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Güvenlik Önlemleri
1.  Ürünümüz sadece 12V araba güç kaynağı ile uyumludur (Zemin kurşun 

gereklidir). Lütfen ürünümüzü otobüs yada kamyona direk bağlamayın, aksi 

halde ürün zarar görecektir.  

2.  Yasalar gereği seyir halindeyken Tv yada video izlemek yasaktır.

3.  Yetkili yada profesyonel bilgiye sahip değilseniz sigortayla oynamayınız,  

aksi halde ürün zarar görebilir。  

4.  Sürüş esnasında trafik kurallarına uyma, kendi güvenliğinizi korumak ve 

trafik kazalarını önlemek için lütfen video izlemeyiniz yada üniteyle meşgul 

olmayınız.

5.  Güvenliğiniz vede ürünün düzgün çalışması için profesyonel kişiler yada 

yetkili servis tarafından montajı yapılması önerilir. Hasar yada kazaları 

önlemek için ürünü söküp takmayınız yada tamir etmeyiniz. Herhangi bir bilgi 

için yetkili ürün satıcısıyla irtibata geçiniz..

6.  Cihazı, Kısa devre, elektrik çarpması ya da yangın çıkmasını önlemek için 

nemli veya suyun sıçrayacağı alanlardan uzak tutun.

7.  Herhangi bir kullanıcı hatasında ve kazalarında sorumluluk kabul edilmez.

Uyarı：Kısa Devreleri önlemek için,lütfen kurulumdan önce aracınızı durdurun 

ve ACC ve B+ bağlantılarını kesin.
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OS versiyon:Android 4.4

  Son sürüm android 4.2.2 destekli ve 4.4 sistem, ses and video                         

kablosuz bağlantı,cep telefonuyla senkronizeye sahip olabilicek teknolojik

donanım. 

  Navigasyon: tüm navigasyon yazılımlarıyla destekli,, ücretsiz bulunan 

navigasyon eklentileri, seçebileceğiniz navigasyon sesleri. 

  Seçilebilinen başlangıç ekranı, çoklu dil desteği

  Şeffaf ve bir çok yenilikle kullanıcı arayüzü profesyonel ekip tarafından 

tasarlandı.

  Sistem yazılım, Özel olarak tasarlanmış GUI dizayn, ultra-hızlı ve şaşırtıcı 

sürükleme efekti, Android sistem deneyimini kullanımını kolaylaştıran 

mükemmel uyum.

  Özel tasarlanmış OS,hızlı başlangıç ve çoklu koruma programı, her açılışta

sıfır riskle asla kaybolmayan hafıza sistemi.

FM radyo: Avrupa, Avusturalya, Güney Amerika, Küzey Amerika, Rusya,

Japonya ve diğer evrensel radyo sistem desteği. 

  Kayıt altına alınabilir klima durumu,radar tespitleri ve FM gösterimleri vb. 

Kapasiteli ekran ve akıllı işleyiş

Ürün Tanıtımı
Aşırı duyarlı dokunmatik ekran ve çoklu dokunmatik sistem. 

  Süper 8 gb depolama alanı. 

  Sürüş kayıtlarıyla, mükemmel uyumluluk

Bulunan Özellikler:GPS Navigasyon, WI-FI, DVD

oynatıcısı ,Radyo,Bluetooth, USB/SD vb.. 
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�Menü: Ana menü için dokunun  / Ana ekran için uzunca dokunun.

�Kurulum: Ayarlar arayüzü için dokunun.

�Oynat / Durdur: Diski oynatmak veya durdurmak için dokunun.

�(Güç): Başlatmak için dokunun / kapatmak için uzunca basın / çevirerek ses 

düzeyini ayarlabilirsiniz.  

� ( S e s s iz): S e s s ize  a lma k için dokunun / e kra n� ka pa tma k için uzunca  ba s�n  

/ çevirerek aşağı,yukarı tuşu olarak kullanın.

Ön-Panel Fonksiyonları   

 MIC :Mikrofon  

Radyo:Radyo arayüz tuşuna dokunun  

DVD:Dvd kilit tuşuna dokunun   

GPS:Navigasyon arayüz tuşuna dokunun / uzun süre dokunun  

Bluetooth:Bluetooth arayüz tuşuna dokunun. 

SD Kart girişi: dosyalar veya haritalar için hafıza kartı yerleştirin.  

Çıkış:Cdyi çıkarmak için dokunun.
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ayarlarını uzaktan kumandadan +/- tuşlarını kullanarak ayarlayabilirsiniz. 

  Sessiz Tuşu

Sistemi sessize almak için ses kısma tuşuna yada kumandadan Mute tuşuna 

dokunabilirsiniz, aynı tuşa tekrar basarak sesi yeniden açabilirsiniz. 

  Arka ışık düğmesi

Ön taraftaki yada kumandadaki (IŞIK(light) tuşuna basarak açıp yada 

kapatabilirsiniz . 

  Oynatım Kaynak Sçimi

Ön paneldeki SRC tuşu yada HOME(ev) tuşuna basarak ana ekran ve geçerli 

moda geçebilirsiniz. Radyo,bluetooth,AV1,AV2,mobile TV,SD card 

oynatma,USB,Disk oynatma veya CDC disk değişmi ve ana ekrana dönmek 

için, ( ) tuşuna basabilirsiniz. Farklı arayüz seçeneklerine geçmek için. 

( ) APP giriş tuşuna basabilirsiniz ,Burada uyumlu programları 

indirebilirsiniz..bu tuşa 3 sn basarak sayfa değiştirebilirsiniz.Detaylı kullanım 

için diğer bölümlere bakabilirsiniz.Ana sayfa için farklı efektler kullanabilirsiniz. 

Genel Kullanım
  Power on/off the un

In shutdown mode, press the power button on the front panel or remote control 

to turn on the unit;Insert the CD disc also can turn on the unit; when working, 

long press the power button on the front panel or remote control will turn off the 

unit.

  Volume Adjustment

Ön taraftaki ses tuşu (bazı modellerde ses tuşları +/- şeklindedir) aygıtın ses 
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olarak DVD arayüzüne geçecek; ürünümüz DVD/VCD/CD/MP3 ü ve diğer 

formatları destekler; video oynatırken ekrana dokunun, kontol menüsü ekrana 

gelecektir.

Control menüsü kullanımı :
1.geri 2.ileri  3.Oynat/duraklat  4.Oynat/durdur  5.ileri sarma  6.sıradaki  

7.Altyazı tuşu:Eğer video birden fazla altyazı varsa bu tuşu kullanabilirsiniz.

8.Dil tuşu: Birden fazla dil varsa bu seçeneği kullanabilirsiniz.

9.Şarkı Menüsü: Parça isimlerini ve bölümlerini gösterir.

10.A den B ye kadar parçaları tekrarlar  

11.Birleşik Tuş: Bu tuş ekranda klavyeyi görmenizi sağlar.

DVD Kullanımı
, yavaşça dvd girişine DVDyi takın, Disk ürünün içine geçecek,ekran otomatik 
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1. manual arama için 0.1M ye dokunun.

2.gerideki radio kanalına dönmek için manuel aramaya dokunun.

3.Arama tuşu: otomatik radyo kanalı aramak için bu tuşu kullanın.

4.sıradaki radyo kanalı için bu tuşu kullanın.

5.0.1M ileri gitmek için bu tuşu kullanın.

� 

LOC: kısa mesafe için bu tuşu kullanın.
ST:   stereoyaya geçiş  
  

Radyo Kullanımı    

Fm tuşuna basarak radyo arayüzüne giriş yapabilirsiniz.

Radyo çift band barındırır FM/AM (FM1-2-3;AM1-2); FM modunda 18 radyo

kanalını，AM modunda 12 radyo kanalını hafızaya alabilirsiniz.
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Pin kodu
Geçerli Bluetooth şifresini gösterir . 

Oklarla şifreyi değiştirip düzeltebilirsiniz,4 rakamlı şifreyi girerek aygıtınıza 

bağlanabilirsiniz. 

Otomatik Bağlanma
Sağ köşedeki tuşa dokunarak en son bağlandığınız aygıta otomatik 

bağlanabilirsiniz.

Otomatik Cevap
Sağ köşedeki tuşa dokunarak aramaya otomatik olarak cevap verebilirsiniz.

Bluetooth kullanımı  
Bluetooth arayüzüne girin, Bluetooth aygıtlarını bulun ve şifreyi girin(buna 

benzer:0000), telefondan Bluetooth fonksiyonlarını kullanın. Bu sistem

arama,Müzik,telefon defteri,telefon kaydını destekler.Blurtooth simgesiyle giriş 

yapabilirsiniz. 

Aygıt Adı
Geçerli aygıt ismini gösterir.
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  Full Ekren .

  Durdur

  Önceki  

  Oynat/duraklat  

  Sıradaki  

Listedeki dosyayı kaldır .

  Video dosyası ekle

  Liste

Video Kullanımı
SD/USB'deki dosyaları oynatmak için video simgesine dokunun;

Ürünümüz MP4,AVI ve diğer formatları 1080P HD videolarıda destekler.
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Oynatma seçenekleri  

  Ses modu seçenekleri  

  Önceki  

Oynat/duraklar  

sıradaki  

   Listede seçtiğiniz dosyayı sil.

   Ses dosyası ekle  

Liste  

Ses Kullanımı   

SD/USB'deki dosyaları oynatmak için Müzik simgesine dokunun; 

Ürünümüz MP3,WMA  ve diğer formatları destekler.
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otomatik olarak algılayacaktır.)

Kayıt başlatma :

Arkaplandaki kayıtları başlatabilrsiniz, kaydı durdurduğunuzda otomatik olarak 

kaydecektir.

Kaydedilmiş Video listesi:

Sol taraftaki seçenekte kayıtları görebilirsiniz.

  Çoklu kamera seçeneklerini görebilirsiniz.

DVR Kullanımı
Haritadaki sürüş kayıtları boyutu büyük olmasından dolayı 8 gb yada üstü SD 

kart kullanın, (Usb diskide DVRye bağlayarak kullanabilirsiniz,Ürünümüz DVR 
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  Dosyayı seç  

  Kopyala  

  yapıştır  

  sil  

Yazılım Kurulumu   
Programları internetden yada PCye kayderek indirip usb yada sd kartla 

aygıta yükleyebilirsiniz.

Programları bulup üzerine uzunca basarak kurabilirsiniz.  

  

Dosya Yöneticisi
Dosyalarınızın yerini değiştirebilirsiniz
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Direksiyon tuşu kullanımı
Ayar menüsünden, düğme operasyonu girin.. Direksiyon tuşuna uzunca 

basın, eğer işlem başarılı olursa sistemde direksiyon simgesi belirecek.

Direksiyon tuşu kullanımı
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[WIFI &AĞ] arayüzüne girin,  [WIFI]yi seçin [WIFI ayarlarını açın, sistem

kullanılabilen ağların isimlerini bulacak. Siz sadece seçin ve şifreyi girin.

�

3G  bağlantısı:
I USB-3G adaptörünü takın, [WIFI & NETWORK arayüzüne] girin, WIFIyi 

açın,15 sn civarı bekleyin, 3G ismi en üstde belirecektir.Sonra giriş yaparak 

bağlanabilirsiniz.

Ağ bağlantısı
WIFI bağlantısı：  
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Ekran ayarları: Ekranın parlaklık ve dinamik ayarlarını ayarlmak için.

Hafıza ayarları: SD kart control etmek için ve biçimlendirmeye yarar.

Program yöneticisi: Çalışan programları kontrol etmek için.

Güvenlik ayarları: Bütün programları fabrika ayarlarına çevirmeye yarar..

Dil ve klavye ayarları: Dil seçimi ve giriş yöntemini seçmeye yarar.

Takvim ve zaman ayarları: Zaman ayarlarını ayarlamaya yarar.

Ön panel ayarları yardımları: ön paneldeki tuşların görevlerini bildirmeye 

yarar..

Sorun Giderme
Eğer üründe aşağıdaki sorunlar varsa çözümlere bakabilirsiniz .

Hala sorun düzelmiyorsa yetkili servisle irtibata geçin ürünle sakın 

uğraşmayın.. 

Görüntü yok,ses yok, ışık yanmıyor:
Güç tuşunun açık olduğunu kontrol edin  

Güç kablosunun hasar görmediğini yada sigortayı kontrol edin  

Güç bağlantılarını kontrol edin.. 

Görüntü var ses yok:
Ses çıkışlarını kontrol edin ve doğru bağlı olduğundan emin olun.

Ses bağlantılarının hasar görmediğini kontrol edin.

  Sessiz moduna almadığınızdan emin olun.

� 

Sistem Ayarları   
Sistem ayarlarında bulunanlar:

WIFI ayarları：Kablosuz & Ağ ；  

Ses Ayarları: farklı zil seslerinin seçeneklerini ayarlamak için.
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Ürünün montaj açısının 30 dereceden daha düşük olup olmadığını kontrol 

edin..

  Ekrandaki Disk hataları varsa kontrol edin.  

Disk olup olmadığını kontrol edin.

  Oynatılan Diskin hasar görmediğini kontrol edin.

  Diskin deforme olup olmadığını kontrol edin.

  Diskin kirli olup olmadığını kontrol edin  

  Diskin yüksek sıcaklığa maruz kalıp kalmadığını kontrol edin.

� 

Uzaktan Kumanda anormal şekilde tepki veriyor:
Pilleri kontrol edin.

Kumandanın sensörünü engelleyen herhangi bişeyin olup olmadığını kontrol 

edin.

Fonksiyon tuşu çalışmıyor:
  Cihazı kapatıp yeniden açın.

Kanal çekmiyor：  
Anteni doğru ayarladığınızdan emin olunuz.

Ses var görüntü yok:
  Video çıkışlarını kontrol edin ve doğru bağlı olduğundan emin olun.

  Video bağlantılarının hasar görmediğini kontrol edin  

  Video bağlantılarının doğru bağladınızdan emin olun.

Sesde yada videoda bozukluk var:
  Video ayarlarını kontrol edin veya diskte çizik olup olmadığını kontrol edin.
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Analogous output ---- 2.0Vrms      

Frequency Response ----20Hz- 20KHz 

SNR             ---- 70DB                 

Degree of Separation ---- 60DB 

Ses parametreleri:
Frequency  Response  ---- 42HZ - 20KHZ  

SNR                   ---- 70DB        

Degree of Separation    ---- 60DB  

Performans Bilgileri   
Normal parametreler:
Güç Voltajı ---- 13.8V DC 

Güç Çıkışı          ---- 4CH x 45W 

  
Donanım Parametreleri:
Dosya formatları          ---- DVD/VCD/CD/MP4/AVI/MP3/WMA/JPG/BMP 

 Video sistemi   ---- 24BIT/ 96KHZ 

DISK sistemi ---- automatic/manual 

Video parametreleri:
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Kurulum Gereksinimleri.
Ana Kurulum Gereksinimleri.:

  
1. Güvenliğiniz vede ürünün düzgün çalışması için professiyonel kişiler yada 
yetkili servis tarafından montajı yapılması önerilir. Hasar yada kazaları 
önlemek için ürünü söküp takmayınız yada tamir etmeyiniz. Herhangi bir bilgi 
için yetkili ürün satıcısıyla irtibata geçiniz.
  

2. Ürünü kurmadan önce motoru çalıştırın ve arabanın bütün düğmelerinin 
çalıştığını kontrol edin eğer sorun yoksa ekran müşteri simgesi görünecektir.
3. Arabaya zarar vermemek için ürünü tamir ederken bütün metalları üründen 
uzak tutun.  
4. Kurulumu yaparken zarar oluşmaması için telleri uzaktan monte edin.  
5. GPS yada disk mekanizmasının zarar görmemesi için bunların kablolarının 
montajını sonra yapın.  
6. Yükleme yaparken kablolar bilgisayara bağlıysa ürünün zarar görmemesi 
için kablolaları çekmeyin.  
7. Arka kamerayı yüklerken arabayı geri vitese alın.

GPS antenini kurma gereksinimleri:

1.Bağlarken GPS ve Güç kablolarını ayırın.Sinyal gücünü düşürmemek için 

anteni yolcu koltuğuna bağlayın. Diğer Db bağlantıları sinyali düşürebilir. 
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