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VAROVÁNÍ / UPOZORNĚNÍ

Nerespektování uvedených varování může vést k vážnému zranění či smrti osob. 
Před použitím výrobku je nutné pečlivě tato varování prostudovat. Při instalaci 
a použití výrobku dodržujte tyto pokyny.

!
VAROVÁNÍ

* NESLEDUJTE VIDEO PŘI ŘÍZENÍ
Sledování videa odvádí pozornost řidiče od sledování vozovky a provozu a může způsobit 
nehodu.

* PŘI ŘÍZENÍ NEOBSLUHUJTE ŽÁDNÉ FUNKCE, KTERÉ MOHOU ODVÉST VAŠI 
POZORNOST
Jakékoli funkce přístroje, které vyžadují plnou pozornost řidiče, je možné obsluhovat pouze 
po úplném zastavení vozidla. Vždy nejprve zastavte vozidlo na bezpečném místě a pak 
obsluhujte přístroj. Porušení tohoto pravidla může způsobit nehodu.

* HLASITOST NASTAVTE POUZE TAKOVOU, ABYSTE SLYŠELI ZVUKOVÁ ZNAMENÍ 
Z VNĚJŠKU VOZIDLA
Porušení tohoto pravidla může způsobit nehodu.

* PŘÍSTROJ NEROZEBÍREJTE ANI NEUPRAVUJTE
Porušení tohoto pravidla může způsobit nehodu, požár nebo úraz elektrickým proudem.

* POUŽÍVEJTE POUZE VE VOZECH S NAPÁJENÍM 12 V S UKOSTŘENÝM ZÁPORNÝM 
PÓLEM
(Tuto skutečnost vám potvrdí váš dodavatel automobilu.) Porušení tohoto pravidla může 
způsobit požár.

* PŘI VÝMĚNĚ POJISTKY NAPÁJENÍ DODRŽTE SPRÁVNOU PROUDOVOU 
HODNOTU
(Tuto skutečnost vám potvrdí váš dodavatel automobilu.) Porušení tohoto pravidla může 
způsobit požár či úraz elektrickým proudem.

* MALÉ PŘEDMĚTY A BATERIE UDRŽUJTE MIMO DOSAH DĚTÍ
Požití malých předmětů či baterií dětmi může způsobit smrtelný úraz. Pokud k tomu dojde, 
vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.

* DO OTVORŮ PŘÍSTROJE A MEZERY KRYTU NEVKLÁDEJTE RUCE, PRSTY ANI 
ŽÁDNÉ JINÉ CIZÍ PŘEDMĚTY
Porušení tohoto pravidla může způsobit úraz nebo poškození přístroje.

UPOZORNĚNÍ

* POKUD SE OBJEVÍ POTÍŽE, NEPOUŽÍVEJTE PŘÍSTROJ
Porušení tohoto pravidla může způsobit úraz nebo poškození přístroje. Obraťte se na 
svého prodejce a zajistěte opravu.

* PŘI POHYBU MOTORICKÉHO KRYTU DRŽTE PRSTY MIMO DOSAH
Porušení tohoto pravidla může způsobit úraz nebo poškození přístroje.

* POUŽITÍ VOZIDLA BEZ HLAVOVÝCH OPĚREK JE Z BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ 
ZAKÁZÁNO
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VAROVÁNÍ / UPOZORNĚNÍ
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BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

* TEPLOTA
Nepoužívejte přístroj za teplot nad +70 °C ani pod -20 °C.

* VÝMĚNA POJISTEK
Při výměně pojistky zachovejte vždy jmenovitou proudovou hodnotu pojistky. Pokud se 
vyměněná pojistka opět přeruší, prohlédněte pozorně všechny obvody a nalezněte místo 
zkratu. Zkontrolujte rovněž napětí palubní sítě a regulátor napětí vozu.

* ÚDRŽBA
Pokud máte s výrobkem potíže, nepokoušejte se jej sami opravit. Obraťte se na svého 
prodejce, zajistí opravu.

* CHOVÁNÍ LCD PANELU
- Po vypnutí přístroje se mohou na displeji dočasně objevit slabé zbytky obrazu. To je 

normální vlastnost technologie LCD.
- Za nízkých okolních teplot může dojít k dočasné ztrátě kontrastu obrazu. Po zahřátí se 

obraz vrátí k normálnímu vzhledu.
- LCD panel byl vyroben vysoce přesnou technologií s mimořádnou péčí. Poměr počtu 

pracujících obrazových bodů činí přes 99,99%. 
To znamená, že 0,01% bodů může zůstat tmavých nebo svítit trvale. 
(Výrobek je vybaven panelem úrovně LEVEL A. Omezení počtu jasných bodů je dáno 
normou pro panely LEVEL A.)

* NIKDY SE NEPOKOUŠEJTE O TYTO ČINNOSTI
- Nechytejte disk ani se jej nesnažte vytáhnout při automatickém vysunutí DVD disku 

z přehrávače.
- Nepokoušejte se vložit disk při vypnutém napájení.

* SRAŽENÍ VLHKOSTI
- Pokud dojde ke sražení vlhkosti uvnitř přístroje, můžete sledovat potíže s přehráváním. 

V tom případě vyjměte disk z přístroje a nechte cca 1 hodinu vlhkost odpařit.

* POŠKOZENÉ DISKY
- Nepokoušejte se přehrávat disky prasklé, zlomené či jinak poškozené. Přehrávání 

poškozených či nekvalitních disků může vést k poškození DVD přehrávače.

* VLOŽENÍ DISKU
- Do DVD přehrávače je možné vložit najednou pouze 1 disk. Nevkládejte více disků 

současně.
- Před vložením disku se ujistěte, že směřuje potištěnou stranou k divákovi na zadních 

sedadlech.
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OBSAH BALENÍ

Děkujeme vám, že jste zakoupili tento výrobek.
Každé balení obsahuje tyto položky:

1 Monitor 7“ v hlavové opěrce s motoricky ovládaným krytem (s vestavěným 
DVD přehrávačem nebo bez něj)

2 Dálkový ovladač

3 Napájecí kabel čtyřpólový

4 Modrý šestipólový kabel

5 Černý osmipólový kabel

6 Napáječ ze zapalovače v automobilu

7 Mega Source FM Box

8 Balení závěsů držáku

9 Sada spojovacího materiálu

0 Držák

qa Sada čepů: 2 čepy o průměru 10 mm

qs Sada čepů: 2 čepy o průměru 12 mm

qd Sada čepů: 2 čepy o průměru 14 mm

qf Návod k použití
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ÚVOD

Hlavní jednotka: Motorický monitor 7” v hlavové opěrce 
(s vestavěným DVD nebo bez)

Štěrbina DVD přehrávače
Dotykový displej
Dotyky ikon na displeji přístroj 
ovládáte. (Více v kap. Dotykový displej 
na str. 13)

Motorický posuvný kryt
Zapnutí/vypnutí monitoru 
způsobí, že se kryt automaticky 
otevře/uzavře.

Vypínač
Tlačítko pro zapnutí/vypnutí 
monitoru.

IR Přijímač/vysílač
- IR vysílač (dvoukanálový) umožňuje 

použití bezdrátových sluchátek.
- IR přijímač umožňuje příjem signálu 

z dálkového ovladače.
- Dálkovým ovladačem miřte na toto čidlo.

1 USB port 
Připojte paměť USB nebo digitální fotoaparát. 
(Nepodporuje všechny digitální fotoaparáty. 
Více v kap. USB část na str. 16)

2 Zásuvka sluchátek.

3 Slot čtečky paměťových karet.

1

2

3
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ÚVOD

Držák

Zásuvka napájení
Při rychlé instalaci připojte 
napájecí adaptér z přední 
zásuvky pro zapalovač.

Červený zámek přístroje
Odemkněte a odejměte 
hlavovou opěrku.

Připojení černého 
osmipólového kabelu

Připojení černého 
osmipólového kabelu

Mega Source FM Box

1 AV výstup

2 AV vstupy Napájecí kabel
Úplné funkce obdržíte po 
profesionální instalaci.

Otvor pro upevnění
Upevněte Mega Source FM 
Box pod sedadlo tak, aby na něj 
nemohli cestující šlápnout.

FM vysílač
Přenáší vysokofrekvenčně zvuk 
do reproduktorů autorádia.
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INSTALACE

Před instalací a připojením hlavové opěrky si prostudujte části 
Varování/upozornění a Bezpečností opatření tohoto návodu a řiďte se jimi.

Varování:
– Proveďte správné připojení podle návodu.
– Používejte pouze napájení 12 V se záporným pólem na kostře vozu.
– Před instalací vypněte zapalování vozu a odpojte kladný přívod akumulátoru.
– Neovíjejte přívodní kabely kolem okolních předmětů.
– Nepoužívejte šrouby a matice na brzdovém a řídícím zařízení vozu k připojení kostry 

napájení.
– Malé předměty a zejména baterie udržujte mimo dosah dětí.

Pozor:
– Používejte pouze předepsané příslušenství a instalujte přístroj pečlivě.
– Uspořádejte řádně přívody a zabraňte přiskřípnutí nebo jinému poškození vodičů 

ostrými předměty.

Návod k instalaci:
– Hlavovou opěrku můžete instalovat sami, doporučujeme však použití služeb 

profesionálního automechanika.
– Dále jsou uvedeny dva způsoby vlastní instalace. Nejprve si přečtěte kap. „Před 

instalací“ a pak nainstalujte výrobek podle svých požadavků.
1. Jednoduchá instalace (bez připojení Mega Source FM Boxu) 

Proveďte kroky 1, 2 a 3.
2. Úplná instalace (S připojeným Mega Source FM Boxem. Výstup signálu a FM 

přenos jsou možné). 
Proveďte kroky 4, 5, 6 a 7.
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INSTALACE

* Před instalací

Sejměte původní opěrku, vyberte vhodné čepy 
a nastavte jejich směr.

Nastavte podložkami stejný směr čepů opěrky podle 

polohy původních čepů.

Upevněte závěsy na čepy.

Šrouby z příslušenství spojte čepy a závěsy.

Jednoduchá instalace (bez připojení Mega Source FM Boxu).
Postupujte podle kroků 1, 2 a 3

Nasaďte držák.

Dva čepy zasuňte do opěradla předního sedadla. 

Držák otočte červeným zámkem na pravou stranu 

a našroubujte jej na závěsy.

1

Červený zámek
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INSTALACE

Nainstalujte monitor v opěrce

a. Nasaďte přístroj obrazovkou směrem k cestujícímu 

na zadních sedadlech a upravte jeho polohu 

v držáku.

b. Upevnění zakončete posunutím opěrky doprava 

v držáku.

2 a b

Připojte napájení

Napáječ zapojte do zásuvky pro zapalovač.

3

Úplná instalace (S připojeným Mega Source FM Boxem. 
Výstup signálu a FM přenos jsou možné.)
Proveďte kroky 4, 5, 6 a 7

Přidržte čepy a protáhněte jimi kabely.

Vložte čepy do opěradla předního sedadla a protáhněte 

modrý kabel levým čepem, černý kabel pak pravým 

čepem. Protáhněte kabely opěradlem. Pokud se objeví 

překážky, neodstraňujte je násilím.

4

Modrý kabel 
na levé straně

Černý kabel 
na pravé straně.
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INSTALACE

Upevněte držák a kabely

Nasaďte držák červeným zámkem doprava a zapojte 

modrý a černý kabel do příslušných zásuvek na 

držáku, kabely upevněte do zářezů. Upevněte držák na 

závěsech.

5
Modrý kabel 
na levé straně

Černý kabel 
na pravé straně

Červený zámek

Nainstalujte monitor v opěrce

a. Nasaďte přístroj obrazovkou směrem k cestujícímu 

na zadních sedadlech a upravte jeho polohu 

v držáku.

b. Upevnění zakončete posunutím opěrky doprava 

v držáku.

6 a b

Připojte napájení

Upravte kabely a připojte je do Mega Source FM Boxu. 

Napáječ zapojte do zásuvky pro zapalovač.

7
Modrý

Modrý
Černý

Černý
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INSTALACE

Sejmutí hlavové opěrky

Sejměte opěrku

Zatlačte na červený zámek držáku směrem doleva 

a zatlačením opěrky doleva ji sejměte.

Červený zámek

* Profesionální instalace

Připojení napájení

Upravte kabely podle obrázku vlevo a připojte napájení 

připojením kabelů do instalace vozu, profesionální 

instalace tím končí.

Zapojení a význam přívodů

– B+ (žlutý): připojte ke kladnému přívodu napájení od akumulátoru vozidla.

– GND (černý): připojte k zápornému přívodu napájení od akumulátoru vozidla.

– ACC (červený): připojte ke kladnému přívodu za spínací skříňkou (ACC).

– IR OUT (hnědý): připojení dalšího příslušenství.
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Použití dotykového displeje
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ZÁKLADNÍ OBSLUHA

Použití dálkového ovladače

* Upozornění pro použití ovladače

– Miřte na IR snímač opěrky ze vzdálenosti 2 metrů. Pokud je snímač vystaven 
přímému slunci, nemusí ovládání pracovat.

– Před prvním použitím ovladače vytáhněte pojistku označenou „PULL THE TAB“.

* Popis tlačítek ovladače

POWER: Stiskem zapnete/vypnete monitor.

EJECT: Stiskem vysunete disk.

IR OUT: Stiskem tlačítka přepnete zvuk do bezdrátových sluchátek 
(IR Transmitter ON) nebo do reproduktorů (Speaker ON).

MONITOR MENU: Stiskem tlačítka zpřístupníte 
nastavení monitoru.

SOURCE: Stiskem tlačítka zvolíte zdroj signálu. 

A B: Stiskem tlačítka zvolíte cyklus A nebo B.

MUTE: Stiskem tlačítka umlčíte zvuk reproduktorů.

SETUP: Stiskem tlačítka zpřístupníte nastavení DVD 
přehrávače.

DVD MENU: Stiskem tlačítka zpřístupníte nabídku 
DVD disku.

ENTER: Stiskem tlačítka potvrdíte funkci.

b    v    V    B : Tisknutím tlačítek vyberte požadovanou položku 
a potvrďte stiskem ENTER.
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ZÁKLADNÍ OBSLUHA

Stiskem tlačítka se vrátíte na začátek předchozí kapitoly nebo skladby.

Stiskem tlačítka se přesunete na začátek následující kapitoly nebo skladby.

Stiskem tlačítka zastavíte přehrávání.

Stiskem tlačítka přehráváte rychle zpět.

Stiskem tlačítka přehráváte rychle vpřed.

Stiskem tlačítka přerušíte přehrávání do pauzy.

VOLUME: Tisknutím tlačítek nastavíte hlasitost zvuku.

v    V  (CH): Tisknutím tlačítek vyberte předvolbu videa.

b    B  (FM): Tisknutím tlačítek vyberte předvolbu FM.

(CH a FM jsou funkce pro externí zařízení, nelze je použít v automobilu.)

* Výměna baterie v ovladači
1. Vytáhněte držák baterie a vyjměte vybitou baterii.
2. Vyměňte baterii a novou vložte kladným pólem (+) 

nahoru.
3. Zasuňte držák zpět do ovladače, až zaklapne.
 Typ baterie: CR2025, 3 V.

Použití DVD přehrávače

– Disk vložte potištěnou stranou směrem dozadu do štěrbiny DVD přehrávače, bude 
automaticky zasunut dovnitř přístroje.

– Pokud se jedná o oboustranný disk, vyjměte jej a obraťte po přehrání první strany.

– Nevkládejte disky s navigačními mapami, může dojít k poškození přístroje.

– Není možné používat disky o průměru 8 cm.

– Disk vysunete volbou ikony „vysunutí disku“ na displeji nebo tlačítka vysunutí na ovladači.
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– Pokud je napájen přívod ACC přístroje, můžete vyjmout disk i při vypnutém DVD přehrávači.

– Další pokyny k obsluze DVD přehrávače naleznete v kap. „Použití dotykového displeje“ 
a „Použití dálkového ovladače“.

– Používejte pouze kompatibilní disky DVD-5, DVD-9, DVD-10, DVD-18, DVD-R/RW, 
DVD+R/RW, CD/CD-R/CD-RW.

– Používejte pouze kompatibilní formáty: VCD, SVCD, MP3, CD-DA, HD-CD, CDG, WMA, 
JPEG, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4.

– Je podporováno pokračování v přehrávání od posledního zastavení.

– Podpora automatického přepnutí formátu PAL/NTSC.

– Elektronická ochrana proti otřesům 3–5 sekund.

 

Použití USB a čtečky karet

– Můžete přehrávat/zobrazovat soubory z paměti připojené do USB slotu. Není možné soubory 
upravovat ani kopírovat.

– Je možné číst soubory JPEG, MP3, WMA nebo DIVX (mohou se v různých oblastech lišit, 
podrobnosti vám poskytne prodejce).

– Vložte USB paměť nebo paměťovou kartu do multimediálního slotu.

– Soubory načtete stiskem tlačítka USB nebo CARD READER na dotykovém displeji nebo na 
ovladači.

– Tisknutím šipek vyberte soubor a stiskem OK jej přehrávejte.

– Stiskem STOP zastavte přehrávání.

Užitečné poznámky:

– USB port nepodporuje jiná USB zařízení než standardní paměti.

– Podpora max. 300 složek a 648 souborů.

– Pokud není kompatibilní USB zástrčka zařízení, je nutné použití adaptéru.

– Není možné číst chráněné soubory.

– Podpora souborového formátu FAT16 a FAT32, nikoli NTFS.
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POUŽITÍ ZVLÁŠTNÍCH FUNKCÍ

Použití zvláštních funkcí

* Nastavení bezdrátového FM přenosu

– Uživatel může zlepšit zážitek z obrazu a zvuku přístroje bezdrátovým přenosem zvuku do 
reproduktorů v automobilu.

– FM vysílač v Mega Source FM Boxu umožňuje volbu různých národních kmitočtových 
systémů (US, Evropa, Japonsko).

– Rozsah FM kmitočtů závisí na různých oblastech použití:

 USA 88,1 MHz–92,1 MHz, krok 0,2 MHz 
EVROPA 88,1 MHz–92,1 MHz, krok 0,1 MHz 
JAPONSKO 88,1 MHz–90,0 MHz, krok 0,1 MHz

– Funkci FM vysílače ukončíte volbou „+“ nebo „-“ (výchozí nastavení je vypnuto).

POUŽITÍ ZVLÁŠTNÍCH FUNKCÍ
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ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

* Displej nepracuje

– Vypnuté zapalování vozu (ACC)
Pokud je přístroj napájen ze zásuvky zapalovače, nebude pracovat při vypnutém zapalování.

– Nesprávně připojené napájení
Zkontrolujte zapojení.

– Pojistka chybí nebo je spálená
Vyměňte pojistku za novou se správnou hodnotou. (Pojistka je umístěna pod držákem.)

– Vybitá baterie
Zkontrolujte napětí akumulátoru vozidla.

* Dálkový ovladač nepracuje

– Nebyla vyjmuta pojistka baterie
Vytáhněte „plastovou pásku“ z prostoru baterie nebo se ujistěte, že je vložena baterie. 
(Podrobnosti na str. 14, Použití dálkového ovladače.)

– Dálkový ovladač nemíří na IR přijímač přístroje
Miřte vždy přímo na snímač IR přístroje.

– Oblast snímače IR je zakrytá
Odstraňte překážky mezi ovladačem a přístrojem.

– Vybitá baterie
Vyměňte baterii (Podrobnosti na str. 15, Použití dálkového ovladače.)

* Kryt displeje se neotevírá či nezavírá zcela

– Pohyb krytu je blokován překážkou
Odstraňte ji.

* Není obraz

– Režim AV není přepnut na správný vstup
Vyberte správný vstup z dotykového displeje nebo pomocí ovladače.

* Špatné barvy obrazu

– Nejsou správně nastaveny kontrast (Contrast)/ jas (Brightness)/ barvy (Color)/ odstín 
(Tint)/ ostrost (Sharpness)
Zkontrolujte položky a nastavte je správně.

* Nehrají reproduktory

– Není správně připojen zvuk
Zkontrolujte připojení zvukového vstupu.

– Zvuk je v režimu „Mute“ (umlčení)
V nabídce vyberte VOLUME a vypněte MUTE.

– Zvuk je v režimu „IR Transmitter out“
Přepněte jej tlačítkem I/R OUT na ovladači.

– Zvuk je v režimu „Volume Off“
V nabídce vyberte VOLUME a zapněte jej.
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* Nepracují bezdrátová sluchátka

– Není zapnuto napájení sluchátek nebo je vybitá baterie
Zkontrolujte bezdrátová sluchátka a odstraňte závadu.

– Kmitočet přenosu bezdrátových sluchátek není nastaven správně (A nebo B)
Ujistěte se, že režim sluchátek odpovídá nastavení monitoru.

– Zvuk je v režimu „Speaker“
V nabídce vyberte VOLUME a zapněte jej do IR, A nebo B.

– Zvuk je v režimu „Mute“ (umlčení)
V nabídce vyberte VOLUME a vypněte MUTE.

– Oblast snímače IR je zakrytá
Odstraňte překážky mezi ovladačem a přístrojem.

– Sluchátka nejsou kompatibilní s přístrojem
Zkontrolujte, zda parametry použitých sluchátek odpovídají parametrům přístroje. Pokud 
nikoli, použijte jiná, správná, sluchátka.

* Není možné vložit disk

– V přehrávači DVD je již disk
Vysuňte disk a vyjměte jej.

– Disk nebyl vložen správně
Potištěná strana disku musí směřovat k divákovi na zadním sedadle, vložte disk znovu.

* Není možný rychlý posuv disku

– Disk je poškozený
Zkontrolujte disk a vložte jej správně.

– Disk je znečistěný
Očistěte disk a vložte jej znovu.

* Obraz je nejasný nebo se šumem

– Disk je přehráván vysokou rychlostí vpřed nebo vzad
Obraz není čistý, to je normální.

– Akumulátor vozu je vybitý
Zkontrolujte palubní síť a připojení. Přístroj nemusí pracovat správně při napájecím napětí 
nižším než 9 V.

* Zobrazení je přerušované

– Disk je poškrábaný
Vyměňte jej za jiný, nepoškozený, disk.
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* Otázky na USB port/čtečku karet

– Při přehrávání DivX není obraz ani zvuk
Některé formáty DivX nejsou podporovány přístrojem. (Zejména verze 3.11/6.X.)

– Není možné načíst soubory z USB zařízení.
USB zařízení není kompatibilní s přístrojem. Jsou podporovány pouze souborové formáty 
FAT16 a FAT32.

– Odezva na načtené soubory je velmi pomalá
Pokud paměť obsahuje příliš velký počet souborů, soubory jsou velké nebo nepodporované, 
má to vliv na rychlost čtení a zobrazování obsahu.

– Co se stane po připojení nepodporovaného USB zařízení (klávesnice, myši apod.)?
Výrobek podporuje pouze standardní USB paměti. Připojení jiného zařízení může způsobit 
jeho poškození. Pokud připojíte USB klávesnici nebo myš, okamžitě je odpojte a odpojte 
napájení přístroje. Po několika minutách napájení opět připojte a vyzkoušejte funkci přístroje.

– Je možné připojit USB pevný disk?
Přístroj nemusí pracovat s pevným diskem s velkou kapacitou. Zkopírujte, prosím, své 
soubory na standardní USB flash paměť.

– Název souboru se nezobrazuje správně
Vzhledem k omezení formátu FAT16 i možnostem dekódování nejsou podporovány dlouhé 
názvy souborů ani zvláštní znaky.
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Velikost LCD 7,0 palce (úhlopříčka)

Rozlišení 480 × 234 bodů

Aktivní oblast 154,08 (š) × 86,58 (v) mm

Podsvícení LED

Jas 350 cd/m2

Kontrastní poměr 500:1

Dotykový panel 7,0 palce (úhlopříčka)

Způsob obsluhy Prsty nebo perem

Doba odezvy ≤ 10 ms

Video systém NTSC / PAL, automaticky

Režimy video vstupu DVD / USB / paměťové karty (SD/MMC/MS)

Vstup 2 AV vstupy

Výstup 1 AV výstup

Výstup zvuku reproduktory / FM vysílač / IR vysílač

Dva IR režimy
kanál A
kanál B

2,3 MHz / 2,8 MHz
3,2 MHz / 3,8 MHz

Napájecí napětí DC 10–16 V

Příkon 12 V ≤ 1,5 A (provedení s DVD)
12 V ≤ 1,0 A (provedení bez DVD)

Provozní teplota -20 °C až +70 °C
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