Easy Connected» і дотримуйтесь інструкцій на екрані головного пристрою.
Зверніть увагу, при роботі з пристроєм на OS Android здійснюється «two way» алгоритм роботи. Тобто можливо також управління смартфоном за допомогою головного пристрою.
Під час використання пристрою на iOS здійснюється «one way» алгоритм роботи. Тобто на
головному пристрої відображається екран мобільного пристрою, а керування відбувається з мобільного пристрою.
Увага: компанія не може гарантувати підтримку майбутніх версій ПЗ iOS і Android, і коректну роботу смартфонів різних виробників. Будь ласка, уточнюйте підтримку цієї функції
для вашого смартфона перед покупкою головного пристрою.

* Камери переднього і заднього виду купуються окремо.
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Допомога в усуненні несправностей
Неполадка

Причини

Заходи щодо усунення

Не вмикається.

Ключ запалення не вставлений в замок запалювання.

Вставте ключ в замок
запалювання і поверніть в
положення «Включити».

Ключ запалення не перебуває в положенні «Включити».

Поверніть ключ в положення «Включити».

Вийшов з ладу запобіжник
головного пристрою.

Замініть згорілий запобіжник на новий.

Сенсорний екран не
працює.

Система «не відповідає»
під час роботи з декількома
додатками.

Почекайте, якщо і далі не
буде реакції, проконсультуйтеся з фахівцем.

Не читаються DVD
диски.

Диск поставлений «неробочою» стороною вниз.

Встановіть диск «робочою»
стороною вниз.

Диск подряпаний чи деформований.

Замініть диск.

Диск не може бути прочитаний цим пристроєм.

Перевірте тип диска. Встановіть читабельний диск.

Не відкривається
меню DVD диска.

Диск не може бути прочитаний цим пристроєм.

Перевірте тип диска. Встановіть читабельний диск.

Під час програвання
DVD екран темний.

Не відрегульована яскравість.

Налаштуйте яскравість для
отримання оптимальної
якості.

Немає зображення з
камери заднього виду
(CCD).

Камера не встановлена.

Встановіть камеру заднього виду і підключіть до
дроту CCD.

Камера несправна.

Замініть камеру.

Не відповідає відео формат
камери.

Замініть камеру.

Безпека під час руху —
пріоритетна умова. Камера
заднього виду має перевагу
перед іншими додатками.

Тільки після виключення
задньої швидкості можна
включити пристрій.

Під час руху назад,
при вимкненому
пристрої на екрані
зображення з камери
заднього ходу, при
цьому немає реакції
на будь-які перемикання.
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Допомога в усуненні несправностей
Неполадка

Причини

Заходи щодо усунення

Немає поточного
позиціювання GPS.

Не підключена GPS антена.

Підключити GPS антену.

Можливо дане місце недоступно для супутникового
сигналу.

Якщо після того, як ви проїхали ще деяку відстань,
сигнал не відновився,
зверніться до технічних
консультантів.

Немає поточного позиціювання GPS після
включення.

Навігаційне ПЗ не покриває
дану територію.

Для поновлення навігаційної карти зверніться до
продавця.

Навігатор не вибирає
найкоротший шлях.

Обираю найкоротший шлях,
навігатор приймає до уваги
не тільки найкоротшу відстань але також, наприклад,
набір висоти, ПДР, і т. д.

Перевірте налаштування
програми навігації.

Порожня пляма на
мапі.

Можливо занадто велике
збільшення або зменшення
масштабу.

Спробуйте змінити
масштаб, якщо це не дало
результату, то можливо
втрачена орієнтація.
Спробуйте перейти до іншої
ділянки карти. Зверніться
до компанії, яка надала
навігаційне ПО.

Характеристики
• Версія ОС Android 4.4.4
• Чотирьохядерний процесор Cortex A9 з частотою 1,6 ГГц
• Високошвидкісна пам’ять DDR3 1 ГБ
• Екран з роздільною здатністю 1024×600 пікселів, і передачею кольору 24 біта.
• Підтримка 3G і Wi-Fi мереж.
• Підтримка Full HD відео (1080p).
• Підтримка носіїв USB, SD і форматів RMVB, MKV, MOV, WMV, AVI, MPG, TS, відео високої роздільної здатності тощо.
• Вбудовані GPS, Wi-Fi, Bluetooth, DVD
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Обслуговування та догляд
Навігаційна мультимедійна система використовує високоточні і чутливі технології
і повинна використовуватися з обережністю. Будь ласка, прийміть до відома дані
поради, для збереження гарантійних зобов’язань і продовження терміну служби
пристрою.
• Тримайте всі частини та приладдя пристрою в недоступному для дітей місці. Не
рекомендується, дозволяти дітям менше 12 років користуватися цим пристроєм.
• Бережіть пристрій від потрапляння вологи. Вплив води, рідин або вологи може
привести до пошкодження автомобіля або пристрою.
• Не піддавайте пристрій і його компоненти впливу тепла. Тривала дія високих температур скоротить термін служби електричних компонентів, батарей, а також може
призвести до оплавлення пластмасових деталей.
• Не піддавайте пристрій і його деталі впливу надмірно низьких температур. Різкі перепади температури можуть викликати утворення конденсату всередині пристрою,
викликаючи пошкодження внутрішніх компонентів або екрану.
• Не кидайте і не піддавайте пристрій ударам. Уникайте тряски. Це може привести
до порушень нормальної роботи і втрати гарантії.
• Не намагайтеся відкрити або розібрати пристрій. Це призведе до втрати гарантії.
Якщо у вас виникли проблеми з пристроєм зверніться до дистриб’ютора або в
авторизований сервісний центр.
• Не використовуйте їдкі хімікати, чистячі розчини або сильні миючі засоби для
чищення пристрою.
• При використанні та зберіганні цього пристрою, тримайте його подалі від електромагнітного та радіаційного випромінювання.
• Не використовуйте гострі предмети для роботи з сенсорним екраном, так як він
дуже легко дряпається. Для роботи, використовуйте кінчик пальця або стилус.
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Забороняється комерційне використання і перевидання цього посібника або
будь-якої його частини без письмового дозволу. Вся продукція компанії, яка
згадується в цьому посібнику, належить їх законним власникам. Компанія залишає за собою право вносити зміни в конструкцію пристрою без попереднього
повідомлення. Даний посібник не є публічною офертою.
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