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Korzystanie z niektórych  funkcji tych urządzeń zależy � �o�d działania sieci,
operatora sieci oraz jej wydajnośći. Ponadto z powodu nieprzewidzianych

sytuacji sieciowych , � niektóre�  �okroeślone funkcje tego urządzenia

mogą� nie by�� w użyciu lub mogą� mieć�ograniczenia w stosowaniu.  
Prosz���� skontaktować����się��� z operatorem sieci w celu uzyskania 
informacji o funkcjach sieciowych oraz �dostępnośći��i sieci dla tego urz��
dzenia. 

       

Oznacza że produkt stosuje laser klasy 1 co oznacza że 
urządzenie używa najsłabszej wiązki laserowej i nie ma 
zagrożenia radiacji na zewnątrz urządzenia
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1. Szybki przegląd
Uwaga: Przed włączeniem urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi
oraz informacje prawne.

1.1 Właczanie i wyłączanie urządzenia

1.1 Turning On and Turning Off 
Włączanie

Po włożeniu kluczyków i włączeniu ACC Start w samo-
chodzie urządzenie automatycznie się włączy i wyświetli
animację LOGA

Wyłączanie
Kiedy wyciągniesz kluczyki bądź wyłączysz auto urządze-
nie automatycznie się wyłączy

1.2 Panel funkcji i przycisków 
Ikona Przycisk Funkcja

PWR/VOL 
Power/Volum

e 

① Po nacisnięciu tego przycisku gdy urządzenie jest
wyłączone spowoduje jego włączenie
②  W trybie bootowania naciśnij krótko aby wyciszyć
system; Przytrzymaj aby wyłączyć
③ Przekręć ten przycisk zgodnie z ruchem
wskazówek zegara aby podgłośnić 
④ Przekręć ten przycisk odwrotnie z ruchem
wskazówek zegara aby ściszyć

HOME 
Main

Interface 
Naciśnij aby wejść do menu interfejsu

MENU Main Menu 

①Przyciśnij ten przycisk przy funkcji aby
otrzymać więcej informacji o funcki
②W głównym interfejsie naciśnij aby ustawić opcje

BACK Back Naciśnij aby wrócić do poprzedniego okna
NAVI Navigation Naciśnij aby wejść do interfejsu nawigacji. 
DVD DVD Play Naciśnij aby wejść do interfejsu DVD. 

PHONE PHONE  Naciśnij aby wejść do interfejsu Bluetooth. 

RADIO RADIO 
Naciśnij aby wejść do interfejs do interfejsu Radia

TUNE 
Compound 

①W trybie viedo lub audio nacisnij up/down aby zmienić odtwarza-

cz

②W interfejsie radia naciśnij up/down aby zmienić częstotliwość  
In/Out  

Disc Button Wysuń dysk

SD 
SD Media
Card slot 

Zainstaluj kartę SD zgodną z urządzeniem
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USB USB Socket 
①Podłącz urządzenia do gniazda
②Podłącz zewnętrzny moduł siecowy 

RESET Reset Button Naciśnij aby zrestartować
MIC Microphone  Naciśnij aby odbierać dźwiek z telefonu

Uwaga: Wszystkie długie naciśnięcia oznaczają naciskanie przy-
cisku przez min. 3 sekundy może to trwać różnie w zależności
od typu auta
1.3 Porady przy używaniu ekranu dotykowego

Jest kilka opcji użycia przycisku który wywoła funkcję
1.3.1 Funkcje kilkane

Naciśnij na ikonę aby przejśc do danej opcji.
Np.Naciśnij przycisk bluetooth aby przejść do inter-
fejsu bluetooth 

1.3.2 Funkcje naciskane
Można nacisnąć aktualny interfejs użytkownika , ikona,
wprowadzającą kolumnę naciskając na funkcję. Na
przykład, naciśnij na pustym obszarze głównego inter-
fejsu , a pokaże się wyskakujące menu , gdzie można
wykonać jakąś funkcję w menu.

1.3.3 Funkcje przeciągane

Przeciągnij przez ekran bądź użyj scrolla aby przenieść
segmenty wyżej lub niżej. Np. Przeszukiwanie listy
bluetooth 
1.3.4 F�u�n�k�c�j�e� �p�r�z�y�b�l�i�|�e�D
Kiedy przeszukujesz sieć naciśnij dwa razy aby przy-
bliżyć zawartość lub użyj 2 palców aby przybliżać dany
obraz i zmieniać wartość przybliżenia

1.4 Główny Interfejs
Możesz użyć kilku funkcji dotykowych na ekranie głównym

w kilku różnych kombinacjach. Urządzenie posiada pięć
głównych ekranów naciśnij lewy lub prawy aby zmieniać
pomiędzy nimi. Naciśnięcie HOME w którymkolwiek interfejsie
spowoduje powrócenie do głównego ekranu z wyświetlonymi
opcjami.
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iNaciśnij ikonę aby wejść do danej opcji

Uwaga: Możesz dodawać i usuwać ikony z ekranu głównego w
sekcji podstawowych ustawień
Naciśnij ikonę; możesz zobaczyć wszystkie programy w
urządzeniu

1.5 Belka główna
Ikony wyświetlane w lewym górnym� �będą � �wyświetlane 
powiadomia  dla wiadomości i wydarzeń. Ikony w prawym górnym rogu 
będą informowac o statusie urządzenia. Jeśli pojawii się nowa wiadomość 
przesuń belkę w dół aby wyświetlić i przejść do wydarzenia

I�k�o�n�y� �n�a
�l�e�w�e�j� �s�t�r�o�n�i�e

� O� p� i� s�  �  �  �  �  �  �  �  �  �  i�k�o�n�y� �n�a� �p�r�a�w�e�j
�s�t�r�o�n�i�e

O�p�i�s

Sieć bezprzewodowa Sygnał Sieci

Nowa wiadomość Podłączenie USB 
instrukcje

Wskaśnik sygnału �Z�e�g�a�r�e�k

Porada: Możesz zobaczyć datę klikacjąć na belkę
Ważne:  Urządzenie posiada aktualizację
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upewnij się że posiadasz aktualną wersję syte-
mu.

1.6 �Ustawienia daty i czasu
�T�o� �urządzenie �p�o�s�i�a�d�a� �f�u�n�k�c�j�ę� �a�u�t�o�m�a�t�y�c�z�n�e�j� �k�a�l�i�b�r�a�c�j�i� �g�o�d�z�i�n�y

�k�i�e�d�y� �G�P�S� �j�e�s�t� �w�ł�ąc�z�o�n�y�.� �M�o�że�s�z� �r�ó�w�n�i�e�ż �u�s�t�a�w�i�ć�� �d�a�t�ę� �i� �g�o�d�z�i�n�ę�
�poprzez wejście do :           
Applications> Settings 

> Date and Time 
> Setting Date or Setting Time 

�P�o�r�a�d�a: �M�o�|�e�s�z� �u�s�t�a�w�i��� �s�t�r�e�f��� �c�z�a�s�o�w��� �w�e�d�B�u�g� �u�p�o�d�o�b�a�D. 

 

1.7 Wprowadzanie tekstu
� � � � Kiedy� �e�d�y�t�u�j�e�s�z� �t�e�k�s� �m�o�|�e�s�z� �u�|�y�c� �i�s�t�n�i�e�j���c�e�j� �m�e�t�o�d�y
�w�p�r�o�w�a�d�z�a�n�i�a� �i� �k�l�a�w�i�a�t�u�r�y� �a�n�d�r�o�i�d� �d�o� �e�d�y�t�o�w�a�n�i�a� �n�u�m�e�r�ó�w� �,
�z�n�a�k�ó�w�,� �s�y�m�b�o�l�i� �e�t�c�.
�P�o�r�a�d�a�:� �F�o�r�m�a�t�a��� w�p�r�o�w�a�d�z�a�n�i�a���      m�oże �b�y�ć�� ����in�n�y� �n�i niż
�a�k�t�u�a�l�n�y       ��s�t�a�t�u�s
�k�l�a�w�i�a�t�u�r�y�.
1.7.1 Zmiena metody wprowadzania
Otwórz interfejs edytowania tekstu
Kliknij na obszar edytowania a menu edycji powinno się
pojawić
W zależności od metody wprowadzania możesz zmienić
swoją metodę na te już zainstalowane lub na inne których
używają in�n�e� �a�p���l i�k�a�c���je�.



9�

1.7.2 �KKKlllaaawwwiiiaaatttuuurrraaa   aaannndddooorrriiiddd
�Zmień metodę wprowadzania na

klawiaturę android

1.Naciśnij przycisk numeryczny aby zmienić
na wprowadzanie liczb

� � � � � 2. Aby wprowadzać 
duże litery

2. FFFuuunnnkkkcccjjjeee   ooopppeeerrraaacccjjjiii   ���   ���   ���   ���   ���   ���   ���   ������   ���   
2.1 PPPooodddssstttaaawwwooowwweee   uuussstttaaawwwiiieeennniiiaaa

2.1.1 EEEkkkrrraaannn   zzzdddeeefffiiinnniiiooowwwaaannnyyy   ppprrrzzzeeezzz   uuużytkownika
�Jest 5 różnych głównych ekranów możesz je
zmienić przeciągając palecem w lewo lub w prawo
lub nacinąć HOME aby wrócić do pierwszego
Ważne: Możesz dodać skróty do ekranu głównego
jeśli jest tam wystarczająco dużo miejsca



10

�

2.1.2 UUUssstttaaawwwiiieeennniiiaaa  tttaaapppeeetttyyy
Naciśnij na wolną przestrzeń na ekranie Wallpaper > Wall-
paper or Pictures Bank 
Wybierz tapetę i potwierdź
2.1.3 Skróty
Naciśnij na wolną przestrzeń na ekranie> shortcut >
Choose Shortcut 
Naciśn�i�j � s�k�r�ó�t� �k�t�ó�r�y� �c�h�c�e�s�z�   d�o�d�a�ć��

2.1.4 Widget 
W� �i�n�t�e�r�f�e�j�s�i�e� �a�p�l�i�k�a�c�j�i� �p�r�z�e�s�u�ń �w� �p�r�a�w�o� > Widget
pr�z�y�t�r�z�y�m�a�j� �długo� �i�   przeciągnij �g�o� �a�b�y� �dodać d�o� �m�e�n�u

2.2 Generalne� 
2.2.1 �Kierownica

Użytkownicy mogą ustawić kierownicę według własnych upodobań.
Wa�żn�e:�I�n�t�e�r�f�e�j�s� �k�i�e�r�o�w�n�i�c�y� �j�e�s�t� �s�p�e�c�y�f�i�c�z�n�y� �d�la
�d�a�n�y�c�h� �m�o�d�e�l�ó�w� �a�u�t�o� �i� �może�  n�i�e� �działać� w� �n�i�e�k�t�ó�r�y�c�h
a�u�t�a�c�h� �t�a�k�i�c�h� �j�a�k�: Ford MONDEO 
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Application>Setting 
> General Settings 
> Steering wheel Settings 

I�n�t�e�r�f�e�j�s� �k�i�e�r�o�w�n�i�c�y
a. Naciśnij  �“�Start”
b. K�l�i�k�n�i�j� �p�r�z�y�c�i�s�k� �k�t�ó�r�y� �p�o�t�r�z�e�b�u�j�e�s�z
c. �N�a�c�i�śn�i�j� �o�d�p�o�w�i�a�d�a�j�ący� �p�r�z�y�c�i�s�k� �n�a� �k�i�e�r�o�w�n�i�c�y�
jeśli się uda zmieni on kolor
d.Powtarzaj do skutku krok 1 , 2 , 3
e. Naciśnij �“�E�N�D�”� �a�b�y� �z�a�k�o�ńc�z�y��
�J�e�śl�i� �c�h�c�e�s�z� �z�m�i�e�n�i�ć�� �k�l�a�w�i�s�z�e� �naciśnij �“�C�L�E�A�R�”� �a�b�y
�usunąć���� �wcześniejsze� �u�s�t�a�w�i�e�n�i�a� �i� �p�o�w�t�ó�r�z� �k�r�o�k�i� �1�,�2�,�3�.
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2.2.2 Kalibracja ekranu
Applications> Settings 

> General Settings 
> Touch screen calibration 

Naciśnij E�n�t�e�r� �a�b�y� �rozpocząć� �k�a�l�i�b�r�a�c�j��� �e�k�r�a�n�u�.� �Naciśnij jak
najbliżej� �k�r�z�y�ża� �i� �p�o�w�t�r�a�r�z�a�j� �d�o�p�ó�k�i� �k�a�l�i�b�r�a�c�j�a� �s�i�ę�� �n�i�e
�zakończy

2.2.3 Aplikacja nawigacji
�W�y�b�i�e�r�z� �a�p�l�i�k�a�c�j�ę �m�a�p�y� �p�o�t�e�m� �m�o�|�e� �b�y��� �o�n�a� �powiązana  �
z� �p�r�z�y�c�i�s�k�i�e�m� �n�a�w�i�g�a�c�j�i� �f�i�z�y�c�z�n�i�e� �j�a�k� �i� �z� �i�k�o�n�ą na
�głównym ekranie Ap-
plications> Settings 

> General Settings 
> Navigation options
> Na przykład: GO 



13�

2.2.4 Ustawienia Fabryczne
�J�e�śli�i� �s�y�s�t�e�m� �m�a� �p�r�o�b�l�e�m�y� �z� �działaniem u�b� �j�e�s�t� �n�i�e�z�d�o�l�n�y
�d�o� �p�r�a�c�y� �możesz�g�o� �przywrócić �d�o� �ustawień fabrycznych
�G�d�y� �z�o�s�t�a�n�i�e� �p�r�z�y�w�r�ó�c�o�n�y� �w�s�z�y�s�t�k�i�e� �d�o�d�a�t�k�o�w�e� �a�p�l�i�k�a�c�j�e
�z�o�s�t�a�n��� �usuniętę� �i� �o�b�e�c�n�e� �u�s�t�a�w�i�e�n�i�a� �s�y�s�t�e�m�u� �z�o�s�t�a�n��
�u�t�r�a�c�o�n�e�.� �Dla nawigacji zainstaluj specjalną aplikację. Zainstaluj ją z karty
SD lub dysku.
Applications> Settings > General

Settings > factory settings 
2.3 Nawigacja

2.3.1Instalacja nawigacji
1. Sk�o�p�i�u�j� �a�p�l�i�k�a�c�j�ę� �z� �r�o�z�s�z�e�r�z�e�n�i�e�m “APK” �n�a� �k�a�r�t�ę�� �S�D
�a�l�b�o� �d�y�s�k. �S�ą��dwie metody instalacji �Naciśnij
�menedżera plików  �aby znaleść aplikację na karcie SD lub dysku.

File Management Interface
Applications> File Management Interface 
> Rozszerzenie katy lubdysku 

2.�p�o� �u�d�a�n�e�j� �i�n�s�t�a�l�a�c�j�i� �n�i�e�z�b���d�n�y�m� �j�e�s�t� �p�r�z�y�p�i�s�a�n�i�e� �f�i�z�y�-
�c�z�n�e�g�o� �p�r�z�y�c�i�s�k�u� �d�o� �n�a�w�i�g�a�c�j�i� �o�r�a�z� �i�n�t�e�r�f�e�j�s�u� �d�o� �i�k�o�n�y
�a�p�l�i�k�a�c�j�i 
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2.4 Radio
2.4.1 RADIO 

Naciśnij �p�r�z�y�c�i�s�k� �R�A�D�I�O� �w� �p�a�n�e�l�u� �l�u�b� �k�l�i�k�n�i�j� �i�k�o�n��� �w
�m�e�nu� �głównym �a�b�y� �w�e�jść�� �d�o� �i�n�t�e�r�f�e�j�s�u� �r�a�d�i�a�.� �

Interfejs Radio
                    Wszystkie ikony funkcji opisane poniżej:  

�

Icon Button Name Function Description 
Zmiana
pasma

Naciśnij aby zmienić pomiędzy FM1/FM2/AM

Szukaj 
kanałów 
wstecz

Naciśnij aby szukać kanałów wstecz

Szukaj 
kanałów do 

przodu

Naciśnij aby szukać kanałów do przodu

Szukaj
wszystkich stacji

Skanuj wszystkie kanały w celu ich zapisania

Lokalizuj� �i� �D�X� � � � �      �Zmień pomiędzy DX a lokalizowaniem 
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   AUDIO        Kliknij aby zmienić EQ
Lista stacji Lista zapisanych stacji radiowych

�
Stojenie na 

przód 
  Stojenie na przód radia

Strojenie wsteczne     Stojenie wsteczne radia

Menu główne Kliknij aby wrócić do menu głównego

Wstecz Kliknij aby wrócić do ostaniego interfejsu

Automatyczne 
szukanie

Naciśij aby zapisać pasmo automatycznie

2.4.2 RDS 
Interfejs radio z RDS 
Szczegółowe informacje 

Zakłócenia
Klikinij symbol TA aby się podświetlił. Przestanie on 
wyświetlać informację o zakłóceniach w momencie gdy 
wiadomość o ich zakończeniu i wyświetli sytuację powodu-
jącą owe zakłócenia

Alternatwyne 
częstotliwośći

Naciśnij symbol AF aby się podświetlił RDS zmieni sygnał 
stacji na mocniejszy kiedy syngał osłabnie jeśli treść RDS 
stacji nie ulegnie zmianie przenieś się na inną częstotli-
wość.

Typ 
programu

Naciśnij symbol PTY aby się podświetlił. Wyświetli to typ 
RDS stacji który otrzyma od stacji obsługującej PTY

Regionale
Szukanie

Naciśnij symbol REG  aby przeszukać stacji RDS z tymi samymi kodami dla Twojego kraju (8 znakowy kod dla kraju). Jeśli 
REG nie jest podświetlony możesz szukać RDS ignorując ten kod.
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2.5 Bluetooth - Bezprzewodowe połączenie
Możesz utworzyć połączenie z Twoim telefonem 
za pomocą Bluetooth

Ważne  Mogą się pojawić restrykcje lub ograniczenia
dla bluetootha sprawdź lokalne prawa. 

Dla bezpieczeństwa powinneś podłączyć stację w
miejscu o małej ilości takowych urządzeń

2.5.1 Włączenie aplikacji Bluetooth
Pod ustawieniami domyslnymi powinneś mieć ikonę
bluetootha i powinnien on być włączony kiedy zasilanie
jest podłączone. Panel”Phone” aby szybko wejsć do
tego panelu.

2.5.2 Parowanie bluetooth
Parowanie będzie ukończone automatycznie koda zabezpieczenia

dla urządzeń to 0000 domyślnie. 
Gdy parowanie zostanie ukończone urządzenia zapamięta telefon i nie
będzie potrzene parowanie ich jeszcze raz.

Naciśnij W interfejsie parowanie aby włączyć moduł szukanie
urządzeń z włączonym bluetoothem

Naciśnij ponownie aby zakończyć szukanie
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Wybierz nazwę urządzenia bluetooth w wyszukiwarce aby połączyć. 
Jeśli nawiązywanie łączności się uda urządzenie automaczynie prze-
jdzie do menu parwoania i pojawią się ikony po udanym połączeniu

Ważne: Te opcje dostępne są dopiero po udanym parowaniu 
urządzeń

2.5.3 Książka bluetooth

W interfejsie bluetooh naciśnij  “ ” aby przejść

do książki bluetooth  i naciśnij przycisk
aby pobrać kontakty z telefonu

Okno książki bluetooth przed i po porbarniu kontaktów
Książka bluetooth szukanie po nazwie

�
Pobierz numery telefonów z karty SIM
Naciśnij aby szyukać po nazwach lub numerach

�

Ściągnij wszystko

Usuń wszystko
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2.5.4 Telefon 

2.5.4.1 Aby uaktywnic funkcję wybierania numerów

przez bluetooth naciśnij przycisk żeby wprowadzić
numer i wybrać numer

Interfejs telefonu bluetooth 
① Jeśli numer został wprowazony nie poprawnie naciśnij aby skaskować

② Naciśnij               żeby zadzownić lub odebrać gdy naciśniesz
połączenie zostanie zerwane

③Jeśli jesteś rozmawiasz naciśnij aby zmienić na rozmowę przez telefon

naciśnij aby włączyć mikrofon

④ Niektóre funkcje są niedostępne podczas rozmowy 
telefonicznej powrócą gdy rozmowa się zakończy
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2.5.4.2 aby funkcje bluetooth pojawiły się gdy 
urządzenie jest podłączone musi zaistnieć ona 
tych interfejsach:
① W interfejsie bluetooh

② W innym intefejsie

Ważne: Naciśnij aby odebrać połączenie
Naciśnij          pdrzucić połączenie

2.5.5 Historia rozmowy
W interfejsie bluetooth naciśnij przycisk aby pokazać

całą historię rozmów 



Historia rozmów
Przypomnienie: Kiedy numery i nazwy będą za długie 
zostaną zmniejszone 

Nieodebrane połączenia

Odebrane połączenia                                                                                             
   
Odrzucone połączenia

Usuń historię 

2.5.6 Muzyka bluetooth 
W interfejsie bluetooth naciśnij aby włączyć interfejs bluetooth

Kiedy urządzenie zostanie połączonę będziesz mógł uży-
wać stacji jak odtwarzacza muzyki
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Ważne: Niektóre urządzenia muszą włączoną muzykę 
aby mogły ją odtwarzać przez to urządzenie

2.5.7  Wszystkie ustawienia bluetooh dla urządzenia

Nazwa urządzenia

Hasło PIN

Automayczne połączenie

Automatyczna odpowiedź
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Naciśij aby wrócić do menu głównego

Naciśnij aby wrócić do ostatniego interfejsu

Naciśnij aby wrócić do interfejsu parowania

2.6 3Aplikacje G
Applications> Settings 
     > Wireless and Network 

> Mobile network > Access 
Points 

2.6.1 Pozwól na roaming danych
Applications> Settings       > Wireless and Network > Mobile network 
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① Naciśnij Roaming i wybierz OK
② Jeśli urządzenie wykryję sieć połączy się ono 
automatycznie z usługą 3G i pozwoli na dostęp do 
poniższych funkcji

Ważne: Potwierdź roaming danych inaczej nie będziesz mógł używać jego 
funkcji

2.6.2 Utwórz Acces Point
Użyj modułu 3G podłączonego do interfejsu USB i powtierdź włożenie karty 
3G

a.Otwórz ekranu główny 

b. Wybierz "Settings" aby wejść do głównego interfejsu 
c. Wybierz "Wireless networks", aby dostać się do interfesju sieci.   
d.Wybierz nazwę dla swojego Access Pointu lub aby wejsć do 
głównego interfejsu

����

22

�

e. Naciśnij"Menu" a wyskoczny panel opcji



f. Wybierz "New APN" nowy "APN" w "APN" aby ustawić 
główny inteferjs

g.Wybierz "Name" aby nadać apn nazwę, "Name" może być łatwo 
ustawione kiedy skończysz naciśnij “OK”
h.Wybierz“APN”,wprowadź dla swojego kraju tak aby był on 
zagodny z Twoim dostawcą usługi 3G
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i.Naciśnij “Menu” aby pokazał się panel jak poniżej

j. Naciśnij “Save” aby zapisać ustawienia i powrócić do interfejsu 
APN



l. Wróć do głównego intefejsu sieć 3G będzie ona szukać 
sygnału 3G aby używać sieci

2.7.1 WLAN 
Możesz użyć dostępu do sieci za pomocą WLAN

Applications> Settings 
> Wireless & networks setting 

1. Otwórz WI-FI
2. Ustawienia WiFi będą automatycznie szukać sieci do 
których mogą się podłączyć
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k.W interfejsie APN wuboerz nowy APN w kółku aby był on aktywny



3. Nacisnij na nazwę sieci

4. IJeśli hasło jest wymagane to go wprowadź jak niżej

Nie musisz uruchamiać ponownie urządzenia. Połączy się ona 
samo po wpisaniu poprawnego hasła
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2.7.2  Wi-Fi Hotspot 
Możesz użyć funkcji hotspot aby uzyskać dostęp do 
sieci
① Wprowadź kartę 3G   
② Applications> Settings > More > Portable hotspot
Urządzenie będzie automatycznie rozgłaszać sieć



2.8 Multimedia 
2.8.1 Equalizer Applications > Equalizer 

Naciśnij ikonę Equalizera aby przejść do jego ustawień

lub naciśnij  
aby wejść do ustawień EQ dla wszystkich audio i 

viedo clipów. Poszczególne opcje są podpisane nazwą i 
poszczególne ustawienia możesz zaobserować na słupkach.
① W podstawowej wersji EQ posiada 8 różnych trybów

Interfejs Equalizera



Ważne: W normalnym trybie użytkownik może ustawić 
poszczególne ustawienia.    

②W polu ustawień użykownik może dowlonie zmieniać 
basy , głośność kontrast. Użytkowik może rówinież 
zmieniać poszczególne głośniki.

Interfejs ustawień balansu
Ważne:Subwoofer może być aktywny kiedy działa w 
funkcji 5.1 

2.8.2 DVD
Włóż płytkę DVD aby system automatycznie zaczął 
odtwarzać nośnik i wyświetliło się menu multimediów

Interfesj DVD



Szczegóły funkcji
Icon Button Name Function Description 

Play/Pause 
Podczasz odtwarzania naciśnij aby zatrzymać. 

Podczasz zatrzymania aby wznowić odtwarzanie. 

Następny Naciśnij aby przejść do następnej sceny

Ostatnia Naciśnij aby wrócić do ostatniej sceny

Przyspiesz

Naciśnij aby przyspieszyć 2X / 4X / 8X / 20X 
DVS： Naciśnij aby przewinąć do przodu 2X / 4X / 
8X / 16X / 32X 

Cofnij  

Naciśnij aby przewinąć do tyłu   2X / 4X / 8X / 20X 
DVS：Naciśnij aby przewinąć do tyłu  2X / 4X / 8X / 
16X / 32X 

Dodatkowe 
funkcje

Naciśnij aby uzyskać dostęp do dodatkowych funkcji

Tytuł Naciśnij aby uzyskać tytuł

Cyklicznie

Naciśnij aby zapętlić daną scenę / film / cały kata-
log/ zatrzyamać cykliczność.

Losowe 
odtwarzanie

Naciśnij aby zacząć losowe odtwarzanie lub je 
zatrzymać

Zmiania kanału 
Naciśnij aby zmienić język i uwory muzyczne

Napisy Naciśnij aby włączyć/wyłączyć napisy

Ustawienia EQ Naciśnij aby ustawić Equalizer

Główny interfejs Naciśnij aby ustawić główy interfejs

Cofnij Wróć do ostatniego interfejsu

2.8.3 Odtwarzacz CD
Włóż płytkę CD do odtwarzacza aby system zaczął samoistnie 
ją odtwarzać
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Interfejs CD
Funkcje jak niżej:  

                                           

Icon Button Name Function Description 

Play/Pause Naciśnij aby zatrzymać lub rozpocząć 

Następny Naciśnij aby przejśc do następnego ut-
woru

Cykliczność
Włącz cykliczność

Odtwarzanie 
losowe

Włącz odtwarzanie losowe

Ostatni Naciśnij aby odtworzyć ostatni utwór

EQ Naciśnij aby otworzyć Equalizer

M e n u  g ł ó w n e  Naciśnij aby przejść do menu głównego

Ostatni Naciśnij aby przejść do ostatniego interfjesu
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2.8.4 Audio Play 
Obsługiwane formaty audio to: mp3/aac/
flac/wav/amr/m4a/ogg 
Application>Music 
Naciśnij ikonę aby wejść do interfejsu muzycznego jak 
niżej



Interfejs Wykonawców oraz Muzyki
Funkcje jak niżej
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Icon Button Name Function Description 

Play / Pause Naciśnij aby zatrzymać/wznowić

Następny Następny utwór

Ostatni Poprzedni utwór

Cykliczność Naciśnij aby włączyć cykliczność utworów

Losowe      
otwarzanie

Naciśnij aby włączyć losowe odtwarzanie

Artysta Naciśnij aby wyświetlać piosenki według 
artystów

Album Naciśnij aby wyświetlać piosenki według 
albumów

Piosenki Naciśnij aby wyświetlać piosenki według piosenek

Playlista Naciśnij zobaczyć aktualną playlistę



     

            

     
The detail of the button functi

Icon Button Name Function Explanation 

Play/Pause 
Naciśnij aby zatrzymać /wznowić

 

Przewiń do przodu     Kliknij aby przewinąć do przodu

Przewiń do tyłu    Naciśnij aby przewinąć do tyłu

2.8.5 Odtwarzanie Video
Wspierane formaty video to: mp4/avi/wmv/3gp/flv/saf/mov/mkv/mpg 

Application >Video 

Naciśnij Viedo aby wejść do interfejsu video

31�



2.8.6  Przeglądanie zdjęć
Applications > photo Album. 
Naciśnij ikonę albumu aby przejść do interfejsu zdjęć

Przeglądanie zdjęć

Naciśnij aby przejść do  katalogów

lub naciśnij przycisk aby przewijać
pomiędzy zdjęciami. 
Naciśnięcie symoblu powoduje pokazanie szczegółów jak niżej. 

Interfejs zdjęć
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Naciśnij zdjęcie aby przejść do trybu oglądania pojedyńczego zdjęcia

Pozwoli to oglądać zdjęci w trybie automatycznych sladjdów

Naciśnij a pozwoli Ci na dodatkowe funkcje
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Przesuwaj pomiędzy zdjęciami w lewo lub w prawo aby 
zmieniać aktaulnie oglądane lub naciśnij



Interfejs zdjęć
Funkcje jak niżej:

Icon Icon Name Function Instruction 

Usuń    Aby usunąć zdjęcie 

Udostępnij aby udostępnić

Slajdy                    Pokaz slajdów

Rotacja 

Aby obrócić zdjęcie

Przybliżenie Aby przybliżyć

Oddalenie Aby oddalić
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WażneWymienianie karty SD w trybie działania może 
powodować utratę danych

2.8.7 Telewizja  
Application > Digital TV 
Kliknij ikonę aby wejść do interfejsu TV
Funkcje jak niżej:

  

Icon Name Function Explanation 

Menu Naciśnij aby wrócić do menu

Cofnij Naciśnij aby wrócić                   

EQ Naciśnij aby otworzyć Equalizer



Aby uzyskać więcej detali o opcjach popatrz niżej
2.8.8 Telewizja analogowa 
Application  > Analog TV 
Naciśnij ikonę aby dostać się do interfejsu telewizji 
analogowej
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Icon Name Function Instruction 

Menu główne Naciśnij aby dostać się do menu głównego

Automaczyne szukanie Naciśij aby znaleść stacji automaczynie

Ostani kanał Naciśnij aby przejść do ostaniego kanału

Następny kanał Naciśnij aby przejść do następnego kanału

Szukaj ostat-
nich kanałów

Naciśnij aby szukać ostatnich kanałów

Szukaj kolejnych 
kanałów

Naciśnij aby szukać następnych kanałów

Lista Lista kanałów

Cofnij Naciśnij aby wrócić do ostatniego interfejsu



2.9 AUX IN Funkcje
Aby zapewnić u�s�t�a�w�i�e�n�i�a� �g�d�y video� działa
Application > AUX IN 

Naciśnij przycisk aby
wprowadzić opcje equalizera

naciśnij   aby cofnąć ostatnią opcję aby 
wrócić do menu głównego

2.10 Widok z tyłu
Widok z tylnych kamer podczas cofania jeśli są podłączone
będzie automacznie się załączał wyłączy on audio. Jeśli nie
są zamontowane nic się nie zmieni.
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2.11 E-mail 

Użykowik może wysyłać wiadomości mail i je odbierać
Przypomnienie；Wiadomości email mogą nie być wysyłane
lub odbierane jeżeli sieć nie dziala poprawnie. Skontatuj się
wtedy z dostawcą usługi

2.12 Wiadomości

Użytkownik może wysyłać i odbierać wiado-
mośći lub MMS zawarte w dokumentach.

2.13 Aplikacje 
2.13.1 Pogoda

Application> Weather Interface> długie przyciśnięcie
>Widgets >Fancy widgets 4*2
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Wybierz region i go potwierdź aby widżet pobieral dane o 
pogodzie automaczynie
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2.13.2 Kalkulator
Application> Calculator 

Kalkulator ma dwa tryby kalkulatora podsta-
wowy i senior naciśnij MENU aby zmieniać pomiędzy nimi 
lub przesuń w lewo lub w prawo.
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2.13.3 Odtwarzacze

Użykownik może zainstalować dodatkowe aplikacje które 
pozowlą mu na odczytwanie danych w innych formatach
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4. FAQ
Rozwiązanie większości podstawowych problemów

Numer Problem Rozwiązanie 

1 Brak łączności

① Zobacz czy moduł 3G jest ustawiony 
poprawnie
② Sprawdź poprawność włożenia karty 3G
③ Sprawdź suchość karty 
④Sprawdź czy roaming działa 
⑤ APN został wybraby
⑥ Sprawdź zarysowania karty 3G

2 

Nie można 
zapisać kon-
tatku

Sprawdź czy karta 3G została zamontowana poprawnie

3 Nie można zain-
stalować aplikacji

① Sprawdź czy rozszerznie to .apk
② Pozowół na nieznane źródła
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Parowanie prze-
biegło porawnie 
ale bluetooth 
czasami się 
rozłącza

A. Czasami telefony muszą połączyć się z usługą jeszcze 
raz. Spróbuj ponownie sprawować oba urządzenia 
B.Czasmi występują błedy przy parowaniu co powoduje 
rozłączanie. Jest możliwość że Twoje urządzenie jest 
niewidoczne i powoduje to zerwanie połączenia. Spróbuj 
włączyć widoczność dla innych urządzeń w Twoim tele-
fionie.
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5 Jak zain-
stalować 
aplikacje?

Nagraj na kartę lub dysk aplikację z rozszerzeniem .apk
1. Naciśnij na menedżer plików i znajdź na karcie SD lub 
dysku swoją aplikację. Następnie naciśnij ją i zainstaluj

2.  Wejdź w ustawienia
 interface—>Applications—>install application, 
3.  Naciśnij na aplikację z rozszerzeniem .apk i ją zain-
staluj

6 
Jak odin-
stalować 
aplikację

Interface Setting—>Applications—>Installation 
Applications—>Uninstalltion Applications. Naciśnij 
aplikację żeby ją odinsalować

7 
Radio nie 
szuka 
kanałów

Sprawdź antene radio lub czy sygnał nie jest za-
głuszany przez pobliskie otoczenioe

8 Brak głosu            Sprawdź czy system nie wyciszony

9 
Nie rozpoznaje 
karty SD Nie wyjmuj karty podczas działania!

10 3G、WIFI nie jest 
rozpoznane

Nie wyjmuj karty podczasz działanie 3G/WIFI

11 

Nie mogę 
wyłączyć RA-
DIA Muzyki i 3 
aplikacji

Dlugo przytrzymaj przycisk Wstecz aby opuśić aplikację


