Środki ostroŜności
1. Urządzenie moŜna podłączyć tylko do zasilania 12 V z minusem na
masie.

2. Nie wolno instalować urządzenia w miejscu, w którym uniemoŜliwia
ono bezpieczne prowadzenie pojazdu.

3. Nie wolno korzystać z funkcji wyświetlania obrazu wideo na panelu
urządzenia podczas jazdy, aby zapobiec naruszeniu prawa i przepisów, a
takŜe obniŜyć ryzyko wystąpienia wypadku w ruchu drogowym. Nie
dotyczy to wyświetlania obrazu z kamery wstecznej podczas cofania.
4. Bezpieczna jazda wymaga ustawienia takiego poziomu głośności, który
zapewni bezpieczeństwo i komfort w sytuacjach awaryjnych.
5. Nie wolno narazić urządzenia, wzmacniacza i głośników na działanie
wilgoci lub wody. Zapobiegnie to występowaniu iskrzenia lub poŜaru.

6. Nie wolno zmieniać w sposób nieprofesjonalny bezpiecznika na kablu
zasilającym. Zastosowanie nieprawidłowego bezpiecznika moŜe
spowodować uszkodzenie urządzenia lub nawet poŜar.
7. NaleŜy natychmiast wyłączyć urządzenie i odesłać go do serwisu lub
dealera/dystrybutora/miejsca zakupu, jeśli wystąpi jeden z poniŜszych
objawów:
(a). Brak sygnału audio.
(b). Brak obrazu.
(c). Do wnętrza urządzenia dostanie się woda lub przedmioty obce.
(d). Dymienie.
(e). Dziwny zapach.

OstrzeŜenie
Przed przystąpieniem do uŜywania tego urządzenia naleŜy przeczytać i zrozumieć tę instrukcję
uŜytkownika. UmoŜliwi to prawidłową obsługę urządzenia.

Przestroga
Jest to URZĄDZENIE LASEROWE KLASY 1. Regulacja urządzenia lub jego zastosowanie inne niŜ
opisano w tej instrukcji moŜe pociągać za sobą ryzyko napromieniowania laserem. Nie wolno
otwierać pokrywy i naprawiać samemu urządzenia.

Produkty wyposaŜone w dwa lasery
Długość fali: CD: 780 nm DVD: 650 nm
Moc lasera: Gdy stosowane są środki ochronne, nie jest emitowane szkodliwe promieniowanie.
Aby ograniczyć ryzyko związane z poraŜeniem elektrycznym i poŜarem, nie wolno podłączać do
urządzenia akcesoriów innych niŜ autoryzowane.
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Informacje na temat płyt
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Podczas odtwarzania uszkodzonych lub zakurzonych płyt mogą wystąpić zaniki dźwięku.
Płyty naleŜy trzymać w sposób pokazany na rysunku.
Nie wolno dotykać strony bez etykiety.
Nie wolno naklejać Ŝadnych etykiet czy warstw ochronnych na Ŝadną ze stron płyty.
NIE wolno wystawiać płyty na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub źródeł ciepła.
MoŜna wytrzeć zabrudzoną płytę od środka do zewnętrz czystą szmatką.
Do czyszczenia nie wolno uŜywać alkoholu, benzyny, rozpuszczalnika oraz innych środków
chemicznych.
W tym urządzeniu moŜna odtwarzać wyłącznie płyty o średnicy 8 cm.
Nie wolno wkładać płyt o średnicy 8 cm w przejściówkach lub płyt o nieregularnych kształtach.
Urządzenie moŜe mieć problemy z jej wysunięciem.
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urządzenia.
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Elementy sterujące na panelu
Włączanie i wyłączanie zasilania:
Naciśnij przycisk
, aby włączyć/wyłączyć zasilanie urządzenia.

1. Otwarcie panelu
2. Przełącznik wyświetlania/ustawienie czasu
3. - Strojenie radia
- Przewijanie/pomijanie ścieŜek
4. - Radio
- Płyta (po włoŜeniu)
- Płyta (po podłączeniu pamięci USB)
- Karta (po podłączeniu karty SD/MMC)
- Wejście AV-IN
5. - AMS: Automatyczne zapisywanie stacji
radiowych/przeglądanie zaprogramowanych
stacji
- Stop
6. - Przesłuchiwanie zaprogramowanej stacji
radiowej (krótkie naciśnięcie w trybie radia)
- Włączanie/wyłączanie odbioru programu
lokalnego REG (naciśnięcie ponad 2 sekundy w
trybie radia)
- Kursor w dół w menu (tryb MP3)
- Odtwarzanie losowe ścieŜek

7. Wejście AV-IN
8. - Odtwarzanie/pauza
- Przełącznik pasma: FM1  FM2  FM3 
MW1  MW2
- Rodzaj programu (naciśnięcie ponad 2
sekundy)
9. Port USB
10. - Włączanie/wyłączanie zasilania (naciśnij i
przytrzymaj ten przycisk ponad 2 sekundy)
- Wyciszenie
11. - Przesłuchiwanie zaprogramowanej stacji
radiowej (krótkie naciśnięcie w trybie radia)
- Kursor w górę w menu (tryb MP3)
- Powtarzanie odtwarzania ścieŜek
12. - Obróć pokrętło, aby ustawić głośność.
- Naciśnij pokrętło, aby wybrać opcję
BAS/TRE/BAL/FAD/BRI/CON/SAT, a następnie
obracaj pokrętłem, aby ustawić poziom.
13. czujnik zdalnego sterowania
14. Potwierdzenie operacji (w trybie ustawień)
- Potwierdzenie wyboru ścieŜek na
obsługiwanym urządzeniu MP3/USB/SD
15. Wyświetlacz TFT 3,5”
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Pilot zdalnego sterowania
Włączanie i wyłączanie zasilania:
Naciśnij przycisk

, aby włączyć/wyłączyć zasilanie urządzenia.

1. Powiększenie (tylko DVD/CD)
2. Tytuł (tylko DVD)
3. Włączanie i wyłączanie
zasilania
4. Ustawienie
5. Kursor menu
6. Enter
7. Program
8. Przyciski numeryczne
9. - Wybór trybu audio
BASS/TREBLE/BALANCE/FAD
ER
- Naciśnij i przytrzymaj ponad 2
w trybie menu
10. Głośność
11. Wyciszenie
12. - Strojenie radia
- Przewijanie/pomijanie ścieŜek
13. Napisy (tylko DVD)

14. - Radio
- Płyta (po włoŜeniu)
- Płyta (po podłączeniu
pamięci USB)
- Karta (po podłączeniu karty
SD/MMC)
- Wejście AV-IN
15. Powtarzanie
16. Powtarzanie AB
17. Zatrzymanie/powrót
18. Odtwarzanie/pauza
19. Wyszukiwanie
20. - Menu DVD
- PBC (dla płyty VCD w wersji
2.0 lub wyŜszej)
21. Menu wyświetlane na
ekranie
22. - ŚcieŜka dźwiękowa płyty
DVD
- Kanał dźwiękowy płyty VCD
L/R/ST
23. Wyświetlanie na panelu
24. Kat widzenia (tylko DVD)
25. - Ustawienie systemu
kolorów: PAL/NTSC/AUTO
- Pasmo radiowe

Pilot zdalnego sterowania
Wymiana baterii litowej w pilocie zdalnego sterowania
Gdy zasięg roboczy pilota zdalnego sterowania ulega skróceniu lub pilot przestaje działać, naleŜy
wymienić baterię litową na nową. Upewnij się, Ŝe polaryzacja nowej baterii jest prawidłowa.
1. Wyciągnij uchwyt baterii, naciskając ogranicznik.
2. WłóŜ baterię pastylkową stykiem „+” skierowanym do góry. Wsuń uchwyt baterii z powrotem do
pilota.

OstrzeŜenie
•
•
•
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Baterie naleŜy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Jeśli bateria zostanie
przypadkowo połknięta przez dziecko, naleŜy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Nie wolno zwierać, rozbierać, podgrzewać baterii lub wrzucać ich do ognia.
Nie wolno zwierać styków baterii metalowymi przedmiotami.

AMV 208RVD

•

Baterię przed wyrzuceniem lub przechowaniem naleŜy owinąć taśmą i zaizolować. W innym
wypadku z baterii moŜe zacząć wydzielać się ciepło, moŜe ona pęknąć lub wywołać poŜar.

Zasięg roboczy pilota zdalnego sterowania
Czujnik podczerwieni

Zasięg roboczy pilota zdalnego sterowania wynosi 3–5 m.

Rozpoczęcie
Naciśnij przycisk

, aby otworzyć panel i naciśnij przycisk
Szczelina do wsuwania płyty

Wskaźnik stanu panelu
Świeci się, gdy panel jest
opuszczony. Miga, gdy panel
zostanie zdjęty.

, aby wysunąć płytę.

Wysuwanie płyty

Przycisk RESET
Gniazdo kart SD/MMC
Uwaga: przycisk RESET
naciska się ostro
zakończonym przedmiotem,
jak np. spinacz do papieru.

Odtwarzanie USB/SD/MMC/MP3
1. Wsuwanie karty SD/MMC
Otwórz panel i wsuń kartę SD/MMC do gniazda. Zamknij panel, urządzenie automatycznie odczyta
pliki z karty.
2. Wysuwanie karty SD/MMC
Naciśnij przycisk SRC w trybie innym niŜ karta SD, a następnie naciśnij kartę SD/MMC, aŜ do jej
wysunięcia. Wyjmij kartę.
3. Podłączanie urządzenia USB
Podłącz urządzenie USB do gniazda USB. Urządzenie automatycznie odczyta pliki z urządzenia USB.

AMV 208RVD
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4. Odłączenie urządzenia USB
Naciśnij przycisk SRC w trybie innym niŜ USB, a
następnie odłącz urządzenie USB od gniazda USB.

Podłącz

Podłącz
Odłącz

Odłącz

USB/SD/MMC – uwagi
Funkcje USB (pamięć masowa) – odtwarzanie plików muzycznych MP3
1. Obsługa kart SD/MMC
2. Obsługa pamięci USB 2 w 1 (SD/MMC)
3. Obsługa systemu plików FAT 16 i FAT 32
4. Nazwa pliku: 32 bajty/nazwa katalogu: 32 bajty/nazwa znacznika: 32 bajty
5. Znaczniki (ID3 tag wersja 2.0) – tytuł/artysta/album: obsługiwane 32 bajty
6. Nie są obsługiwane czytniki uniwersalne kart pamięci
7. Obsługa USB 1.1
8. Odczyt kart pamięci SD/MMC o pojemności do 1 GB
Nie wszystkie pamięci USB są kompatybilne z urządzeniem.

Obsługa ogólna
Włączanie i wyłączanie zasilania
1. Naciśnij przycisk , aby włączyć zasilanie urządzenia.
2. Naciśnij ponownie przycisk SRC, aby wybrać Ŝądaną funkcję: Odtwarzanie płyt, tuner (radio0,
pamięć USB i karty SD/MMC lub wejście AV-IN.
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk
ponad 2 sekundy, aby wyłączyć zasilanie urządzenia.
4. Po wyłączeniu zasilania urządzenia lub zapłonu pojazdu, zaprogramowane stacje radiowe i poziom
głośności zostaną zachowane w pamięci urządzenia.

Funkcja pokrętła głośności VOL
Naciśnij pokrętło raz, aby wybrać opcję BASS/TREBLE/BALANCE/FADER/
BRIGHTNESS/CONTRAST/SATURATION, a następnie obracaj pokrętłem, aby ustawić opcję.
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Menu pokrętła głośności
Naciśnij i przytrzymaj pokrętło ponad 2 sekundy, aby wybrać tryb menu; kaŜde następne naciśnięcie
powoduje zmianę trybu w następujący sposób:
EQ MODE  LOUD  BEEP  CAMERA  12 /24 MODE  TA MODE  RETUNE  PARKING
 AF  TA  TA-VOL  VOL-MODE  A-VOL

Tryb korektora EQ

Tryb LOUD

Obracaj pokrętło, aby wybrać efekt dźwiękowy
korektora EQ: ROCK - POP - CLASSIC - FLAT - EQ
OFF

Obracaj pokrętło, aby włączyć lub wyłączyć
funkcję podbicia tonów niskich (loudness).

AMV 208RVD
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Menu pokrętła głośności
Tryb BEEP ON/OFF

Tryb TA

Obracaj pokrętło, aby włączyć lub wyłączyć dźwięk
podczas naciskania przycisków.

Obracaj pokrętło, aby wybrać tryb TA ALARM
lub TA SEEK. Jeśli włączony jest tryb TA
(Traffic Announcements) i w określonym
czasie nie jest odbierany kod identyfikacyjny
programu o ruchu drogowym, nie jest
wyświetlany symbol TA/TP i uaktywniana
funkcja TA ALARM lub TA SEEK. Tryb TA
ALARM: Alarm jest włączony. Tryb TA SEEK:
Automatycznie jest włączana funkcja TA
SEEK.

Tryb 12/24

Tryb RETUNE

MoŜna wybrać tryb 12-godzinny lub 24-godzinny.

Obracaj pokrętło, aby wybrać funkcję
RETUNE-S lub RETUNE-L.
RETUNE-S lub RETUNE-L to długość czasu,
po którym rozpoczyna się ponowne strojenie
TA SEEK.
RETUNE-S:
krótki;
przedział
czasu
ponownego strojenia TA SEEK wynosi 45
sekund.
RETUNE-L: długi; przedział czasu ponownego
strojenia TA SEEK wynosi 180 sekund.
REMARK: tryb RETUNE działa tylko dla TA
tylko w trybie TA SEEK.
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Menu pokrętła głośności
Tryb AF ON/OFF

Tryb PARKING

Obracaj pokrętło, aby włączyć lub wyłączyć funkcję
AF (alternatywna częstotliwość).

Obracaj pokrętło, aby włączyć lub wyłączyć
funkcję blokady odtwarzania wideo. Gdy w
urządzeniu włączony jest tryb blokady
PARKING, przy próbie odtworzenia płyty
wideo
zostanie
wyświetlony
ekran
z
komunikatem „DO NOT WATCH VIDEO
WHILE DRIVING” (Nie Oglądaj Wideo
Podczas Jazdy), a następnie pusty ekran.

Tryb TA ON/OFF

TA-VOL

Obracaj pokrętło, aby włączyć lub wyłączyć funkcję
TA (komunikatów o ruchu drogowym).

Obracaj pokrętło,
głośności TA-VOL.

VOL - MODE

A - VOL

Obróć pokrętło, aby wybrać opcję VOL LAST.
Podczas włączania urządzenia przywracany jest
poziom głośności, który by ustawiony przy jego
wyłączeniu.
Obróć pokrętło, aby wybrać opcję VOL ADJ, a
następnie obróć pokrętło w celu ustawienia
Ŝądanego poziomu głośności podczas włączania
urządzenia.

Obracaj pokrętło,
głośności A-VOL.
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Radio
Pasmo
1. Naciśnij przycisk
, aby włączyć urządzenie, a
następnie przycisk SRC, aby wybrać tryb radia.
2. Naciśnij raz lub więcej przycisk BAND, aby
wybrać pasmo FM1  FM2  FM3  MW1 
MW2. Na wyświetlaczu pokazane jest odbierane
pasmo, częstotliwość i numer stacji, jeśli jest ona
zaprogramowana.

Strojenie
Ręczne strojenie radia stopniowo:
Naciśnij przycisk >> lub << krócej, niŜ 2 sekundy.
Automatyczne strojenie radia:
Naciśnij przycisk >> lub << ponad 2 sekundy.
Automatyczne strojenie radia:
Naciśnij przycisk >> lub << ponad 2 sekundy.
Naciśnij przycisk OK, migają wskaźniki P1 – P6,
naciśnij przycisk ▲/▼, aby wybrać stację, a
następnie naciśnij przycisk OK, aby zapisać
wybraną stację.

AMS: Automatyczne programowanie
stacji w pamięci
Naciśnij krótko przycisk AMS, aby przesłuchiwać
przez 5 sekund zaprogramowane stacje od P1 do
P6. Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk ponad 2
sekundy. 6 stacji o najsilniejszym sygnale zostanie
zapisane w pamięci pod numerami od P1 do P6.

Tryb DVD i wejścia AV IN
Tryb DVD

Tryb wejścia AV IN

Naciśnij przycisk SRC, aby wybrać tryb DVD (gdy
włoŜona jest juŜ płyta, a urządzenie ją odczytuje), a
następnie naciśnij przycisk DISP. Na wyświetlaczu
LCD pojawi się obraz:

Naciśnij przycisk SRC, aby wybrać tryb
wejścia AV IN (gdy urządzenie odczytuje).
Na wyświetlaczu LCD pojawi się zewnętrzny
obraz wideo.
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Ustawienia zegara
1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk DISP ponad 2
sekundy. Zacznie migać wskazanie minut; obracaj
pokrętłem, aby ustawić minuty.
2. Naciśnij pokrętło raz. Zacznie migać wskazanie
godzin; obracaj pokrętłem, aby ustawić godzinę.
3. Naciśnij przycisk DISP, aby potwierdzić.

RDS (Radio Data System)
System RDS nie jest dostępny na wszystkich obszarach. NaleŜy pamiętać, Ŝe jeśli system RDS nie
jest dostępny, nie są teŜ dostępne wymienione poniŜej usługi.

System RDS – podstawy
AF (częstotliwość alternatywna): Włączenie funkcji AF przy słabym sygnale radiowym umoŜliwia
automatyczne wyszukanie przez urządzenie następnej stacji o tej samej identyfikacji programu PI, co
aktualnie odbierana stacja, ale o silniejszym sygnale.
PS (rozpoznawanie nazwy stacji radiowej): Zamiast częstotliwości wyświetlana jest nazwa stacji. Tryb
AF:
Funkcja AF włączona: Funkcja AF jest uaktywniona.
Funkcja AF wyłączona: Funkcja AF jest wyłączona.
Remark: Wskaźnik AF na wyświetlaczu LCD będzie migał aŜ do odebrania informacji RDS. Jeśli
system RDS nie jest dostępny, moŜna wyłączyć tryb AF.
Tryb REG: Naciśnij i przytrzymaj przycisk ▼ (na panelu) ponad 2 sekundy, aby włączyć lub wyłączać
funkcję programu lokalnego.
Tryb REG włączony: Funkcja AF zastosuje kod lokalny PI i dostrajane będą automatycznie tylko stacje
lokalne.
Tryb REG wyłączony: Funkcja AF zignoruje kod lokalny PI i automatycznie dostrajane będą takŜe
stacje z innych regionów.

Komunikaty o ruchu drogowym
Niektóre stacje FM RDS od czasu do czasu nadają programy o ruchu drogowym.
TP (identyfikacja programu o ruchu drogowym): Nadawanie informacji o ruchu drogowym.
TA (identyfikacja komunikatów o ruchu drogowym): Komunikaty radiowe o ruchu drogowym.
Tryb TA: Gdy włączony jest tryb TA, miga wskaźnik TA.
Gdy odbierany jest komunikat o ruchu drogowym, miga wskaźnik TA. Urządzenie przełącza się
tymczasowo w tryb radia (bez względu na aktualnie wybrany tryb pracy) i rozpoczyna nadawanie
komunikatu z głośnością ustawioną dla trybu TA. Po zakończeniu komunikatu przywracane są
poprzedni tryb pracy i poziom głośności. Gdy włączony jest tryb TA, funkcje SEEK, SCAN, AMS mogą
być odbierane lub zapisywane tylko wtedy, gdy odbierany jest kod identyfikacji programu o ruchu
drogowym (TP).

EON (Enhanced Other Networks)
Gdy odbierane są dane EON, świeci się wskaźnik EON i rozszerzone jest działanie funkcji TA i AF.
TA: Informacje o ruchu drogowym mogą być odbierane z aktualnej stacji lub ze stacji z innej sieci.
AF: Lista częstotliwości zaprogramowanych stacji RDS jest aktualizowana danymi EON. Funkcja EON
rozszerza moŜliwości wykorzystania informacji RDS przez tuner. Stale aktualizowana jest lista AF
zaprogramowanych stacji, włącznie z tą, która jest aktualnie dostrojona. Jeśli dana stacja zostanie
zaprogramowana w jednym miejscu (np. w pobliŜu domu), będzie moŜna odbierać tę stację na
alternatywnej częstotliwości lub inna stację, obsługującą ten sam program. EON śledzi takŜe lokalnie
dostępne stacje TP, aby zapewnić ich szybszy odbiór.
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RDS (Radio Data System)
Odbiór PTY (rodzaj programu)
Stacje FM RDS nadają sygnał identyfikacji rodzaju
programu. Przykład: Informacje, rock, wiadomości,
sport itd.
Tryb PTY:
Naciśnij przycisk
/BAND ponad 2 sekundy, aby
włączyć odbiór rodzaju programu; wyświetlany
poprzedni rodzaj PTY. Naciśnij jeszcze raz przycisk
/BAND, aby wybrać rodzaj muzyki MUSIC, albo
dwukrotnie, by wybrać rodzaj SPEECH, a następnie
przyciskami 1-6 wybierz Ŝądany rodzaj programu.
Wyświetlany jest wybrany rodzaj PTY i jeśli nie
zostanie wybrana inna funkcja, rozpoczyna się
wyszukiwanie. Jeśli nie zostanie odebrany Ŝądany
rodzaj programu, na wyświetlaczu pojawi się
komunikat NO PTY i urządzenie powróci do
normalnej pracy.
Programowanie pamięci PTY:
Naciśnij jeszcze raz przycisk
/BAND, aby
wybrać rodzaj muzyki MUSIC, albo dwukrotnie, by
wybrać rodzaj SPEECH. Naciśnij jeden z
przycisków 1-6, aby wybrać Ŝądany rodzaj
programu.

Odtwarzanie płyt
Ładowanie i wysuwanie płyty
Ładowanie: Naciśnij przycisk
Wysuwanie: Naciśnij przycisk

, aby odchylić panel. Wsuń płytę do szczeliny.
, aby odchylić panel. Naciśnij przycisk
, aby wysunąć płytę.

Odtwarzanie płyt
1. Po włoŜeniu płyty na wyświetlaczu pojawi się komunikat LOAD. W przypadku płyt z plikami MP3 lub
plikami róŜnych rodzajów czas odczytu moŜe przekroczyć 1 minutę.
2. Jeśli podczas odczytu płyty wystąpi błąd, na wyświetlaczu pojawi się komunikat ERROR.
3. W przypadku płyt VCD/CD, VCD lub CD na wyświetlaczu pojawi się ikona CD.
4. W przypadku odtwarzania płyt MP3/WMA na wyświetlaczu pojawi się ikona MP3/WMA.
5. W przypadku płyt DVD na wyświetlaczu pojawi się ikona DVD i tytuł. Naciśnij przycisk ENTER lub
przycisk , aby odtwarzać.

Płyty, jakie moŜna odtwarzać
Obsługiwane typu plików
Pliki audio: MP3 (*.mp3), WMA (*.wma)
Pliki wideo: MP4 (*.avi, DIVX3.11/4.0/5.0/6.0/7.0)
MPEG 2 (*.vob), MPEG 1 (*.dat)
Pliki obrazów: JPEG (*.jpg)
Pliki MP3: ISO 9660 lub ISO 9660 + format Joliet - maks. 30 znaków.
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Maksymalna liczba katalogów w hierarchii wynosi 8 poziomów.
Maksymalna liczba albumów wynosi 99.
Maksymalna długość kaŜdej ścieŜki wynosi 99 minut 59 sekund.
Obsługiwana częstotliwość próbkowania dla płyt MP3:
8 kHz do 48 kHz (preferowana 44,1 KHz).
Obsługiwane przepływności bitowe dla płyt MP3: 32 do 320 kbps (preferowane 128 kbps).

Nieobsługiwane płyty i pliki
Pliki *.AAC, *.DLF, *.M3U, *.PLS, MP3 PRO oraz pliki zabezpieczone technologią DRM. Płyty z
otwartą sesją.

Odtwarzanie plików audio, wideo i zdjęć
Gdy odtwarzane są pliki audio, wideo lub obrazy, na ekranie wyświetlona zostanie lista kategorii,
folderów i plików, a nazwa odtwarzanego pliku i folderu wyświetlana jest u góry ekranu. Aktualnie
wybrana pozycja jest podświetlona.

Wybór kategorii
UŜyj przycisku ◄/►, aby wybrać opcję AUDIO, PICTURE lub VIDEO. Naciśnij przycisk ENTER,
aby potwierdzić.

Wybór folderu
UŜyj przycisku ◄/►, aby wyświetlić listę folderów, następnie przycisku ▲/▼, aby wybrać Ŝądany
folder i naciśnij przycisk ENTER, aby potwierdzić.

Wybór pliku
UŜyj przycisku ◄/►, aby wyświetlić listę plików, następnie przycisku ▲/▼, aby wybrać Ŝądany plik i
naciśnij przycisk ENTER, aby odtworzyć plik; naciśnij przycisk ■, aby powrócić.
W przypadku opcji PICTURE naciśnij przycisk
, aby wyświetlić zdjęcia w pokazie slajdów; naciśnij
przycisk PROG, aby wybrać styl wyświetlania zdjęć.
W przypadku opcji MUSIC naciśnij przycisk ■, aby wyświetlić ekran początkowy, a następnie naciśnij
przycisk

, aby powrócić.

Na pilocie

Odtwarzanie ścieŜek
Wybór Ŝądanej ścieŜki
-

Naciśnij przycisk << lub >>, aby pominąć ścieŜkę i przejść do następnej.

AMV 208RVD
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-

UŜyj przycisków numerycznych 1-9, 0 i 10+ na pilocie zdalnego sterowania, aby wybrać Ŝądany
numer ścieŜki.

Szybkie przewijanie do przodu i do tyłu podczas odtwarzania
Naciśnij i przytrzymaj przycisk << lub >> ponad 2 sekundy, aby wybrać szybkie przewijanie do tyłu lub
do przodu z prędkością X2, X4, X8, X20 podczas odtwarzania.
Aby powrócić do normalnego odtwarzania podczas szybkiego przewijania do przodu lub do tyłu,
-

.
naciśnij przycisk
Podczas szybkiego przewijania do przodu lub do tyłu dźwięk jest wyciszony.

Losowe odtwarzanie ścieŜek (tylko dla płyt CD)
Naciśnij i przytrzymaj przycisk ▲ ponad 2 sekundy, aby odtwarzać
w kolejności losowej wszystkie ścieŜki.
1. Podczas odtwarzania naciśnij i przytrzymaj przycisk ▼ ponad 2
sekundy, a na wyświetlaczu zostanie wyświetlona ikona RANDOM.
2. Naciśnij i przytrzymaj ponownie przycisk ▼ ponad 2 sekundę, aby
przywrócić normalne odtwarzanie.

Powtarzanie odtwarzania (tylko dla płyt CD)
Podczas odtwarzania naciśnij i przytrzymaj przycisk ▼ ponad 2 sekundy, aby powtarzać ścieŜki.

-

Na wyświetlaczu pojawi się ikona RPT.

-

Dla płyt VCD/CD: Na wyświetlaczu pojawi się RPT ONE  RPT ALL  RPT OFF
Dla płyt DVD: Na wyświetlaczu pojawi się RPT CHAPTER  RPT TITLE  RPT OFF

Dla płyty z plikami: Na wyświetlaczu pojawi się RPT ONE  RPT DIR  RPT ALL  RPT OFF
Uwaga: Jeśli nie zostanie włączone Ŝadne odtwarzanie z powtarzaniem, urządzenie zatrzyma się po
odtworzeniu całej pyty lub tytułu. W przypadku bezczynności po 5 minutach urządzenie przejdzie w
tryb gotowości.

Powtarzanie A
B (tylko dla płyt CD)
Wybierz Ŝądany fragment, który ma zostać powtórzony.
Naciśnij raz przycisk A
B, aby wybrać punkt początkowy. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat
REPEAT A.
Naciśnij ponownie przycisk A
B, aby wybrać punkt końcowy.
Na wyświetlaczu pojawi się komunikat REPEAT AB i rozpocznie się odtwarzanie wybranego
fragmentu.
Naciśnij ponownie przycisk A
B, aby zakończyć działanie funkcji. Na wyświetlaczu pojawi się
komunikat AB CANCELLED.

Odtwarzanie ścieŜek
Pauza
-

Naciśnij przycisk
podczas odtwarzania, aby go wstrzymać.
Dźwięk zostanie wyciszony.

-

Na ekranie pojawi się komunikat „PAUSE”. Naciśnij ponownie przycisk
odtwarzanie.
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, aby wznowić

PBC – sterowanie odtwarzaniem (tylko dla VCD)
1. Jeśli do urządzenia zostanie włoŜona płyta VCD z PBC, odtwarzanie rozpocznie się od początku
pierwszej ścieŜki.
2. Naciśnij przycisk PBC, aby wyświetlić menu, uŜyj przycisku << / >> lub przycisków numerycznych
do wybrania Ŝądanej ścieŜki. Naciśnij przycisk ■, aby powrócić do menu. Naciśnij ponownie przycisk
PBC, aby zamknąć menu.

GOTO
MoŜna bezpośrednio przejść do Ŝądanego tytułu/ścieŜki lub miejsca (czasu).
Naciśnij przycisk GOTO na pilocie zdalnego sterowania; w górnej części ekranu pojawi się ścieŜka,
tytuł/rozdział lub wskaźnik czasu. Podświetlona jest bieŜąca pozycja. UŜyj przycisku ◄/►, aby wybrać
Ŝądaną pozycję. UŜyj przycisków numerycznych, aby wybrać numer. Naciśnij przycisk ENTER, aby
potwierdzić.

Program
-

Naciśnij przycisk PROG, aby wyświetlić listę programu. UŜyj przycisków ▼/▲, ◄/► i przycisków
numerycznych, aby wybrać numer. W przypadku płyt DVD i płyt z plikami wybierz numer tytułu i
numer rozdziału. W przypadku płyt VCD i CD wybierz numer ścieŜki.

-

Naciśnij przycisk
, aby rozpocząć odtwarzanie lub przesuń kursor do opcji „PLAY” i naciśnij
przycisk ENTER, aby rozpocząć odtwarzanie.
Jeśli chcesz skasować listę, przesuń kursor do opcji „CLEAR”, naciśnij przycisk ENTER, aby
skasować ustawiona poprzednio listę.
Naciśnij ponownie przycisk PROG, aby zamknąć odtwarzanie z programem.

-

Płyty MP3, VCD i CD

Płyty DVD i płyty z plikami

Odtwarzanie DVD
Wybór dźwięku płyty DVD
Naciśnij przycisk AUDIO lub R/L, aby wybrać język ścieŜki dźwiękowej, jeśli płyta DVD została
zapisana z wieloma ścieŜkami dźwiękowymi.

Wybór dźwięku płyty VCD
Naciśnij przycisk R/L, aby wybrać kanał dźwiękowy do słuchania.

Wybór napisów płyty DVD
Naciśnij przycisk SUB.T, aby wybrać język napisów, jeśli płyta DVD została zapisana z wieloma
językami napisów.

Wybór tytułu płyty DVD
Naciśnij przycisk TITLE, aby wyświetlić listę tytułów lub rozdziałów. UŜyj przycisków ▲/▼, ◄/► lub
przycisków numerycznych, aby wybrać, a następnie naciśnij przycisk ENTER, aby rozpocząć
odtwarzanie.
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Wybór kąta kamery płyty DVD
Naciśnij przycisk ANGLE, aby wybrać inny kąt widzenia kamery, jeśli płyta DVD została zapisana z
wieloma kątami widzenia.

ZOOM
Naciśnij przycisk ZOOM, aby powiększyć odpowiednio obraz.

Ustawienia DVD
Naciśnij przycisk SETUP, aby wyświetlić menu
ustawień na ekranie. UŜyj przycisku ◄/►, aby
wybrać pozycje ustawień.

UŜyj przycisku ◄/►, ◄/►, aby wybrać Ŝądaną
pozycję i naciśnij przycisk ENTER, aby potwierdzić.

Ustawienia odtwarzacza DVD
System TV
Wybierz system TV z menu ustawień.

Wygaszacz ekranu
Wygaszacz ekranu jest wyświetlany po 3 minutach
od zatrzymania odtwarzania płyty.
Ustawienie fabryczne: ON (Włączony).

Wyjście sygnału wideo
Ustawienie fabryczne: INTERLACE-YUV.
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Ustawienie typu TV
Wybierz typ telewizora w celu oglądania filmów
szerokoekranowych.
4:3 Pan Scan: W przypadku telewizora o formacie
4:3 obcięte zostaną lewy i prawy bok.
4:3 Letter Box: W przypadku telewizora o formacie
4:3 pojawią się czarne pasy u góry i dołu ekranu.
16:9: Dla telewizora o formacie 16:9.

Ustawienie hasła
Oryginalne hasło to 0000.

Ustawienie klasyfikacji płyty
Zakres klasyfikacji płyty od 1 do 8:
(1) największe ograniczenia podczas odtwarzania.
(8) najmniejsze ograniczenia podczas odtwarzania.
Ustawienie fabryczne: 8
Uwaga: Klasyfikację moŜna wybrać wyłącznie po
odblokowaniu
hasłem;
ograniczenie
działa
wyłącznie po zablokowaniu hasłem.

Ładowanie ustawień domyślnych
Po wybraniu tej opcji
ustawienia domyślne.

zostaną

załadowane

Ustawienia języka DVD
Język menu ekranowego OSD
MoŜna wybrać język menu ekranowego płyty DVD.
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Język ścieŜki dźwiękowej
MoŜna wybrać język ścieŜki dźwiękowej, zapisanej
na płycie DVD.

Język napisów
MoŜna wybrać język napisów, zapisanych na płycie
DVD.

Język menu
MoŜna wybrać język menu, zapisanego na płycie
DVD.

Ustawienia dźwięku DVD
Ustawienie głośności
MoŜna ustawić głośność przyciskami ▲/▼.

Ustawienia DVD wideo
Jasność
MoŜna ustawić jasność wyświetlacza przyciskami
▲/▼.
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Kontrast
MoŜna ustawić kontrast wyświetlacza przyciskami
▲/▼.

Odcień (tylko systemu NTSC)
MoŜna ustawić odcień wyświetlacza przyciskami
▲/▼.

Nasycenie
MoŜna ustawić nasycenie kolorów wyświetlacza
przyciskami ▲/▼.

Ostrość
MoŜna ustawić ostrość wyświetlacza przyciskami
▲/▼.

Ustawienia cyfrowe DVD
Tryb pracy wyjścia
MoŜna wybrać tryb pracy wyjścia:
LINE OUT: Kompresja sygnału wejściowego. Niska
głośność.
RF REMOD: Wysoka głośność.

AMV 208RVD
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Dynamika
Po wybraniu trybu kompresji dla wyjścia (LINE OUT)
moŜna wybrać proporcję kompresji i uzyskać róŜny
efekt kompresji.
Po wybraniu opcji FULL uzyskuje się minimalny
sygnał audio; po wybraniu opcji OFF, uzyskuje się
maksymalny sygnał audio.

Tryb Dual Mono
MoŜna wybrać kanał dźwięku: STEREO, MONO L,
MONO R i MIX MONO.

Połączenia elektryczne
Schemat podłączenia

Wyjście wideo 1
Wyjście wideo 2
Antena

Niebieski
RóŜowy
Zielony/
biały

Wejście kamery

Wyjście subwoofera

śółty
śółty

śółty

Bezpiecznik 15 A
Złącze

Wsteczny

R (Czerwony)

Wyjście tył (szary)

(wejście, stan aktywny wysoki)

Wzmacniacz

L (Biały)

Przełącznik hamulca
(wejście, stan aktywny niski)

Wyjście przód (brązowy)

R (Czerwony)
L (Biały)

W niektórych modelach pojazdów VW/Audi i Opel (Vauxhall) trzeba
zmodyfikować dostarczony kabel zasilający w sposób pokazany na
rysunku. W innym wypadku pamięć urządzenia nie będzie
podtrzymywana po wyłączeniu zasilania. Przed zainstalowaniem
urządzenia naleŜy skontaktować się z autoryzowanym dealarem.

Złącze ISO
Czerwony
Czarny

śółty
RóŜowy

Szary

Szary/
Czarny
pasek

Prawy głośnik Prawy głośnik
(przód)
(tył)
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Biały/
Czarny
pasek

Biały

Purpura

Purpura/Szary pasek

Niebieski

Zapłon
+12 V po włączeniu
Masa
Sterowanie anteną elektryczną i
wzmacniaczem, do przekaźnika
Akumulator +12 V
(zawsze obecne napięcie)
Wyciszenie telefonu (aktywny stan niski)

Zielony/
Czarny
pasek Zielony

Lewy głośnik Lewy głośnik
(przód)
(tył)

śółty
Czerwony

śółty

śółty

Czerwony

Czerwony

Okablowanie
oryginalne

śółty
Czerwony

Okablowanie
zmodyfikowane

WaŜne!
Wyprowadzenie hamulca postojowego na złączu zasilającym NALEśY podłączyć do
przełączanej strony układu hamulca postojowego (do strony, która jest zwierana do masy
po zaciągnięciu hamulca). Na ekranie General Setup naleŜy teŜ uaktywnić tryb hamulca
postojowego (Parking ON).
Nieprawidłowe podłączenie wyprowadzenia, zwieranie go stale do masy oraz
nieprawidłowe ustawienie urządzenia mogą stanowić naruszenie przepisów prawnych
i o ruchu drogowym.
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Połączenia elektryczne
Korzystanie ze złączki ISO
1. Jeśli pojazd jest wyposaŜony w złącze ISO, moŜna go podłączyć w pokazany na rysunku sposób.
2. Jeśli podłączenie jest wykonywane bez złącza ISO, naleŜy dokładnie sprawdzić okablowanie
pojazdu przed podłączeniem, poniewaŜ nieprawidłowe podłączenie moŜe spowodować powaŜne
uszkodzenie urządzenia. NaleŜy przeciąć złącze, podłączyć kolorowe wyprowadzenia kabla
zasilającego do akumulatora pojazdu w sposób pokazany w tabeli (przedstawiono równieŜ
podłączenia głośników).

Lokalizacja

Funkcja
Złącze A

1
2
3
4
5
6
7
8

Złącze B

Wyciszenie telefonu - róŜowy
Akumulator +12 V - Ŝółty
Antena i sterowanie
wzmacniacza - niebieski
Po zapłonie (ACC+) czerwony
Masa - czarny

Prawy tył (+) - purpurowy
Prawy tył (-) - czerwony / czarny pasek
Prawy przód (+) - szary
Prawy przód (-) - szary / czarny pasek
Lewy przód (+) - biały
Lewy przód (-) - biały / czarny pasek
Lewy tył (+) - zielony
Lewy tył (-) - zielony / czarny pasek

Podręcznik instalacji
Procedury instalowania
Najpierw naleŜy wykonać połączenia elektryczne, a następnie sprawdzić ich poprawność.

Reset
Naciśnij przycisk
, aby odchylić panel. Następnie naciśnij przycisk RESET cienko
zakończonym przedmiotem, aby przywrócić początkowe ustawienia urządzenia.
Uwaga: Naciśnięcie przycisku RESET spowoduje wykasowanie zegara i zaprogramowanych
stacji.
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21

Otwór do instalacji
Urządzenie moŜna zainstalować w kaŜdej tablicy rozdzielczej, w której znajduje się przedstawiony
poniŜej otwór.
Materiał deski rozdzielczej musi mieć grubość 4,75 mm – 5,56 mm, aby utrzymać cięŜar urządzenia.

WAśNE: Przed instalacją naleŜy wykręcić te dwie śruby. W innym przypadku odtwarzacz DVD nie
będzie działał.

Dźwignia blokująca (*)

Śruba mocująca,
podkładka gumowa

1. Wsuń kieszeń montaŜową w otwór w desce rozdzielczej i odegnij wypustki montaŜowe
śrubokrętem.
Upewnij się, Ŝe dźwignia blokująca (*) jest wyrównana z kieszenią montaŜową (nie wystaje na
zewnątrz).
2. Przymocuj tylna część urządzenia.
Po przykręceniu śruby mocującej i złącza zasilania umocuj tylną część urządzenia do nadwozia
pojazdu taśmą gumową.
3. ZałóŜ ramkę ozdobną.
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Wyjmowanie urządzenia
Urządzenie posiada opuszczany panel, który moŜna
zdjąć.
Panel moŜna zdjąć i zabrać ze sobą, co zapobiega
kradzieŜy.
Zdejmowanie panelu
, aby wyłączyć zasilanie
1. Naciśnij przycisk
urządzenia.
2. Naciśnij przycisk
, aby odchylić panel.
3. Złap panel za prawą część. Pociągnij za prawą, a
następnie za lewą część.
4. Umieść panel w etui i zabierz go z sobą przy
opuszczaniu pojazdu.
Zakładanie panelu
1. Ustaw panel do dołu i włóŜ jego lewą stronę do
urządzenia.
2. Wciśnij prawą stronę panelu, aŜ wskoczy na swoje
miejsce.
Wyjmowanie urządzenia
3. Zdejmij panel i wyjmij ramkę ozdobną.
4. Wsuwaj dwa kluczyki w otwory z przodu urządzenia,
aŜ wskoczą na swoje miejsce.
5. Wyjmij urządzenie.

Pociągnij

Wsuń

Rozwiązywanie problemów
Jeśli urządzenie działa nieprawidłowo, naleŜy go natychmiast wyłączyć. Nie wolno uŜywać
urządzenia, które działa nieprawidłowo, np. nie odtwarza dźwięku lub dymi czy wydziela dziwny
zapach. MoŜe to grozić poraŜeniem elektrycznym. NaleŜy go natychmiast wyłączyć i oddać do punktu
serwisowego/miejsca zakupu. Nie wolno próbować samemu naprawiać urządzenia, gdyŜ jest to
niebezpieczne.

Problemy ogólne
Urządzenie nie włącza się i brak dźwięku.
Nie jest uruchomiony silnik pojazdu. Przestaw kluczyk w stacyjce w połoŜenie ACC lub ON.
Kabel nie jest podłączony prawidłowo. Sprawdź połączenia.
Spalony bezpiecznik. Wymień bezpiecznik.
Sprawdź poziom głośności lub włącz/wyłącz wyciszenie.
Jeśli powyŜsze czynności nie pomogą, naciśnij przycisk RESET.
Sprawdź, czy kabel połączeniowy wyciszania telefonu nie został przyciśnięty lub zwarty do
masy podczas instalacji.

Płyta
Płyta jest włoŜona, ale nie słychać dźwięku.
Płyta jest włoŜona etykietą do dołu.
WłóŜ płytę prawidłowo (etykietą do góry).
Płyta jest brudna lub zadrapana. Wyczyść płytę lub wymień ją na inną.

Dźwięk przeskakuje lub ma niską jakość.
AMV 208RVD
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Płyta jest brudna lub zadrapana. Wyczyść płytę lub wymień ją na inną.

Przeskakujący dźwięk z powodu drgań.
Kąt montaŜu jest większy od 30°.
Zmień kąt montaŜu urządzenia tak, by był mniejszy od 30°.
Niestabilne zamocowanie.
Przymocuj urządzenie za pomocą dostarczonych części montaŜowych.

Radio
Zakłócenia w transmisji radiowej.
Zbyt odległa stacja lub bardzo słaby sygnał.
Wybierz inną stację lub stację o silniejszym sygnale.

Zaprogramowana stacja została skasowana.
Kabel akumulatora nie jest podłączony prawidłowo.
Podłącz kabel akumulatora do styku, na którym zawsze występuje napięcie.

Komunikaty o błędach na wyświetlaczu
Na wyświetlaczu pojawia się komunikat ERROR.
Płyta jest zabrudzona, uszkodzona lub włoŜona etykietą do dołu.
Naciśnij przycisk , aby wysunąć płytę.

Gdy inicjalizacja pliku wideo trwa zbyt długo.
Błąd odczytu pliku lub nieobsługiwany format pliku.
Naciśnij przycisk SRC, aby zakończyć. Następnie naciśnij przycisk SRC, aby ponownie
odtworzyć płytę.

Dane techniczne
Ogólne
Zasilanie
Napięcie testowe
Maksymalna moc wyjściowa
Ciągła moc wyjściowa
Impedancja głośników:
Napięcie wyjściowe
przedwzmacniacza
Bezpiecznik
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
Waga
Poziom wejściowy AUX-IN

12 V prądu stałego (11–16 V)
14,4 V, minus na masie pojazdu
45 W x 4 kanały
25 W x 4 kanały (4Ω, zniekształcenia harmoniczne 10%)
4–8 Ω
2,0 V(płyta CD: 1 kHz, 0 dB, obciąŜenie 10 kΩ)
15A
178 x 50 x 166 mm
2,2 kg
>300 mV

Wyświetlacz LCD o przekątnej 3”, aktywna matryca TFT
Rozdzielczość wyświetlacza (punkty)
Obszar aktywny (mm)
Rozmiar ekranu (cale)
Rozmiar punktu (mm)
Współczynnik kontrastu
Jasność

320 (szer.) x 234 (wys.) RGB
76,32 (H) x 42,822 (V)
3,5 (16:9)
0,2385 (H) x 0,183 (V)
300
350 nitów

Tuner stereo FM
Zakres częstotliwości
Czułość uŜytkowa
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87,5–108,0 MHz (Europa)
87,5–107,9 MHz (Ameryka)
8 dBµ

AMV 208RVD

Pasmo częstotliwości
Separacja stereo
Dynamika obrazu
Współczynnik odpowiedzi IF
Stosunek sygnału do szumu

30 Hz – 15 kHz
30 dB (1 kHz)
50 dB
70 dB
> 55 dB

Radio AM (MW)
Zakres częstotliwości
Czułość uŜytkowa
(sygnał/szum = 20 dB)

522-1620 kHz (Europa)
530-1710 kHz (Ameryka)
30 dBµ

Odtwarzacz
System
Pasmo częstotliwości
Stosunek sygnału do szumu
Zniekształcenia harmoniczne
Separacja kanałów
System sygnału wizji
Wyjście video
Rozdzielczość pozioma

System CD audio
20 Hz - 20 KHz
> 80 dB
PoniŜej 0,20% (1 kHz)
> 60 dB
PAL/NTSC/AUTO
1±0,2 V
> 500 linii

Elementy
Kieszeń montaŜowa
Śruby maszynowe M5x6 mm
M4x6 mm
Śruba montaŜowa (50 mm)
Złącze z przewodami
Etui na panel zdejmowany
Ramka ozdobna
Kluczyk do wyjmowania
Instrukcja obsługi
Taśma gumowa
Pilot zdalnego sterowania
Bateria (CR2025)

1
4
4
1
1
1
1
2
1
1
1
1

Uwaga:
Parametry techniczne oraz konstrukcyjne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadamiania.

AMV 208RVD
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