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Bezpeènostní upozornìní

Dìkujeme, že jste si zakoupili tento produkt.
Prosím, pøeètìte si následující instrukce peè-
livì abyste zabránily pøípadným problémùm 
s užíváním pøístroje. Návod peèlivì uschovej-
te pro pøípadné pozdìjší použití. 

Pøístroj je urèen výhradnì pro automobily s
palubním napìtím 12V a ukostøeným zápor-
ným pólem.

Nikdy neistalujte pøístroj na místa, která
jsou v rozporu s bezpeèností provozu.

Nikdy nesledujte video na pøístroji v palubní 
desce bìhem jízdy. Sledování videa øidièem
za  jízdy  je  zakázáno a mùže  bý t pøíèinou 
vážného ohrožení Vás i ostatních úèastníkù 
silnièního provozu. Vyjímkou je možnost sle-
dování zpìtné kamery bìhem couvání. 

Chraòte pøístroj pøed vniknutím vody nebo vlh-
kosti.

V pøípadì nutnosti výmìny pojistky použijte
vždy pojistku stejné hodnoty, jinak mùže do-
jít k požkození pøístroje nebo požáru.

Prosíme, kontaktujte svùj nejbližší servis v
následujících pøípadech:

a. Voda nebo jiný objekt se dostal do jednotky.
b. Z pøístroje vychází kouø.
c. Z pøístroje vychází nezvyklý zápach.

Pro zajištìní bezpeènosti behem øízení nastav-
te hlasitost pøístroje na rozumnou úroveò.
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Detekce ruční brzdy

•  Aby bylo možné iinstalovat android aplikace a rovněž z bezpečnostních důvodů, je nezbytné
připojit signál ruční brzdy. Během instalace aplikace zatáhněte ruční brzdu.

•     Připojte vodič označený "BRAKE" ke spínači ruční brzdy, aby bylo možné zobrazit video soubo-
ry. Pro sledování videa zatáhněte ruční brzdu.

•  Pokud není ruční brzda zatažena, monitor zobrazí "Warning!!!, Video playback is disabled for
your safety. Engage parking brake to watch video.", ("Varování!!!, sledování videa za jízdy
není povoleno z důvodu bezpečnosti"). Sledování zadních monitorů není ovlivněno.

Varování
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Kontrolka ruční brzdy
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Baterie

Detekce ruční brzdy
Toto připojení je nezbytné pro
správnou funkci.

1. Nikdy nerozebírejte ani nenastavujte pøístroj bez patøièných znalostí.
 V pøípadì nutnosti vždy kontaktujte svého prodejce nebo odborný servis.
2.  Nikdy neèistìte TFT monitor pomocí hrubého hadøíku a/nebo pomocí agrasivních èistících pro-

støedkù jako je napø. alkohol. Použijte vždy pouze mìkký hadøík, pøípadnì neagresivní èistící
prostøedek.

3. 

4.  Pokud parkujete s pøístrojem na slunci nebo naopak na velmi chladném místì, vyèkejte pøed
použitím pøístroje, dokud se teplota nevrátí k normální hodnotì.

5. 

 6. Zabraòte nárazùm a silnému tlaku na monitor, mohlo by dojít k jeho poškození.
7. Nedotýkejte se monitoru pøístroje ostrými pøedmìty, mohlo by dojít k jrho poškození
8. Pro snadnìjší pochopení jsou v návodu použity grafické symboly a obrázky.

Nìkteré z nich se mohou lišit od skuteènosti.
9. Používejte pøístroj v souladu s tímto návodem. Nesprávné použítí mùže být dùvodem k neuzná-

ní záruky.

Bezpeènostní upozornìní

Pokud se objeví nestandardní chování pøístroje, prosím projdìte kapitolu øešení problémù v
tomto návodu. Nenaleznete-li zde øešení, prosím, stisknìte tlaèítko RESET na èelním panelu 
pøístroje.

Pøi nízkých teplotách mùže v pøístroji po zatopení ve vozu zkondenzovat vodní pára, která mù-
že zpùsobit disfunkci, zejména pøi snaze o ètení disku. Vyjnìte disk z pøístroje, otøete jej mìk-
kým hadøíkem a vyèkejte až dojde ke zvýšení teploty v pøístroji.
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Čelní panel

1. Tlačítko [    ]
    Aktivuje Siri/Google hlasové ovládání
2. Tlačítko [    ]
    Krátký stisk: Zapne přístroj
    Ve stavu zapnuto: Umlčení zvuku (Mute)
    Dlouhý stisk: Vypne přístroj
3. Tlačítko [    ]
    Vyvolá hlavní menu
4. Tlačítko [    ]
    Zobrazí lištu hlasitosti
5. Tlačítko Reset:
    Stisknutím resetuje přísroj a provede tovární nastavení (kromě hesla a nastavení

rodičovského zámku)
6. USB Konektor
    Pro připojení USB zařízení (Apple car play, Android auto, USB disk)

Popis přístroje

M-DL7000D

3

2

4

5

6

1

Pozn:
Grafické zobrazení se mùže v nìktrých detailech lišit od skuteènosti. 
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Stiskněte tlačítko [    ] na čelním panelu pro zobrazení
menu.
1. Zobrazení času
2. Zobrazení datumu
3. Funkční ikony

1 2

3

Nastavení Datumu a času
1. Stiskněte [ Settings ] (Nastavení)
2. Stiskněte [ Time ] (Čas)
 Zobrazí se menu pro nastavení data/času

Nastavení datumu
1. Stiskněte [ Date ].
2. Stiskněte informaci a datumu na monitoru.
    Zobrazí se další nabídka.
3. Použijte tlačítka [    ] nebo [    ] pro nastavení
    Roku (Year), Měsíce (Month) a Dne (Day).

Nastavení režimu času
1. Stiskněte [ Clock mode ]
2. Zvolte 12 h [12Hr] nebo 24 h [24Hr] režim.

Nastavení času
1. Stiskněte [ Time ] (Čas)
2. Stiskněte údaj o čase, a zobrazí se další menu.
3. Použijte tlačítka [     ] nebo [     ] pro nastavení hodin a minut.
4. Jakmile je čas nastaven, stikněte [ Save ] pro uložení nebo
[ Cancel ] pro ukončení nastavení bez uložení.

Zapnutí/Vypnutí
Stiskněte tlačítko [  ] na přístroji pro zapnutí. Tlačítka na přístroji se rozsvítí a na monitoru se zob-
razí aktuální režim.
Stiskněte a podržte tlačítko [  ] pro vypnutí přístroje.

Nastavení hlasitosti
Stiskněte tlačítko [    ]. Na displeji se zobrazí lišta hlasitosti. Použijte tlačítka +/- nebo přetáhněte 
ukazatel úrovně hlasitosti. Rozsah nastavení hlasitosti je od “0” do “39”. Monitor zobrazí nastavenou 
úroveň na dobu 5s.

Umlčení
Stiskněte krátce tlačítko [  ] pro ztišení zvuku jednotky. Stiskněte znovu pro obnovení původní 
hlasitosti. Změna úrovně hlasitosti nebo libovolné audio nastavení zruší funkci ulmčení.

Základní funkce

Uživatel
Textové pole
Volba zdroje signálu
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Audio nastavení
Ekvalizér
Nastavení ekvalizéru umožní nastavit zvukový projev optimální pro pro Váš vůz a dle Vašich po-
žadavků. Nastavení zvuku je značně ovlivněno interiérem vozu a jeho rozměry a je pro každý vůz 
specifické. Pro dobrý poslech je důležité i správné vyvážení.

Pøedvolby elvalizéru

1. Vstup do režimu ekvalizéru

    Stisknìte  ikonu   [    
 
 2. Zvolte režim ekvalizéru
     Stisknìte požadovanou volbu nastavení: [ Vlastní ] /
 [ Classic ] / [ Rock  ] / [ Jazz ] / [ Techno ] / [ Pop ],

Dojde k nastavení pøíslušné ekvalizaèní køivky.

] pro vstup do menu ekvalizéru

Nastavení parametrù ekvalizéru
Pro nastavení stisknìte a pøetáhnìte pøíslušnou ikonu.

[ Customize ]:  Aktivuje uživatelské nastavení.

[ Original ]:   Vypnuté veškeré korekce
[ Loud: On/Off ]: Zdùraznìní basù a výšek pro tichý poslech.

Nastavení  FAD/BAL

Zde mùžete nastavit pøedo/zadní a levo/pravé vyvážení úrovnì reproduktorù a subwooferu pro 
optimální poslech v daném místì vozu. 
1. Vstupte do režimu ekvalizéru

    Stisknìte  [  ]  
Na monitoru se objeví menu pro nastavení.

2. Nastavení úrovnì pro subwoofer

Pomocí  [  ] / [  ] nebo pøetažením [       ] nastav-  
úroveò subwooferu od -12 do +12.

3. Nastavení Fader/Balance
     Pomocí  [  ] / [  ] / [  ] / [  ] nastavte pøedo/zadní 

a levo/pravé vyvážení v rozmezí od -20 do +20.
    [  ]: Pøední reproduktory
    [  ]: Zadní reproduktory
    [  ]: Levé reproduktory
    [  ]: Pravé reproduktory

pro vstup do nastavení vyvážení.

Pozn:

1. Parametry ekvalizéru jsou pøednastaveny a nelze je mìnit, kromì uživalského nastavení ‘User’.
2. Režim ekvalizéru bude zmìnìn na "user" pokud se pokusíte zmìnit hodnotu i frekvenci v jiném 
než uživatelském (user) režimu.
3. Nastavení úrovnì subwooferu je nezávislé na režimu ekvalizéru a lze nastavit oddìlenì.
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FM/AM Radio mode

1. Stiskněte pro nabidku MENU a volbu nového
zdroje signálu.

2. Ladění dolů (krátký stisk)
 Vyhledávání dolů (dlouhý stisk)
3. Zobrazení aktuální naladěné frekvence
4. Ladění nahoru (krátký stisk)
 Vyhledávání nahoru (dlouhý stisk)
5. Předvolby stanic
6. Volba vlnového rozsahu (AM/FM
7. Automatické vyhledání stanic
8. Zobrazení všech uložených stanic
9. Přímé zadání frekvence
10. Zobrazení dalších funkcí
11. Zobrazení času
12. Volby RDS
13. Uložení požadované stanice
14. Přepínání mezi lokálním (local) a vzdáleným

(distance) příjmem
15. Tlačítko rychého přístupu k ekvalizéru

Displej rádia

12 13 14 15 16
Volba rádia jako zdroje signálu
Vstupte do MENU a stisknìte [Radio].

Volba vlnového rozsahu
Stisknì te   [  ]  pro pøepínání mezi FM1, FM2, FM3,AM1 a AM2.

Ladìni
Automatické ladìní
Bìhem automatického ladìní je stanice vyhledána automaticky.
 Stisknìte  [  ] / [  ] stanice s nejbližší nižší/vyšší frekvencí bude naladìna.
Pozn:  Jakmile je stanice nalezena, ladìní se ukonèí a stanice zaène hrát.

Manuální ladìní
Metoda 1:
Stisknìte a držte tlaèítko [  ] / [  ] po dobu delší než 1s. Frekvence se bude mìnit smìrem k 

nižší/vyšší hodnotì. Proces opakujte pro dosažení požadované frekvence/stanice.

Metoda 2:

 1.  Stisknìte ikonu [  ]. 

 
 odpovídající frekvenci požadované stanice.
2.  Stisknìte    [  ] smazání hodnoty.
3.  Stisknìte [ OK ] pro potvrzení. 

Zobrazí se numerická klávesnice. Zadejte èíslo 

1 2 3 4

5

6

7 8 9 10

11
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Nastavení RDS
1. V menu rádia stiskněte [     ].
 Zobrazí se nabídka RDS funkcí.
2. Sriskněte požadovanou funkci pro změnu nastavení.
 [RDS]: Pro zapnutí funkce “RDS”.
 [CT]: Pro zapnutí synchronizace hodin signálem RDS.
 [TA]: Pro zapnutí funkce “TA” (Dopravní hlášení).
 [PTY]: Pro zobrazení seznamu typu pořadů.
 [EON]: Pro zapnutí funkce “EON”.

Rádio

Pøedvolby stanic
Pøístroj disponuje pìti vlnovými rozsahy FM, FM2, FM3, AM1, AM2 a v každém rozsahu mùže
být uloženo 6 stanic. Celkem je tedy možné do pøedvoleb uložit 30 stanic.

 

 

Automatické vyhledání stanic
Stisknìte [ ] pro automatické vyhledání stanic.
6 nejsilnìjších stanic bude uloženo do pøedvoleb.

Ruèní uložení stanice
1. Nalaïte stanici.

2. Stiskněte [     ].
3. Stisknìte a podržte ikonu požadované pøedvolby P1 - P6 

pro uložení stanice do dané pøedvolby.

Vyvolání stanice z pøedvolby

1. Stisknìte [ ].
2. Zvolte vlnový rozsah (chcete-li jej zmìnit).

3.  Stisknìte jedno z tlaèítek pøedvolby P1 - P6 na monitoru.

 

Lokální pøíjem
Stisknìte [  ] pro aktivaci režimu localního (Local) nabo vzdáleného (distance) pøíjmu.
Když je  [ ] ikona vysvícená, budou pøijímány jen stanice se silným signálem (lokální).

Výchozí nastavení je distance (vzdálený) pøíjem.

Volba ekvalizéru
Stisknìte [  ] pro vstup do režimu ekvalizéru.

RDS
RDS je systém, který vysílá data do rádio a umožòuje napø zobrzení informací o názvu stanice,
umìlci, názvu skladby adt. 

        
RDS dostupnost tìchto služeb je závislá na vysílaèi. 
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RDS ( Radio Data System )
Jednotka poskytuje základní funkce RDS.
Dostupnost RDS služeb je závislá na daném vysílaèi. Ovìøte, zda daná služba je ve Vaší oblasti
dostupná. 

AF Funkce
Funkce alternativní frekvence umožòuje spolu s funkcí identifikace stanice (PI) automatické pøe-
pínání na jiné vysílaèe.
 S využitím tìchto informací mùže pøístroj automaticky pøeladit na silnìjší vysílaè vysílající stejný
program. 

Pozn:
• Bìhem pøepínání mùže být slyšet rušení. Úroveò hlasitosti jednotlivých stanic se mùže lišit.
• Vypnutí funkce AF tento problém vyøeší.

EON ( Enhanced Other Networks )
Pokud jsou EON data pøijímána, the EON indikátor svítí a TA a AF funkce jsou zlepšeny.
TA: Dopravní informace mohou být pøijímány z aktuální stanice i z jiných stanic.
AF: Seznam frekvencí uložených stanic je aktualizován pomocí EON dat.
To umožní pøístroji lepší využití RDS informací a lepší funkci AF. 
. 

TA Funkce
Funkce TA (dopravní hlášení) umožòuje pøístroji pøijímat dopravní hlášení automaticky.
Funkce TA mùže být aktivovaná stanicí s pøíznakem TP (traffic program), která vysílá dopravní 
hlášení. Pokud je funkce TA povolena a pøijde dopravní hlášení, poslecvh aktuálního zdroje signálu
je pøerušen. Po zkonèení dopravního hlášení se pøístroj automaticky pøepne zpìt na pøedchozí 
zdroj signálu.

CT (Hodiny)

PTY Funkce
PTY je anglická zkratka pro typ programu. Stanice spolu s dalšími daty vysílá i kód typu programu

(napø. Zprávy, Rock...)
 

Volba PTY je zobrazena na monitoru. Pro volbu požadovaného typu poøadu použijte šipky nebo 
pøetáhnìte posuvník na obrazovce.

Rádio

Nìkteré vysílaèe vysílají informaci o datumu a èase. Pokud je funkce CT povolena (ON), a naladìn
vysílaè vysílající signál CT, datum a èas pøístroje bude nastaven automaticky.

Je-li požadovaný typ programu zvolen (napø. NEWS (zprávy)), pøístroj se snaží naladit stanici vysíla-
jící odpovídající typ programu. Pokud taková stanice nebude nalezena, pøístroj se vrátí k poslednì
naladìné stanici.
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DAB funkce
Přehrávání
1. Vstup do hlavního menu
2. Prostor pro zobrazení informací
3. Zovrazení času
4. Předchozí stanice
5. Následující stanice
5. Zobrazení seznamu stanic
7. Automatické vyhledávání - Vyhledá všechny dostupné
stanice a automaticky je uloží do paměti
8. Zobrazení další nabídky

9. Režim vyhledávání (Všechny služby, předvolby, aktuální)
10. Vyhledávání dle typu programu
11. Zapnutí/vypnutí služby vyhledávání
 Je-li tato funkce v poloze zapnuto (ON) nabízí možnost

vyhledávání alternativních frekvencí dané stanice
12. Zapnutí/vypnutí dopravního hlášení

Automatické vyhledávání
Pouze stanice s dostatečně silným signálem budou vyhle-
dány a uloženy do paměti.
Stiskněte [       ] pro vyhledání všech dostupných stanic a
jejich automatické uloženi.
Pro přerušení ukládání stiskněte jinou ikonu. 

Pozn:
1. Jakmile dojde k automatickému uložení, všechny dříve uložené stanice budou smazány.
3. Přístroj poskytuje 3 rozsahy DAB1, DAB2 a DAB 3.

Manuální uložení
1. Stiskněte ikonu [       ] pro zobeazení seznamu stanic.
2. Stiskněte ikonu [       ] pro vstup do menu předvoleb.
3. Zvolte pozici pro uložení aktuální stanice.
4. Stiskněte [     ] pro ukončení.

Smazání uložených stanic
1. Stiskněte ikonu [       ] pro zobrazení seznamu stanic.
2. Stiskněte ikonu [       ] pro smazaní stanice.

Vyvolání uložené stanice
1. Stiskněte ikonu [       ] pro zobrazení seznamu stanic.
2. Stiskněte požadovanou stanici.

Vyhledávání dle typu pořadu (PTY)
Stiskněte ikonu [ PTY ] pro zobrazení typů pořadů.
Stiskněte ikonu [      ] nebo [       ] pro volbu požadované-
ho typu programu.
Stiskněte ikonu [       ] pro vyhledání stanice s daným
programen.

Service Link
Je-li tento režim zapnut (ON), v okamžiku, kdy není přítomen signál DAB stanice, bude automa-
ticky přepnuto na stejnou stanici v pásmu FM (je-li dostupná).

DAB Rádio

4 5 6 7 8

1 2 3

9 10 11 12



- 10 - 

 FM příjem

 Zařízení přijímá signám v režimu FM. 
 
Pozn: Pokud daná stanice není vysílána v pasmu FM, přístroj nemůže automaticky přepnout na
stejnou stanici v tomto pásmu.

 Žádná služba

 Tento nápis se zobrazí, pokud stanice nevysílá (nebo není signál) ani v DAB ani v FM pásmu.

Pozn: pokus není žádný signál po doby 15s, přístroj vyzve uživatele k provedení nového vyhledání
stanic.

Service Link

1. Režim service link zapnutý (ON)
 Tato funkce umožňuje automaticky vyhledat alterna-

tivní frekvenci automaticky a zajistit tak poslech
stejné stanice i při výpadku signálu DAB.

    Pokud DAB signál není přítomen, přístroj automa-
ticky přepne na vysílač stejné stanice v pásmu FM.

2. Indikátor úrovně DAB signálu zobrazuje následující
stavy síly signálu:

 Výborná

 Dobrá

 Dostačující

 Nízká

 Bez signálu

3. Režim příjmu rádiového signálu je zobrazen:
 
 DAB příjem
 

 Zařízení přijímá signál v režimu DAB

Radio DAB

1

2

3

DAB Service

FM Service

NO Service

4

NO Service

4. Nabídka automatického vyhledávání (AUTOSCAN)
 Přístroj nabídne možnost automatického vyhledání

stanic v okamžiku, kdy DAB nebo FM signál není
dostupný po dobu 15s.

    Okno s nabídkou pro vyhledání se zobrazí na 5s.
    Pokud se rozhodnete nevyhledávat, okno se zobrazí

znovu po jedné minutě.
    Pokud bude vyhledávání provedeno, okno se zob-

razí znovu až v případě další nedostupnosti signálu
po dobu alespoň 15s.



- 11 -

Car Play
Připojte iPhone pomocí Apple lightning kabelu k přístroji a menu CarPlay se zobrazí automaticky.
Nyní můžete důležité funkce iPhone volit přímo na monitoru přístroje. Podporované přístroje:
iPhone5 a vyšší; požadovaný iOS: iOS 7.1. a vyšší.

Přehrávání pomocí CarPlay
1. Stiskněte ikonu (CarPlay). Zobrazí se ikony CarPlay.

Přehrávání  hudby

Přehrávání hudby
Stiskněte ikonu (Music) na monitoru v režimu CarPlay
pro přístup k obsahu iTunes.

Volání / Přijmutí hovoru
Stiskněte (Phone) pro aktivaci režimu telefonu.

Použití map
Stiskněte (Map) pro aktivaci režimu mapy.

Kontrola zpráv
Stiskněte (Messages) pro nadiktování zprávy nebo
přečtení nepřečtených zpráv.

Siri
1.  Stiskněte a podržte tlačítko (Apple Home) na pří-

stroji nebo na telefonu pro použití asistentky Siri,
např pro uskutečnění hovoru, přehrávání hudby,
otevření mapy a další příkazy.

2.  Stiskněte tlačítko Siri (    ) na čelním panelu.
3.  Když je telefon připojen povolte Siri pro ovládání z

volantu.
 Tato funkce je dostupná pouze na vozech vyba-

vených příslušným tlačítkem.
4. Funkci lze aktivovat rovněž hlasovým povelem

"Hey Siri" Vytočení/přijmutí hovoru

Car play

Použití mapy

1       
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Android Auto
Připojte Android telefon pomocí standardního mikro USB kabelu, řidič pak může poslouchat hudbu
ze svého telefonu, zobrazit Google nebo další navigační aplikace nebo uskutečňovat telefonní
hovory. V telefonu i v přístroji musí být povolena funkce Bluetooth.
Požadovaný Android OS: 5.0. a vyšší. (Android Auto Aplikace musí být instalována v telefonu před
připojením).

Postup instalace
Následující popis ukazuje postup instalace Android Auto APP.

Pozn: Zobrazený postup se může lišit dle typu použitého zařízení.

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA

Aby mohla instalace Aplikace pokračovat, vozidlo musí stát se zataženou ruční brzdou!

1       
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Android Auto

Postup instalace
Pro pokračování instalace musíte souhlasit s podmínkami společnosti Google.

Dalším krokem je povolit aplikaci Android Auto přístup k jednotlivým položkám jako je telefonní se-
znam, poloha, zprávy, mikrofon.. Přístup k jednotlivým položkám můžete povolit nebo zakázat.
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Android Auto
Dalším krokem je povolit aplikaci Android Auto zobrazit notifikace na vrchu dalších aplikací.

Další krok je spuštění aplikace Android Auto.
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Android Auto

Spuštění Android Auto
1. Stiskněte Andorid Auto pro přehrávání hudby.

Otevření Map
Stiskněte ikonu (  ) v Android Auto pro spuštění
map/navigace.

Volání / Příjem hovoru
Stiskněte ikonu (  ) v Android Auto pro uskutečnění
hovoru.

Zpět do Android Auto
Stiskněte ikonu (  ) v Android Auto pro návrat do
hlavního menu.

Přehrávání hudby
Stiskněte ikonu (  ) v Android Auto pro přehrávání
hudby.

Hlasové povely Google
1.  Stiskněte tlačítko (  ) na přístroji pro aktivaci hla-

sového asistenta Google pro volání, přehrávání
hudby, otevření map a další hlasové povely.

2.  Stiskněte ikonu (  ) v pravém horním rohu LCD .
3.  Je-li telefon připojen povolte Google voice

prostřednictvím tlačítka na volantu
 Tato funkce je dostupná pouze pro vozidla vyba-

vená příslušným tlačítkem.
4.  Ovládání pomocí hlasového příkazu “Ok, Google”.

Zpět do menu přístroje
Stiskněte ikonu (  ) v Android Auto pro návrat do
hlavního menu přístroje.

Andorid Auto

Připojte Android telefon pomocí standardního mikro USB kabelu, řidič pak může poslouchat hudbu
ze svého telefonu, zobrazit Google nebo další navigační aplikace nebo uskutečňovat telefonní
hovory. V telefonu i v přístroji musí být povolena funkce Bluetooth.
Požadovaný Android OS: 5.0. a vyšší. (Android Auto Aplikace musí být instalována v telefonu před
připojením).

1       
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Dotykové ovládání
Dotykové ovládání DVD je rozdìleno do ètyø oblastí:
     A: Návrat do hlavního menu
     B: Zobrazení ovládacích prvkù

     C: Èasové údaje

 

Ovládání pøehrávání
Pro pøístup k ovládasím prvkùm stisknìte obrazovku s vyjímkou levého horního rohu a stisknìte
znovu pro zrušení. Stisknìte   [         ]   pro zobrazení ikon dalších funkcí.

Pøipojení USB zaøízení
1. Otevøete kryt USB slotu.
2. Vložye USB kabel do mini USB konektoru a poté vložte USB zaøízení do USB konektoru na

kabelu.

Vyjmutí USB zaøízení
1. Zvolte jiný zdroj sigílu než USB.

2. Vyjmìte USB zaøízení.

Režim pøehrávání

B

CA

 

Pøehrávání/Pauza
1. Jakmile je disk, USB nebo SD/MMC karta vložena, pøehrávání zaène automaticky.
 Pro DVD filmy, jakmile se objeví MENU disku, stisknìte [    ] pro zahájení pøehrávání.
2. Pro pozastavení (pauzu) stisknìte  [  ].
 Pro obnovení pøehrávání stisknìte [  ].

 

Pro pøechod na pøedchozí/následující stopu/kapitolu stisknìte    [  ] / [  ] 

Pøedchozí/náskedující
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Vyhledávání po složkách

Pro zvukové soubory

1. 
2. Stisknìte složku a následnì požadovaný soubor.

3. Stisknìte soubor znovu pro zahájení pøehrávání.

Pro video soubory

1.  Stisknìte [        ] pro zobrazení všech dostupných složek. 

2. 
3. 

Pro soubory s obrázky

1. 

2. 
3. 

Pro zobrazení všech složek

1.

2.
3. Stisknìte soubor znovu pro zahájení pøehrávání.

Pøehrávání

Stisknìte [       ] pro zobrazení všech dostupných složek.

Stisknìte složku a následnì požadovaný soubor.

Stisknìte soubor znovu pro zahájení pøehrávání.

 Stisknìte [        ] pro zobrazení všech dostupných složek.

Stisknìte složku a následnì požadovaný soubor.

Stisknìte soubor znovu pro zahájení pøehrávání.

 Stisknìte    [        ] pro zobrazení všech dostupných složek.
Stisknìte složku a následnì požadovaný soubor.

Pøehrávání
Pro MP3/WMA soubory:
1. Stisknìte obrazovku kdekoli kromì levého horního rohu.
2. Stisknìte  [          ] opakovanì:

 [ 1  ] Repeat single: Pøehrává opakovanì aktuální stopu (skladbu).

  [  ] Repeat all: Pøehrává opakovanì vše.

  [  ] Repeat off: Fukce opakováni je vypnuta.

Náhodné pøehrávání
Zvukové soubory mùžete pøehrávat v náhodném poøadí.
1. Stisknìte obrazovku pro zobrazení menu, je-li to nezbytné.
2.  Stisknìte  [           ] pro zobrazení dalších položek menu.
3.  Stisknìte  [         ] pro zapnutí resp. vypnutí funkce náhodného pøehrávání.

 

 

Otoèení obrazu
1. Pøi prohlížení obrázkù, dotknìte se.  obrazovky pro zobrazení menu.
2. Stisknìte  [          ] pro zobrazení dalších položek menu.

3. Stisknìte  [         ] nebo [         ] pro otoèení obrazu.

Zvìtšení
Mùžete zvìtšovat obrázky pro zobrazení detailù.
1. Pøi prohlížení obrázkù, dotknìte se obrazovky pro zobrazení menu.
2. Stisknìte  [         ] pro zobrazení dalších položek menu.

3. Stisknìte  [          ] nebo [         ] pro zvìtšení nebo zmenšení obrazu.
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Bluetooth

Bluetooth zařízení
•  V hlavním menu stiskněte [Phone] a Bluetooth menu se zobrazí na monitoru.
 Zobrazí se seznam Bluetooth zařízení.
 [      ] Přidat nové zařízení Bluetooth.
 [      ] Zobrazí menu nastavení.

•  Stiskněte ikonu [      ] u Bluetooth zařízení, které chcete
připojit.
 Když je zařízení v dosahu a dojde ke spojení, zařízení se
 zobrazí v menu.
•  Pokud chcete smazat Bluetooth zařízení ze seznamu,
stiskněte ikonu [      ].

Pozn:
Jakmile je telefon spárován s audio přístrojem, nikona Bluetooth se zobrazí v pravém horním rohu
ve všech režimech přístroje.

Pomocí tohoto pøístroje a spárovaného telefonu mùžete pøijímat a uskuteèòovat hovory a rovnìž
poslouchat hudbu.

 
Párování pøístroje s telefonem
Pro pøipojení telefonu kpøístroji je potøeba provést tzv. ppárování . Párování postaèí provést s každým 

pøístrojem pouze jednou.

 

1. Zapnìte Bluetooth funkci v pøístroji i v telefonu.

2. Stisknìte [       ] pro vyhledání dostupných BT pøítrojù.

3. Spus�te vyhledávání BT zaøízení ve Vašem telefonu a

 zvolte "M-DL7000"
4. Vložte kód “0000”.
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Funkce Bluetooth
 [      ] Zobrazí telefonní seznam.
 [      ] Zobrazí seznam hovorů.
 [      ] Zobrazí klávesnici pro volbu čísla.
 [      ] Odpojí aktuálně připojené zařízení.
 [      ] Zobrazí menu nastavení.

Vyhledávání kontaktů podle abecedy
Stiskněte ikonu [     ] v levé spodní části obrazovky pro přístup k telefonnímu seznamu. Pokud
chcete vyhledat kontakt, stiskněte ikonu [     ] a zadejte počáteční písmenu na klávesnici.

Přehrávání hudby pomocí Bluetooth
A2DP je zkratka z Advanced Audio Distribution Profile. Mobilní telefony podporující tuto funkci
mohou přenášet stereo hudbu, zatímco telefony, které tuto funkci nepodporují jen mono.

•  Stiskněte ikonu [ BT Music ] v hlavním menu pro změnu
   zdroje přehrávání.
 [     ] Volba skladby (vpřed).
 [     ] Volba skladby (vzad).
 [     ] Přerušení/zahájení přehrávání.
 [     ] Vstup do nastavení ekvalizéru.
 [     ] Odpojení aktuálně připojeného zařízení.

Bluetooth 

 

Pøijmutí hovoru
Pøíchozí hovory mohou být pøijímány automaticky.
1. V okamžiku pøíchozího hovoru se na monitoru zobrazí

číslo volajícího.
2. Mùžete hovor zvednout [       ] nebo odmítnout [       ].

 

Nastavení Bluetooth
1. Pro vstup do menu nastavení stisknìte [  ].
 Pøíslušné menu se zobrazí na obrazovce.

2. Dotykem obrazovky nastavte požadované parametry.
[Bluetooth]: Zapíná (On) nebo vypíná (Off) Bluetooth

[Auto connect]: Zapíná nebo vypíná aut. připojení

[Auto answer]: Zapíná nebo vypíná aut. odpověď

.

 

 [Phone book sync]: Synchronizuje telefonní seznam.
   [ OK ] potvrzuje synchronizaci.
   Synchronizace mùže trvat nìkolik minut.
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General settings              Volba                                              Popis
System Language Zvolte požadovaný jazyk menu.

Lighting Zvolte barvu osvětlení tlačítek.

Radio Area Zvolte region.

Beep
On Indikace stisknutí tlačítka. Při každém stisku pří-

stroj pípne..
Off Akustická indikace je vypnutá.

SWC Ovládání z volantu                           Proveďte naučení funkcí ovládání z volantu

Screen Saver On/Off Zapíná (on)/Vypíná (off) spořič obrazovky.

LOC
On Pokud je funkce LOC zapnutá, citlivost tuneru se

sníží a ladí jen silnější stanice.

Off.                                                   Citlivost je normální, naladí více stanic.

Video
1. Stiskněte [Video].
2. Stiskněte požadovanou položku opakovaně pro nastavení:

Video nastavení                Volba                        Popis

Parking
On Pro sledování videa musí být zatažena ruční brzda

Off Sledování videa je povoleno

Day/Night Mode Volba režimu Denní/Noční/Automaticky

Brightness 0~10 Nastavení jasu displeje.

Čas
1. Stiskněte [ Time ].
2. Stiskněte požadovanou volbu opakovaně pro nastavení:
3. Stiskněte levý horní roh obrazovky pro opuštění menu.

Time settings                    Volba                        Popis

Set Time Hour                          Nastavení hodin a minut.
Minute                       Nastavení AM/PM (podoledne/odpoledne) (jen v 12H režimu).

Set data                              Y/M/D                        Nastavení roku (Y), měsíce (M) a dne (D).
24H Format                        On/Off                        Stiskněte On/Off pro zapnutí (On) nebo vypnutí (Off)

Základní nastavení
1. Stisknìte [ General ] v menu nastavení
2. Stisknìte požadovanou položku pro nastavení.
3. Stisknìte požadovanou volbu pro zobrazení/nastavení..
4. Stisknìte [       ] nebo tlaèítko Menu pro ukonèení.   

Nastavení

Nastavení hlasitostí
Zde je možné nastavit úroveň hlasitosti pro každý zdroj signálu zvlášť.
1. Stiskněte [Volume] pro zobrazení příslušného menu.
2. Vyberte zdroj, jehož hodnotu hlasitosti chcete změnit.
3. Hlasitost lze nastavit v rozmezí od “-12” do “+12”
 Když přepnete zdroj, hlasitost se změní automaticky.
4. Stiskněte stiskněte ikonu [ < ] v levém horním rohu pro opuštění menu.
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Systém
1. Stiskněte [ System ].
2. Stiskněte požadovanou volbu opakovaně pro nastavení:

System settings                  Popis
MCU Update                       Aktualizace MCU

MPEG Update                     Aktualizace MPEG

MCU Version                       Zobrazí aktuální MCU verzi.
MPEG Version                    Zobrazí aktuální MPEG verzi.
Load factory                        Obnoví tovární nastavení.

Nastavení

Programování ovládání na volantu (SWC)
1.  Stiskněte ikonu [      ] v hlavním menu pro vstup do nastavení.
2.  Stiskněte [ General setting ] (Základní nastavení).
3.  Stiskněte [ SWC ], menu pro nastavení tlačítek na volantu se zobrazí.
4.  Přiřaďte postupně funkce odpovídající tlačítkům na volantu jednotlivým číslicím 1-6 stisknutím

ikony dané funkce.
5.  Stiskněte [ Match ] pro zahájení programování.
6.  Stiskněte postupně tlačítka na volantu tak aby odpovídaly funkci zobrazené na monitoru.
7.  Jakmile jsou všechny zvolené funkce naprogramovány, hodnoty se uloží a programování

ukončí.
8.  Stiskněte [Reset] pro vymazání naprogramovaných hodnot.

M-DL7000D

1       

Další zaøízení
K jednotce mùžete pøipojit další audio/video zaøízení.
1. Pøipojte externí zaøízení pomocí dodávadého A/V kabelu..
2. Stisknìte levý horní roh obrazovky pro vsstup do hlavního menu.
3. Stisknìtte [AV1] - pøední vstup nebo [AV2] - zadní vstup.

Reset
V pøípadì nestandardního chování pøístrojù mùžete pøístroj resetovat.
Stisknìte tlaèítko [ RESET ] pomocí neostrého špièatého pøedmìtu.

Další režimy

Tip:
Je-li jednotka resetována, všechna nastavení se vrátí k
pùvodním hodnotám.

Výmìna pojistky
Pokud je pøístroj nafunkèní, mùže být pøepálená pojistka.
1. Vyjmìte pøístroj z palubní desky
2. Zkontrolujte pøipojení.
3. Použijte pojistku stejného typu a hodnoty.
4. Vymìòte pojistku a vra�te pøístroj do pøístrojové desky.
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Základní
   Napájcí napìtí  

 

.................................................................................................................. 12V(DC)
 Rozsah napájecího napì tí .......................................................................................... 9 - 16V(DC)

 Maximální odbìr proudu .......................................................................................................... 15A
 Ukostøení ................................................................................................................... Záporný pól
 Rozmìry (ŠxVxH)

 
 

 
 

 

 
 

.............................................................................................. 178x100x166mm

 
 

 
Hmotnost (hlavní jednotka) ................................................................................................. 1.90kg

FM

 Odstup signál/šum ........................................................................................................... >55dB
 Zbytková šumová citlivost (S/N=30dB) ...........................................................................10dBmV
 Frekvenèní odezva (±3dB)  ................................................................................. 40Hz~12.0KHz

 Úroveò vyhledávání stanic ...................................................................................... 23+/- 3dBmV
 Zkreslení  ........................................................................................................................... =1.0%
 Odstup kanálù (1KHz) ..................................................................................................... =25dB
 Impedance antény  ............................................................................................................... 75W
AM

 Zbytková šumová citlivost (S/N=20dB) .......................................................................... 28dBmV
 Selectivita (±9KHz) .......................................................................................................... =50dB
DAB
 Zbytková šumová citlivost (RF=72dBM) ................................................................................ 60dB
 Odstup kanálů (1KHz) .......................................................................................................... ≥55dB
 Frekvenční rozsah ..................................................................................................... 174 /240MHz
LCD

 Velikost obrazovky ........................................................................................... 6.75 inches(16:9)

 Rozlišení monitoru ............................................................................................... 800X480 bodů
 Kontrastní pomìr .................................................................................................................. 400
 Jas ............................................................................................................................. 280cd/m2

Koncový stupeň
Zkreslení (linkový výstup) ................................................................................................... =0.5%
      Frekvenční rozsah (±3dB)  ................................................................................ 20Hz -16KHz
 Výstupní výkon ............................................................................................................ 4×45W
      Impedance .......................................................................................................................... 4W
AUX IN
 Zkreslení  ........................................................................................................................ =0.5%
 Frekvenèní rozsah (±3dB) .................................................................................. 50Hz~20KHz
 Vstupní úroveò

Audio
 Výstupní impedance .......................................................................................................... 100W
     Výsupní úroveò  ....................................................................................................... 2Vrms(Max)
Video
     Úroveñ výstupního sugnálu (CVBS) ..............................................................................1.0±0.2V
     Vstupní impedance  .............................................................................................................. 75W
     Výstupní mpedance  ............................................................................................................. 75W
     Výstupní úroveò  .............................................................................................................1.0±0.2V

 
 

 

Prostøedí
 Rozsah pracovních teplot .................................................................................... -20°C ~ +70°C
 Rozsah skladovacích teplot .................................................................................. -30°C ~ +80°C
 Rozsah vlhkosti (pracovní) .................................................................................... 45%~80%RH
 Rozsah vlhkosti (skladovací) ................................................................................. 30%~90%RH

Pozn:
Je-li pøístroj provozován pøi extrémní zátìži (maximální výkon) nebo pøi extrémních podmínkách

napø. pøi teplotách nad 70°C, mùže být aktivován ochranný režim, hlasitost bude automaticky

snížena. Tento stav je normální.

Technické údaje
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Řešení problémů
pokud se přístroj chová nestandardně
1. Proveďte tovární nastavení nebo přístroj resetujte.
2. Vypněte/zapněte zapalování.
3. Zkontrolujte poznámky v tabulce níže a vyzkoušejte navrhované řešení.
4. Kontaktujte servisní středisko.

Problém                   Příčina                              Řešení

Přístroj

Nelze zapnout
Zkontrolujte připojení.
Zkontrolujte pojistku, je-lo poškozena, vyměňte ji.
Stiskněte tlačítko reset.

No sound Nastavte hlasitost.
Zkontrolujte, zda formát hudby/videa je podporován.

Parkovací kamera    Abnormální obraz

Opusťte parkovací režim a spusťte znovu.
Zkontrolujte, zda kamera není zakryta/znečištěna.
Zkontrolujte zda typ použité kamery odpovídá požadavkům.
Zkontrolujte připojení kamery.

Rádio Šum; Nelze naladit

stanici

Ujistěte se, že v blízkosti přístroje nejsou kovové předměty. V
daném místě není pokrytí rádiovým signál. Přemístěte se do
místa s dostatečným pokrytím.
Zkontrolujte, zda je anténa v pořádku, zda není poškozena
nebo odpojena.

Navigace Chyba vyhledání sa-

telitů

Ujistěte se, zda SD karta s navigačním programem byla
vložena do přístroje. Slot pro tuto kartu se nachází uvnitř pří-
stroje. Kontrolu/vložení karty/ svěřte odbornému servisu.V
daném místě není dostatečné pokrytí GPS signálem. Pře-
místěte se do místa s dostatečným pokrytím.

Bluetooth Připojení selhalo Ujistěte se, že zařízení Bluetooth je zapnuto a že je v dosahu

přístroje

USB přehrávání        Přehrávání selhalo Ujistěte se, že USB disk není poškozen.
Ujistěte se, že použitý formát je podporován.
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Připojení

 

Bí
lá

Bí
lá

Žl
ut

á

R
ud

á

Bí
láR
ud

á

Bí
lá

H
ně

dá

H
ně

dá

USB-0.5A

Rů
žo

vá

Ze
le

no
 - 

Bí
lá

O
ra

nž
ov

o 
- B

ílá

Hn
ěd

o 
- B

ílá

Če
rn

á

M
od

rá

MIC

LINKOVÝ
VSTUP A
VÝSTUP

USB MIKROFON SWC &

RÁDIO FM/AM anténa

SUB 1

SUB 2

Front L

Front R

Rear L

Rear R

Video

Aux L

Aux R

Camera INVideo Out

PA
RK

IN
G

RE
VE

RS
E 

SW
C 

GN
D

SW
C2

SW
C1

P.
CO

N
T 

Video Out

žl
ut

á

KONEKTOR A

KONEKTOR B

Žl
ut

á

Not available

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

KONEKTOR A

KONEKTOR B

Zadní pravý (+) / Fialová

Zadní pravý (-) / Fialovo - černá

Přední pravý (+)  / Šedá

Přední pravý (-) / Šedo - černá

Přední levý (+) / Bílá
     Přední levý (-) / Bílo - černá

Zapalování (svorka +15 / Rudá

 Zadní levý (+) / Zelená
Kostra / Černá

Baterie 12V(+) / Žlutá

 Zadní levý (-) / Zeleno - černá

Funkce
  PIN č. Konektor A Konektor B

Osvětlení / Oranžová
Napájení antény/ Modrá

KAMERA

Front = přední, L = levý
Rear = zadní,   R = pravý



Informace k likvidaci přístroje

.Tento výrobek je označen symbolem selektivního třídění odpadních elektrických a elektronických
zařízení (OEEZ). To znamená, že s tímto výrobkem musí být manipulováno na místním
sběrném místě nebo v případě, že si zakoupíte nový výrobek, musí být tento výrobek vrá-
cen maloobchodníkovi v poměru 1: 1 (nebo jeden ku nule, pokud je vnější rozměr menší
než 25 cm) v souladu s evropskými předpisy. Směrnice 2012/19 / ES určuje, aby byla
recyklována nebo demontována, aby se minimalizoval její dopad na životní prostředí.

Další informace vám poskytnou místní nebo regionální úřady.
Elektronické produkty, které nejsou zahrnuty do procesu selektivního třídění, jsou potenciálně ne-
bezpečné pro životní prostředí a lidské zdraví v důsledku přítomnosti nebezpečných látek.
Protiprávní likvidace výrobku může být postižena pokutou podle platných právních předpisů.
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Declaration of Conformity

Výrobce Aldinet S.p.A prohlašuje, že multimediální navigační přístroj, model Macrom M-DL7000 je
ve shodě s nařízením 2014/53 / EU.

Kompletní text prohlášení o shodě (EU Declaration of Conformity) je dostupný na následující adrese:
www.macrom.it

Aldinet S.p.A.
Viale Colombo, 8 - 20090 Trezzano S/N (MI) Italy

Prohlášení o shodě

w w w . m a c r o m . i t

MACROM je registrovaná ochranná známka společnosti ALDINET S.p.A.




