
SYSTEM AUDIO – WIDEO DO FORDA MONDEO
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Dziêkujemy za wybranie naszego produktu. Zanim zaczniesz korzystaæ z urz¹dzenia, zapoznaj siê z instrukcj¹ obs³ugi. 

Zachowaj instrukcjê na przysz³oœæ, mo¿e okazaæ siê pomocna w poznaniu nowych funkcji.

SPIS TREŒCI

W³aœciwoœci

Uwagi

Zawartoœæ 

Panel czo³owy

Podstawowe funkcje

Obs³uga

DVD

Radio

Telefon BT

BT audio

Nawigacja

Kamera cofania

CDC

AUX

Tryb pasa¿era

Ustawienia

Tylni panel
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W£AŒCIWOŒCI

Urz¹dzenie jest przystosowane do zasilania pr¹dem sta³ym (12V).

W³aœciwoœci:

6,5'' kolorowy wyœwietlacz TFT LCD (16:9)

Radio AM / FM

RDS AF / TA

Dotykowy ekran

Rozdzielczoœæ: 800 x 480

Moc wyjœciowa: 4 x 40W (max)

Obs³ugiwane noœniki optyczne: DVD+/-R; DVD+/-RW; CD-R; CD-RW

Gniazdo USB

Wspó³praca ze zmieniarkami CD

Wejœcie AV (do pod³¹czenia dodatkowych urz¹dzeñ AV np. DVD, TV)

Obs³uga kamery cofania

Bluetooth: HFP, A2DP

Wyjœcie audio 4.1CH

Obs³uga formatów: DVD/SVCD/VCD/CD/MP3/MP4/WMA/DIVX
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UWAGI

Bezpieczeñstwo

Przed u¿yciem

Wskazówki zwi¹zane z codzienn¹ eksploatacj¹

?Nie dokonuj ¿adnych modyfikacji w urz¹dzeniu, mo¿e to skutkowaæ pora¿eniem pr¹dem, wywo³aæ po¿ar, uszkodziæ urz¹dzenie.

?Ustaw odpowiedni poziom dŸwiêku. Zbyt g³oœne s³uchanie muzyki powoduje ¿e nie s³ychaæ dŸwiêków dobiegaj¹cych z poza samochodu(np.  karetka na sygnale) 
co zwiêksza ryzyko wypadku.

?Nie nara¿aj urz¹dzenia na dzia³anie wilgoci, nie dopuœæ aby do œrodka dosta³ siê jakiœ p³yn. No¿e to wywo³aæ po¿ar lub uszkodzenie urz¹dzenia.

?Nie blokuj otworów wentylacyjnych, nagromadzone w œrodku ciep³o mo¿e powodowaæ niew³aœciwe dzia³anie lub po¿ar rz¹dzenia.

?Nie ucinaj, nie przerabiaj przewodów pod³¹czeniowych. Wymontowanie lub u¿ycie niew³aœciwego bezpiecznika mo¿e uszkodziæ urz¹dzenie.

?Nie ogl¹daj wideo podczas prowadzenia samochodu, mo¿e to byæ przyczyn¹ wypadku.

?W³¹cz urz¹dzenie dopiero po uruchomieniu samochodu. Korzystanie z urz¹dzenia przez d³u¿szy czas na wy³¹czonym silniku mo¿e doprowadziæ do roz³adowania 

akumulatora.

?Zaprogramuj trasê w GPS-e zanim wyruszysz w trasê. Aby przeprogramowaæ trasê zjedz na parking, programowanie trasy podczas jazdy zwiêksza ryzyko wypadku.

?Ekran mo¿e byæ ciemniejszy podczas eksploatacji zim¹ w niskich temperaturach. Po kilku minutach jak siê rozgrzeje powróci do normalnego stanu.

?Nigdy nie naciskaj zbyt mocno panela LCD

?Nie porysuj ekranu ostrym przedmiotem

?Poruszaj¹c siê po drogach zwracaj uwagê na ustawione znaki, nie kieruj siê wskazaniami nawigacji gdy s¹ sprzeczne z lokalnymi zasadami ruchu.
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Kabel zasilaj¹cy Kabel audio 4.1 Kabel AV In

Antena GPS Kable zmieniarki CD

Kabel USB Rêkawiczki

Rysik

Przewody po³¹czeniowe

ZAWARTOŒÆ 
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PANEL CZO£OWY

Gniazdo mapy

Mikrofon

W³¹cznik / pokrêt³o dŸwiêku / wyciszenie

Zegar / w³¹cznik, wy³¹cznik wyœwietlacza

Nawigacja

Odebranie rozmowy

Odrzucenie rozmowy

Ekran dotykowy

Czytnik p³yt

Reset

Play / pauza / szukaj

Wysuñ p³ytê

Przewiñ / nastêpny utwór

Przewiñ / poprzedni utwór

Stop

Gniazdo USB

4

P
L



PODSTAWOWE FUNKCJE

W³¹cznik

W³¹czenie

Wciœnij w³¹cznik, logo pojawi siê na ekranie a nastêpnie uruchomi siê urz¹dzenie

Wy³¹czenie

Wciœnij i przytrzymaj w³¹cznik 1s aby wy³¹czyæ urz¹dzenie.

Struktura menu

Wciœnij przycisk „home” aby przejœæ do g³ównego menu.

Nastêpnie wybierz ¿¹dan¹ funkcjê.

Prze³¹cznik trybu kierowca – pasa¿er

Przeci¹gnij palcem po ekranie w lew¹ lub praw¹ stronê aby prze³¹czyæ tryb 
kierowca – pasa¿er. Tryb mo¿na równie¿ zmieniæ przyciskiem                                     
na frontowym panelu.

W trybie kierowcy                  ikona jest ¿ó³ta

W trybie pasa¿era                 ikona jest ¿ó³ta.

Menu g³ówne / tryb kierowcy

Tryb pasa¿era
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PODSTAWOWE FUNKCJE

Poziom dŸwiêku

Przesuñ palcem (góra-dó³ ) po suwaku poziomu dŸwiêku  aby zwiêkszyæ, zmniejszyæ 
poziom dŸwiêku.

Poziom dŸwiêku mo¿esz równie¿ ustawiæ pokrêcaj¹c ga³k¹ w³¹cznika.

Dotknij inny obszar ekranu aby okno poziomu dŸwiêku znik³o. Okno poziomu dŸwiêku 
równie¿ zniknie samo po 8s bezczynnoœci.

Okno statusu

Okno informacyjne urz¹dzenia.

Okno poziomu dŸwiêku

Okno ustawieñ 
audio z GPS

Okno ustawieñ 
komunikatów GPS

Status DVR

Status PSG

Wyciszenie

Status Bt

Zegar

Blokada trybu pasa¿era
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OBS£UGA

Urz¹dzenie obs³uguje nastêpuj¹ce typy dysków:

DVD+/-R, DVD+/-RW, CD-DA, CD-R, CD-RW

(p³yty o standardowej œrednicy 12cm).

Tryb DVD

Wciœnij „disk player” w g³ównym menu urz¹dzenia.

Wciœnij inny przycisk w g³ównym menu urz¹dzenia aby wyjœæ z trybu DVD.

P³yta

W trybie DVD p³ytê mo¿esz w³o¿yæ do urz¹dzenia gdy na ekranie wyœwietla siê 
napis „no disc”. 

Gdy w³o¿ysz p³ytê do napêdu, automatycznie zostanie uruchomiony tryb DVD.

Wciœnij przycisk          aby wysun¹æ p³ytê z napêdu. Na ekranie pojawi siê komunikat 
„open”.

Je¿eli nie wyjmiesz p³yty w przeci¹gu 10s zostanie ona automatycznie odtworzona 
jeszcze raz.
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OBS£UGA

Przyciski nawigacyjne DVD

Odtwórz / pauza

Stop

Przewiñ do ty³u

Prze³¹cz tryb DVD/USB/SD

Menu DVD

Przyciski kierunkowe

Ustawienia DVD

Poprzednia œcie¿ka

Nastêpna œcie¿ka

Przewiñ do przodu

Nastêpna strona

Jêzyk œcie¿ki audio

Jêzyk napisów

Informacje o œcie¿kach, 
rozdzia³ach

Powtórz rozdzia³, œcie¿kê, ca³¹ zawartoœæ

Wybierz œcie¿kê lub rozdzia³

Poprzednia strona

0 - 9
Odtwarzanie DVD, VCD, CD

W³ó¿ p³ytê do napêdu, je¿eli p³yta nie posiada menu, zostanie automatycznie odtworzona. Je¿eli p³yta posiada swoje menu za 

pomoc¹ przycisków                                          wybierz odpowiednie ustawienia nastêpnie wciœnij „Enter” aby rozpocz¹æ 

odtwarzanie.  Odtwarzanie rozpocznie siê w trybie pe³noekranowym automatycznie po 5s.
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OBS£UGA

Odtwarzanie plików MP3, MP4, JPEG

Po w³o¿eniu p³yty która zawiera pliki MP3, JPEG lub MPEG pojawi siê ekran menu.

Za pomoc¹ przycisków              wybierz typ plików które chcesz odtworzyæ i potwierdŸ przyciskiem 
„Enter”.

Wciœnij przycisk           aby przejœæ do listy plików, za pomoc¹ przycisków                     wybierz plik 
który chcesz odtworzyæ.

Podczas przegl¹dania zdjêæ mo¿esz u¿yæ strza³ek aby obróciæ zdjêcie.

                  Obrót przeciwnie do ruchu wskazówek zegara

                  Obrót zgodnie ze wskazówkami zegara

                  Obrót góra - dó³

                  Obrót lewo - prawo

Odtwarzanie multimediów z USB

Pod³¹cz USB do urz¹dzenia

W trybie DVD wciœnij przycisk „DVD/USB/SD” aby prze³¹czyæ siê w tryb USB. Zawartoœæ pamiêci 
zostanie wyœwietlona na ekranie.

Za pomoc¹ przycisków                             wybierz plik który chcesz odtworzyæ, wciœnij „Enter” aby 
potwierdziæ wybór i rozpocz¹æ odtwarzanie.
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OBS£UGA

Ustawienia DVD

Sekcja ustawieñ DVD pozwala dostosowaæ wbudowany odtwarzacz DVD do swoich 
preferencji. Ustawienia jêzyka, wyœwietlacza, kontrola rodzicielska. Prze³¹cz siê w tryb 
DVD. Wybierz obciêæ „Setup”.

Okno ustawieñ sk³ada siê z trzech podstron.

- Ustawienia g³ówne

- Has³o

- Preferencje

Aby zmieniæ ustawienia DVD

Za pomoc¹ strza³ek kierunkowych wybierz pozycjê

PotwierdŸ przyciskiem „enter”

Wciœnij „setup” lub krzy¿yk aby wyjœæ.

Ustawienia g³ówne

Domyœlne ustawienia menu:

         Rodzaj wyœwietlacza => panoramiczny

         Wygaszacz ekranu => w³¹czony

         Pamiêæ ostatniej p³yty => w³¹czona
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OBS£UGA

Ustawienie has³a

Ustaw has³o do odtwarzacza DVD

Ustawienia domyœlne:

Has³o => w³¹czone

Has³o => 3308

Preferencje

To menu pozwala dostosowaæ takie opcje jak: wyjœcie audio, wideo, jêzyk 
napisów, kontrola rodzicielska.

Uwaga: aby wejœæ do menu, p³ytê nale¿y zatrzymaæ lub wyj¹c z napêdu.

Ustawienia domyœlne:

Typ ekranu => NTSC

Audio = > j. angielski

Napisy => wy³¹czone

Menu p³yty => j. angielski

Kontrola rodzicielska = > doros³y

Uwaga: nie wszystkie p³yty korzystaj¹ z ustawieñ jêzykowych.
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OBS£UGA

Wybierz ikonê „Radio” w g³ównym menu urz¹dzenia. Radio posiada system RDS. Mo¿esz korzystaæ z funkcji AF i TA. Funkcja „DISP” 
wyœwietla informacje o aktualnej stacji radiowej.

Wybierz inn¹ funkcjê z g³ównego menu aby wyjœæ z trybu radia.

Wyszukiwanie stacji

Wciœnij „scan” aby przeszukaæ pasmo, stacje z najlepszym sygna³em zostan¹ 

automatycznie zapisane do pamiêci.

Wciœnij ponownie „scan” aby zatrzymaæ wyszukiwanie.

Pamiêæ pasma FM: 18 kana³ów: FM1, FM2, FM3 ka¿dy po 6 kana³ów.

Pamiêæ pasma AM: 12 kana³ów: AM1, AM2 po 6 kana³ów.

Wyszukanie i zapisanie stacji

Wciœnij                                aby przeszukaæ pasmo. Gdy urz¹dzenie znajdzie 

stacjê, przeszukiwanie zostanie przerwane. 

Wciœnij „zapisz” aby zapisaæ wyszukan¹ stacjê.

Rêczne wyszukiwanie

Wciœnij                              aby rêcznie przeszukaæ pasmo.

Skocz bezpoœrednio do ¿¹danej czêstotliwoœci wciskaj¹c j¹ bezpoœrednio na podzia³ce.

Wybór pasma

Wybierz pasmo wciskaj¹c jeden z przycisków: FM1, FM2, FM3, AM1, AM2.

Uwaga: w trybie RDS mo¿esz korzystaæ tylko z pasma FM: FM1, FM2, FM3.
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Urz¹dzenie wspó³pracuje z telefonami komórkowymi wyposa¿onymi w interfejs bluetooth i wspó³pracuj¹cymi z zestawami g³oœno 
mówi¹cymi. Urz¹dzenie automatycznie ³¹czy siê z ostatnio po³¹czonym telefonem jeœli tylko jest on zasiêgu bluetooth.

£¹czenie z telefonem

Wybierz tryb „telefon bluetooth” w urz¹dzeniu.

W telefonie wyszukaj urz¹dzenia bluetooth

Wybierz z listy to urz¹dzenie, wpisz pin: 8888

Po poprawnym po³¹czeniu status zmieni siê na „Autoryzowany”

Wykonywanie, przerywanie odrzucanie po³¹czeñ

Wyburz numer w telefonie lub po przez urz¹dzenie. Wybrany numer wyœwietli 

siê na ekranie. W przypadku b³êdnego numeru skasuj go przyciskiem.

Je¿eli numer jest poprawny wciœnij              aby siê po³¹czyæ.

Wciœnij               aby siê roz³¹czyæ.

Wciœnij przycisk                            aby prze³¹czyæ rozmowê na telefon komórkowy.

Wciœnij                               aby wyœwietliæ listê ostatnich po³¹czeñ.

Wciœnij                               aby wyœwietliæ listê ostatnio wybieranych numerów.

OBS£UGA

Zestaw g³oœnomówi¹cy
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Przychodz¹ce po³¹czenie

W przypadku nadejœcia po³¹czenia wyœwietli siê okno jak na rysunku. Wciœnij jeden z 
przycisków                                    aby odebraæ lub odrzuciæ po³¹czenie.

Je¿eli twój telefon posiada funkcjê audio bluetooth mo¿esz odtwarzaæ utwory audio z 
telefonu  w systemie nag³oœnienia samochodu.

Po³¹cz telefon z urz¹dzeniem za pomoc¹ bluetooth, w³¹cz funkcjê audio bluetooth w 
telefonie. Utwory odtwarzane w telefonie bêdzie s³ychaæ w g³oœnikach w 
samochodzie.

Aby wejœæ do menu „audio bluetooth” w urz¹dzeniu wybierz „�ród³o” w g³ównym 
menu, nastêpnie „Bt audio”. 

Podczas odtwarzania muzyki masz do dyspozycji przyciski nawigacyjne:

Wybierz inn¹ funkcjê w urz¹dzeniu lub wy³¹cz odtwarzacz audio w telefonie 

aby przerwaæ odtwarzanie

OBS£UGA

Audio przez Bluetooth

Poprzedni utwór Nastêpny utwór

Odtwórz / pauza Stop
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OBS£UGA

Nawigacja

System nawigacyjny do ustalenia aktualnego po³o¿enia pojazdu korzysta z systemu GPS. Sygna³ GPS jest odbierany przez do³¹czon¹ 
do zestawu antenê.

Wciœnij „Navi” aby w³¹czyæ nawigacjê.

W trybie nawigacji wciœnij            aby przejœæ do g³ównego menu.

Wybierz inn¹ funkcjê aby wyjœæ z trybu nawigacji.

Mo¿esz równie¿ wcisn¹æ przycisk „Navi” na przednim panelu radia aby w³¹czyæ, wy³¹czyæ nawigacjê.

Uwaga: zanim w³¹czysz nawigacjê w³ó¿ kartê SD z map¹ do gniazda SD nawigacji.

Aby poznaæ dzia³anie systemu nawigacyjnego przeczytaj instrukcjê od mapy.

Poprawnie pod³¹cz zmieniarkê CD do urz¹dzenia

Wybierz „�ród³o” z g³ównego menu, nastêpnie „CDC”

Wybierz inn¹ funkcje aby wyjœæ z CDC
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OBS£UGA

Odtwarza 10s ka¿dej œcie¿ki

Powtarza utwór Odtwarzanie losowe

Odtwarza poprzedni dysk

Odtwarza nastêpny dysk

Poprzedni utwór Nastêpny utwór

Play / pauza Stop

Przewija do ty³u Przewija do przodu

Kamera cofania

Upewnij siê czy kamera cofania jest poprawnie pod³¹czona do urz¹dzenia.

Wybierz „Ÿród³o” z g³ównego menu, nastêpnie „ustawienia systemu”. 

Na pierwszej stronie w pozycji „kamera cofania” wybierz „On”. 

Kamera cofania bêdzie w³¹czaæ siê automatycznie po w³¹czeniu wstecznego biegu.

Uwaga: w trybie kamera cofania nie ma dŸwiêku.
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OBS£UGA

Urz¹dzenie posiada wejœcie audio – wideo. Mo¿esz pod³¹czyæ od urz¹dzenia dowolny sygna³ za pomoc¹ kabla AV. Wybierz „Ÿród³o” w 

g³ównym menu, nastêpnie „AUX”.

Tryb pasa¿era

Urz¹dzenie posiada dwa wyjœcia na zewnêtrzne monitory, dziêki tej funkcji mo¿na 
zamontowaæ pasa¿erom podró¿uj¹cym z ty³u oddzielne monitory. Kierowca mo¿e 
korzystaæ z GPS na g³ównym monitorze podczas gdy pasa¿erowie mog¹ ogl¹daæ film.

OSD trybu pasa¿era jest przesy³ane na zewnêtrzne monitory, pasa¿er mo¿e wybraæ 
Ÿród³o sygna³u

W trybie DVD, pasa¿er mo¿e za pomoc¹ przysieków nawigacyjnych poruszaæ siê po 
menu p³yty

Odtwarzanie jest zsynchronizowane gdy tryb kierowcy i pasa¿era korzysta z tego 
samego Ÿród³a.

Uwaga: Zestaw nie zawiera zewnêtrznych monitorów
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USTAWIENIA

Ustawienia audio

Wybierz Ÿród³o z menu g³ównego, nastêpnie „ustawienia audio”. W menu „ustawienia 

audio” mo¿esz ustawiæ poziom tonów wysokich, niskich, balans, poziom subwoofera.

Dotknij palcem ¿¹dan¹ funkcjê, zostanie ona podœwietlona. Przesuñ palcem po suwaku 

aby ustawiæ ¿¹dany poziom lub pokrêæ ga³k¹ poziomu dŸwiêku.

Ustawienia wideo

Wybierz Ÿród³o z menu g³ównego, nastêpnie „ustawienia wideo”. W menu „ustawienia 

wideo” mo¿esz ustawiæ jasnoœæ, kolor, kontrast.

Dotknij palcem ¿¹dan¹ funkcjê, zostanie ona podœwietlona. Przesuñ palcem po suwaku 

aby ustawiæ ¿¹dany poziom lub pokrêæ ga³k¹ poziomu dŸwiêku.
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USTAWIENIA

Ustawienia systemu

Wybierz Ÿród³o z menu g³ównego, nastêpnie „ustawienia systemowe”. 

W ustawieniach systemu mo¿esz skonfigurowaæ nastêpuj¹ce parametry:

Poka¿ logo:

Po w³¹czeniu tej opcji podczas uruchamiania bêdzie wyœwietlane logo

Kamera cofania:

Po w³¹czeniu tej opcji gdy zostanie w³¹czony wsteczny bieg na ekranie pojawi siê 
automatycznie obraz z kamery cofania.

Poziom jasnoœci

Ustaw poziom jasnoœci ekranu

DŸwiêku przycisków

W³¹cza / wy³¹cza dŸwiêk przy naciœniêciu przycisku
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USTAWIENIA

Kalibracja
Funkcja kalibruje ekran dotykowy. Dotykaj pojawiaj¹ce siê na ekranie znaczki + aby 

skalibrowaæ ekran.

Domyœlne
Przywraca domyœlne ustawienia urz¹dzenia.

Strona pomocy
Wciœnij aby wyœwietliæ stronê z pomoc¹.

O urz¹dzeniu
Wyœwietla informacje o wersji oprogramowania.

Wybór AUX
Wybierz Ÿród³o sygna³u wejœciowego AUX: TV lub AUX
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Gniazdo AV IN

Gniazdo kamery

Gniazdo anteny GPS

Zasilanie

Zewnêtrzny monitor 1

Zewnêtrzny monitor 2

Sterowanie urz¹dzeniem

Zmieniarka

Wyjœcie 4.1 ch

TYLNI PANEL
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