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Læs venligst denne manual og andre manualer vedlagt før du bruger produktet. Det er vigtigt at 

være bevidst om advarsler for både sikkerhed og ansvar for dig og enheden. Behold venligst ma-

nualen inden for enhedens rækkevidde for reference til hver en tid. 

Kig kun på skærmen når det er nødvendigt, eller sikkert at gøre. Hvis det er nødvendigt at kigge 

på skærmen I længere tid, stop på et sikkert, lovlig måde og sted. Indstil volumen til et niveau så 

du kan hører lyden udenfor. 

Trafik sikkerhed kommer først.

 

Hvis der opstår problemer med at betjene systemet, parker venligst bilen en sikkert sted før du 

fortsætter med at benytte produktet. 

Børn bør aldrig betjene enheden, for at undgå fysisk skade eller skade på produktet. 

Dette produkt er ikke et substitut for din personlige bedømmelse. Ethvert ruteforslag givet af 

dette navigations system, bør aldrig have større værdi end enhver lokal trafik regulering eller din 

personlige bedømmelse og/eller viden for sikker kørsel. Følg aldrig ruteforslag hvis navigations 

systemet beder dig om at foretage en ikke sikker eller ulovlig manøvre, placeres dig I en ikke sik-

ker situation, eller guider dig ind på et område du føler ikke er sikkert. 

Benyt ikke denne enhed på steder hvor elektronik eller ild er forbudt, for eksempel tankstationer.

Forsøg ikke at installere eller reparere denne enhed. Installation og reparation af produktet er 

farligt, og bør ikke fortages af nogen andre end et autoriseret installations eller reparations center.  

Rids ikke skærmen med skarpe objekter. Tryk ikke mod skærmen med hårde objekter. Dette vil 

medføre skade på skærmvisning eller touch skærm. 

For at sikre enheden fungere normalt og for at forhindre ild eller stød, udsæt ikke enheden for 

ekstremt fugtigt luft eller nogen form for væsker. 

Enheden understøtter kun en standard 12 cm DVD/CD størrelse disk. Indsæt ikke disks I andre  

størrelse eller andre objekter I enheden. Enheden kan kun indlæse en disk af gangen. Forsøg ikke 

at indlæse mere end en disk af gangen på noget tidspunkt. 

Bemærk: 

Tak fordi du købte denne enhed. Dette multimedie underholdningssystem integrerer GPS 

navigation, lyst og video underholdning, og mobil kontor applikationer som Bluetooth og 

Microsoft Office dokument læsnings evne. 

Dette produkt designet med stil og udseende som det originale bil interiør,  samtidig med  

en omfattende liste af funktioner og tilpasninger so, du ville forvente fra eftermarkedet.  

Vi håber du nyder dette GPS underholdningssystem, og alle de nye funktioner den  med-

bringer. 

Vigtige Hints og advarsler: 

Informationer med dette symbol er vigtige. Ret venligst specielt opmærksomhed til noter med 

dette symbol. 

Produkt Instruktioner:

Produkt InstruktionerSikkerhedsforeskrifter

High difinition 800 x 400 LCD touch skærm.

Navigations kortvisning med intelligent stemmeguide, Ruteplanlægning, advanceret POI 

forvaltning. 

Håndsfri Bluetooth, telefonbog overførsel, A2DP funktion. 

MP3/MP4 afspiller ( MPEG1/2, MPEG4, WMV9 ) , Foto album, notesblok. 

DVD afspiller, forenelig med DVD, DVD-R/RW, DVD+R/RW, VCD, CD, CD-R/RW, MP3. 

Radio AM/FM ( understøtter U:S, Asien Stillehavs regioner og europæiske regioner). 

Ipod driver forbindelse.

Ur og Kalender. 

Valgfri Digital Tv tuner. 

Understøtter Bilens Bakkamera videoindgang.

Funktioner:











TA funktionen er designet til informere bilister om nødsituationer eller trafik belastninger, og virker 

kun når TA signalet er sendt gennem RDS fra en radiostation. 

Slet Station / Slet alle Stationer

Radio Radio

tryk på                  knappen og tryk derefter ”slet station”. 

Lokale indstillinger 

Vælg din lokale standard radiofrekvens ved at klikke ”Lokale indstillinger”. Vælg indstillingen for din 

placering ved at trykke ”Asien”, ”Amerika”, eller ”Europa”, tryk ok og nulstil enheden.

Bemærk: 

Hver gang, efter du har ændret lokalindstillinger, bør du genstarte radioprogrammet ellers vil det 

ikke fungere. 

RSD, AF, TA, PTY er kun tilgængelig for regioner hvor der er signal, menuen vil differentiere sig fra 

forskellige områder. 

RDS (Radio Data System) 

Dette produkt understøtter RDS og giver skærm og kontrol informationer for 87.5-107.9FM. der er 

tre knapper til at styre nogle af RDS funktionerne: 

AF (Alternative Frekvenser) 

AF funktionen laver automatisk små justeringer på frekvensen for at sikre det bedste radiosignal 

som muligt. For at benytte AF funktionen, vent til RDS informationen er modtaget fra radiostatio-

nen, tryk på AF knappen. Denne proces er påkrævet hver gang du skifter til en ny radiostation. 

TA (Trafik Meddelelse) 

For hver FM1, FM2... har du 6 fast programmer. Aktiver AF så den er highlightet.

Find din radiostation, f.eks. DR P3 og lad radio teksten komme frem på display, f.eks. 

(næste: nyheder P3), først der holder du en af de 6 kasser trykket i 3 sekunder, f.eks. der hvor der 

står 97.1 med gult. Først der er alle informationer om alternative frekvenser gemt, og radio vil selv 

skifte til bedre modtage forhold ved lange køreture.



Tryk for at afspille eller pause DVD.

Tryk ”forrige” knappen for at springe til det forrige kapitel/sang/scene.

Tryk ”næste” for at springe frem til næste kapitel/sang/scene.

Tryk ”spol tilbage” for at spole DVD afspilningen med 2x hastighed. Tryk ”Spol tilbage”  

igen for at spole 4x, 8x og 16x så hurtigt som normal afspilning. 

Tryk ”spol frem” for at øge DVD afspilningen med 2x hastighed. Tryk igen for at øge 

den 4x, 8x og 16x så hurtigt som normal afspilning. Tryl ”afspil” for at vende tilbage til 

normal afspilning. 

Tryk ”gentag” for at gentage afspilningen af CD/DVD

Tænd for ”TA” efter radioen modtager RDS radiostation. Hvis enheden befinder sig i en anden ap-

plikationen vil RDS ”TA” funktionen automatisk skifte applikation for at hører nødmeldingen . 

Hvis ”TA” funtionen er slukket, vil RDS ikke skifte applikation når der kommer en nødmelding. 

PTY (Program Type) 

Bemærk:

DVD

Radio DVD

Hver RDS radio station har en ”PTY” eller stations ”kategori” som angiver hvilken stil det igangvæ-

rende program er. Der er 32 ”PTY” kategorier (inklusiv ”ingen”).

Ved tryk på ”PTY” knappen vil radioen vælge stationer med samme kategori når du skifter radio-

station. Ved tryk på ”PTY” igen vil det være muligt at søge efter andre kategorier mens du skifter 

radiostation. 

 

Tryk på ”DVD” ikonet i hovedmenuen eller tryk på enhedens ”DVD” knap for at åbne DVD applikatio-

nen. Rør på skærmen hvor som helst for at vise DVD afspilningslisten. 

Ændringer af Lyd eller Undertekster ved benyttelse af DVD afspillerens menu, vil kun være gæl-

dende for den aktuelle afspilningsindstilling. For at ændre lyd og undertekster for hver afspilning, 

tryk på ”SET” knappen på afspilningsmenuen og juster sprogindstilling på DVD afspillernes sys-

temindstillinger. Hvis den valgte sprogindstillingen ikke er tilgængelig på DVD’en, vil Standard 

sproget på DVD’en blive benyttet. 

Rens DVDafspillerne regelmæssigt for at undgå støvforurening ellers kan der opstå problemer 

med hvorvidt DVD’en fungere korrekt. 

DVD/CD afspiller Menu

Minimer



Enheden understøtter flere former for Apple produkter (iPpd, iPhone, iPod Touch etc.), giver dig mu-

sik afspilning og opladning på samme tid. For at bruge et Apple produkt, tilslut enheden til iPod 

kablet, Tryk på ”Apps” ikonet i hovedmenuen, tryk derefter på ”iPod” okonet i Apps menuen. 

Tryk ”næste side” for at se andre DVD indstillinger.

 

Tryk ”SET” for at åbne DVD afspillerens systemindstillinger. DVD indstillingerne kan 

blive indstillet på en general indstillings side, lydindstillings side, videoindstillings side 

og andre indstillings sider. DVD sprog menu kan også ændres under DVD systemind-

stillinger.

DVD: tryk ”LYD” for at vise de nuværende sprog lydindstillinger tryk ”LYD” igen for at 

gennemse sprogmuligheder (forskellige DVDer har forskellige sprogindstillinger) 

CD: tryk ”LYD” for at vise de nuværende afspilningsindstillinger. Tryk ”LYD” gentagende 

gange, for at gennemgå afspilning i den højre side, afspilning i den venstre side, højre 

og venstre signaler kombineret, og lyd playback. 

Tryk ”SUB-T” for at gennemse tilgængelige undertekster.  Tilgængeligt sprog er be-

grænset til det som er på DVD´en. 

Tryk ”titel” for at vise titel informationer imens DVD kører. 

Tryk ”DISP” for at vise spilletid, titel, til tilbage, kapitel tid, tid tilbage i kapitlet, etc, 

imens DVD’en kører. Tryk ”DISP” igen for at forlade. 

Tryk ”MENU” for at vise DVD hovedmenuen. 

APPS

iPOD

Tryk på ”APPS” ikonet i hovedmenuen for at åbne Apps menuen.  Apps menuen indeholder ”iPod”, 

”Bluetooth”, ”Movie”, ”filer” ”AUX”, ”Lyd” ”indstillinger”, etc. Ikoner. 

Sang information

Status bjælke

Afspilningsliste







Film Filer 

Film Filer 

Tryk på ”Apps” ikonet i hovedmenuen, og tryk derefter på ”Film” ikonet på applikationsmenu for at 

åbne film applikationen. ”Filer” applikationen åbner, hvilket tillader dig at vælge den fil du ønsker at 

afspille. Start afspilningen ved at dobbelt klikke på filmfilen, eller ved at trykke på en fil og trykke på  

”afspil” knappen. Du kan også åbne film applikationen ved at dobbelt klikke en fil fra ”Video” fanen

fra ”filer” applikationen. Videoformater understøttet: MPEG1/2, WMV, etc. 

Tryk Afspil/Pause, Næste fil, eller Forrige fil for at ændre afspilnings indstillingerne. 

Tryk på X for at forlade film applikationen. 

Videoinformationer som vises. inkluderer fil navn, format, igangværende afspilnings position, og fuld 

spilletid. 

Rør og træk proceslinjen når som helst, for at spole frem eller tilbage. 

Tryk på ”filer” ikonet i App menuen for at åbne fil browser 

Lagerplaceringer: 

Fil kategorier: 

Foto

Tryk ”alle” for at se alle tilgængelige filer som er forenelige med denne enhed. ”lokal” for at se filer 

lagret på  det indre lager. Tryk ”USB” for at se filer lagret på en tilsluttet USB. Tryk ”SD” for at se filer fra 

SD kortet. 

Tryk ”lyd”, ”Video”, ”Foto” eller ”Andet” for at se filer der er forenelige med denne enhed, sorteret efter 

medietype. 

Dobbelt klik for se billedfiler og for at benytte dem som wallpaper. Billedfremvisning understøtter: 

bmp. Jpeg, gif, og png filformat. 



Andet:

Filer Internet tilbehør

Info:

Internet

Denne enhed understøtter Microsoft Office filformater inklusiv Word (doc.), Excel (xls) og Powerpoint 

(ppt) såvel som PDF filer (standard i nogle biler). 

Brugere kan tjekke lagerinformationer på lokal, USB eller SD kort ved at klikke ”info”. 

Fuld lagerhukommelseskapacitet af NAND Flash

Hukommelseskapacitet  optaget af filer samt den resterende hukommelseskapacitet. 

Respektive hukommelseskapacitet af musik, film, billeder og andre filer. 

Respektive procent af fuld hukommelseskapacitet optaget af musik, film, billeder og andre filer. 

Nogle modeller leveres med evne til internetsøgning. 

Disse modeller kræver en 3G USB adapter, sammen med en aktiv 3G (WCDMA) SIM kort for at 

bruge ”internet” funktionen. 

For at bruge internet hardwaret, flyt cover på 3G USB adapter, indsæt 3G SIM kort, put coveret 

tilbage på og indsæt 3G USB adapter ind i USB input. (www.asmarketing.dk) 

a.

b.

c.

d.



(Nogle modeller har ikke denne funktion. Venligt henvis til det faktiske produkt.) 

Nogle modeller leveres med en TV funktion som viser ”Trådløst” digitalt eller analogt signal. 

Disse modeller kræver en analog eller digital TV tuner. For installation henvises til TV instruktionerne 

som er inkluderet med din TV tuner. 

Brugerflade funktioner: 

TV

Internet tilbehør TV tilbehør

TV Box







Tryk på ”System” fanen for at se system informationer, opdatere systemet, vælge mappe til dine kort-

software, eller kalibrer touch skærmen. (se side 3 for detaljeret instruktioner) tag din bil til et auto-

riseret installations center for enhedsopdateringer. 

Indstillinger

Indstillinger Indstillinger

Tryk på ”indstillinger” på ”APPS” brugerfladen, for at åbne brugerflade indstillinger hvor du kan ind-

stille layout, tid/dato, baggrundslys justering, definerer ret funktioner, vælge brugerfladesprog, og 

justerer touch kalibrering. 

Tryk på boksen ved siden af sprog for at se en liste med sprog, klik på det sprog du ønsker at bruger-

fladen skal vise. Tryk på bund browseren til højre for tema forhåndsvisnings kassen og vælg et billede 

tilpassede baggrund tryk på slet knappen. 

Dato/tid:

Tryk på ”dato/tid” fanen for at ændre tidszone, dato og tid, og skift mellem 12 og 24 timers ur. Når du 

har lavet dine ændringer så tryk på ”benyt” knappen for at bekræfte dine indstillinger. (bemærk: når 

der er etableret en forbindelse med GPS netværket så vil dato, tid og tidszone automatisk blive ind-

stillet af softwaren. 

Skærm:

System:

Tryk på ”Skærm” fanen for at vise baggrunds lysstyrke og CCD kamera indstillinger. Tryk og træk i 

cirklen for at justerer baggrunds lysstyrken. Tryk på boksen ved siden ”CCD kamera” for at aktivere 

eller deaktivere det automatiske skift til CCD visning mens bilen er i bak. 

Vælg tidszone +2 Helsingki for sommertid!

Disse 3 versions 

numre skal oplyses

ved teknisk hen-

vendelse.









(Tilbehør kan varierer fra forskellige modeller, venligst tag materielle objekter som standarden). 

Bemærk:

Lyd kabel (til 4CH udgang)

iPot kabel

GPS antenne

Mikrofon

Standard tilbehørsliste Standard tilbehørsliste



Standard tilbehørsliste Standard tilbehørsliste

Fjernbetjening  (tilbehør)

USB kabel

SD-kort Pen

CCD kabel (til bag modtager)



TV kabel

Tjek: www.asmarketing.dk

Valgfri tilbehørsliste Valgfri tilbehørsliste

TV box

Video kabel (til 2 zoner) 3G adapter



Valgfri tilbehørsliste Almindelig fejlfinderguide

Lyd kabel 2 (til amplifier)

Front kamera kabel

Hvis følgende situationer skulle opstå mens du bruger enheden så vil denne fejlfinde guide hjæl-

pe dig med at løse problemerne hurtigt. Hvis problemet stadig ikke kan løses efter denne guide 

denne enhed!  Dette kan mindske din garanti og/eller fører til personlig skade. 

Advarsel: 



Hold alle dele og tilbehør væk fra små børn. Det er ikke anbefalet at lade børn under 12 år be-

tjene enheden. 

Hold enheden tør. Eksponering for vand, væsker eller fugt kan gøre skade på bilen eller enhed-

en og kan muligvis føre til fysisk skade. 

Udsæt ikke enheden og/eller dens komponenter for ekstrem varme. Langtids udsættelse af 

høje temperaturer vil forkorte levetiden for elektriske komponenter, skade internt batteri, og/

eller bøje/smelte plastik.  

Udsæt ikke enheden og dens komponenter for ekstrem kulde. Ujævne temperaturforandrin-

ger kan medføre fugt inden i enheden eller komponenter kan knække hvilket medføre  skade 

til de interne komponenter eller skærm.

Tab, slå eller ryst ikke enheden. Gøres dette kan det medfører skade til enheden og gøre garan-

tien ugyldig. 

Forsøg ikke at åbne eller demontere enheden. Gøres dette vil garantien være ugyldig. Hvis der 

er problemer med enheden, konsulter venligst en distributør eller autoriseret  reparations fa-

cilitet. 

Brug ikke hårde kemikalier, rengøringsmidler eller stærke vaskemidler for at rengøre enheden.

Ved benyttelse eller opbevaring af produktet, hold det væk fra elektromagnetiske og/eller ra-

dioaktive områder/udstyr.

Brug ikke skarpe objekter når du operere LCD touch skærmen, da den er meget nem at ridse. 

Ved brug, benyt venligst din fingerspids eller touch pinden som er vedlagt. 

Pleje og vedligeholdelse: 

Almindelig fejlfinderguideAlmindelig fejlfinderguide

Dette multimedie navigationssystem benytter højt præcist og følsomt teknologi og bør blive brugt 

med forsigtighed. Følg venligst de følgende forslag for at hjælpe dig med at opfylde garanti forplig-

telser og  udvide produktets levetid. 
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