Használati utasítás

Köszönjük,hogy Yamoto GPS navigátort választott!
Ez a dokumentum tájékoztatás céljára készült. Fenntartjuk a jogot arra, hogy a leírásban szereplő
jellemzőket és feltételeket előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk. .
Kérjük készítsen másolatot a fontos adatairól! Nem vállalunk felelősséget az esetleges
adatvesztésért.
Gondosan ellenőriztük leírásunk. Kérjük vegye fel a kapcsolatot szervizközpontunkkal bármiféle elírás
esetén.
Kérjük figyelmesen olvassa el a használati utasítást és csak eredeti, gyártó által biztosított
kiegészítőket használjon a váratlan sérülések elkerülése végett. A garancia elvész, ha nem tartja be az
instrukciókat vagy inkompatibilis kiegészítőket csatlakoztat.,Nem vállalunk felelősséget bármiféle
veszteségért vagy sérülésért ez esetben.
Előfordulhat, hogy az elektromos navigációs adat nem egyezik az aktuális közlekedési
jelzésekkel.Kérjük bizonyosodjon meg az út valós állapotáról és kövesse a forgalmi szabályokat.
Használat közben mindig az aktuális forgalmi jelzéseknek, szabályoknak megfelelően közlekedjen! A
GPS működtetése és böngészése vezetés közben balesetet okozhat. A készüléket úgy helyezze el,
hogy ne zavarja a vezető kilátását, illetve a légzsákok működését. Cégünket nem terheli felelősség
váratlan balesetek következtében fellépő bámiféle veszteségre.
A gépjárműben egyidejűleg használt vezeték nélküli eszközök és bizonyos környezeti elemek (pl.
rossz idő, sűrű lombkorona vagy magas épületek) zavarhatják a műholdjelek vételét. Alagútban vagy
épületek belsejében a GPS-es navigáció nem működik.
Az autóból kiszállva ne hagyja a készülékét a műszerfalon, vagy a szélvédőre erősítve. Az esetleges
erős napsütés következtében a készülék túlhevülése meghibásodáshoz vezethet és/vagy veszélyt
okozhat.
Jelen használati útmutatóban szereplő képek illusztrációk, eltérések előfordulhatnak.

Bevezetés
Örölünk, hogy Yamoto GPS navigátort választott. Az Ön által vásárolt készülék egy PND (Personal
Navigational Device), melyet főként navigációra használhat, de alkalmas többek között video és audio
fáljlok lejátszására, FM transzmitterként, Bluetooth kapcsolat létrehozására, képnézegetésre és EBook olvasásra.
 Nagy teljesítményű,alacsony energia fogyasztású MediaTek MT3351 CPU；
 Egyszerű, könnyen használható, felhasználóbarát, kényelmes felhasználói felület;
 Alacsony energiafogyasztás: tovább és zökkenőmentesebben használhatja a készüléket;
 Adattovábbítás: kommunikáció a számítógéppel USB kábelen keresztül;
 Kifogástalan jelvétel: beépített, nagy érzékenységű antenna, egyidejűleg négy műholddal
biztosítja a kapcsolatot a pontos pozícionálás érdekében;
 Bluetooth kompatibilitás: a navigator használható mobil telefonhívások kezdeményezésére
és fogadására (csak Bluetooth-kompatibilis mobiltelefon esetén);
 Szórakoztatás: audió és videó lejátszás, hoyg várakozás közben se unatkozzon.
 Használhatja vezetés, sétálás, vagy várakozás közben, tökéletes társ munkában és
szórakozásban.

Mi van a dobozban?
A termék doboza az alábbi kiegészítőket tartalmazza:
1. GPS navigátor
2. Hálózati (220V) töltő
3. Autós töltő
4. MINI USB kábel
5. Használati utasítás
6. Védőtakaró
7. Autós tartó
8. Ceruza (stylus)
Kérjük ellenőrizze a felsorolt tartozékok meglétét. Hiány, vagy sérülés esetén kérjük vegye fel a
kapcsolatot a forgalmazóval vagy az üzletkötőnkkel mihamarabb.

Tájékoztatás
Kérjük olvassa el figyelmesen ezen használati utasítást, és kövesse a benne foglaltakat, hogy
készüléke hosszú időn keresztül megfelelően működjön:
Jelen dokumentum értelmezéséhez a következő kiegészítéseket tettük.
【Megjegyzés】：További információk
【Figyelmeztetés】：A jegyzetek és figyelmeztetések a tárgykörrel kapcsolatosak. Kérjük tartsa és
kövesse ezeket a jegyzeteket, máskülönben ez sérülést okozhat önnek és másoknak.
Ez a használati útmutató csak a mi GPS navigátor termékükkel alkalmazható.

Jellemzők és specifikációk
Főbb jellemzők
 Operációs rendszer: Microsoft Windows CE 5.0；
 5” TFT LCD kijelző 480*272 pixel felbontással；
 Sztereo fülhallgató kimenet és beépített hangszóró, állítható hangerő；
 Gombos és érintőkijelzős működtetés；
 Beépített nagy érzékenységű GPS antenna；
 A navigációs szoftver futtatása SD kártyáról, vagy közvetlenül a készülék memóriájából;
 Támogatott video formátumok: ASF,AVI,WMV,3GP,MP4,FLV；
 Támogatott fénykép formátumok: BMP, JPG, PNG；
 Támogatott E-book formátum : TXT；
 MINI USB port；
 Beépített Lithium akkumulátor mely tölthető a hálózati-, az autós töltővel és az USB kábellel
(számítógéphez csatlakoztatva) egyaránt .
Specifikáció
CPU

MediaTek MT3351

Flash memory

128/4096 MBytes

EMS memory

128 MB

LCD display

5” TFT LCD kijelző, Felbontás :480(Sz)x272(M) RGB

Touch-screen

nagy pontosságú, strapabíró éríntőképernyő

USB

USB Client 2.0, MINI USB port

SD

SD / MMC slot, a legnagyobb támogatott SD kártya mérete 8 GB

Audio

Beépített hangszóró, sztereo fülhallgató kimenet

GPS

Cold start：<42s; Hot start：<3s(nyílt területen); Warm start：<36s

Akkumulátor

Beépített újratölthető Li-akkumulátor

Akkumulátor töltő

DC 5V port

Hálózati töltő

100/230V charger, 5V／1.5A

Autós töltő

DC9-24V, 5V／1.5A

LED kijelző

Töltés közben a piros fény világít, a töltés végeztével pedig a kék.

Operációs rendszer

Microsoft Windows CE 5.0

Navigációs szoftver
tárolása

MicroSD kártyán, vagy belső memóriában (a navigációs rendszer és a
térképek nem képezik az alapcsomag részét)

Videó lejátszás

ASF,AVI,WMV,3GP,MP4,FLV；

Audió lejátszás

MP3 és WMA

Fénykép-nézegető

E-Album, JPG, GIF, BMP, PNG

EBook olvasó

TXT

Hőmérséklet

Üzemi hőmérséklet： 0 C° - 60C°; Tárolás：-20 C° - 60℃ között

Üzemi páratartalom

45% -tól 80%RH

Tárolási páratartalom

30% -tól 90%RH

Légnyomás

86KPa -tól 106KPa

Kezelési útmutató
3.1 Áramellátás és töltés
Első használatkor kérjük használja a hálózati adaptert a teljes feltöltéshez.
3.1.1 Áramellátás
Három módon lehetséges az áramellátás: akkumulátorral, adapterrel, USB kábellel.A GPS navigátor a
belső akkumulátort használja a működéshez, ha nincs más áramforrásra (töltőre) csatlakoztatva. A
jel mutatja a felhasználói felületen az aktuális töltöttséget. A GPS navigátor bármely töltő
csatlakoztatása esetén külső áramforrásról működik. A GPS navigátor az USB kábelen keresztül is
képes külső áramforrásról működni, ha csatlakoztatja számítógépéhez.
【Megjegyzés】
A készülék beépített Lithium akkumulátort tartalmaz. Az akkumulátor üzemideje a készülék
beállításaitól és a használt funkcióktól függően változó. Néhány funkció (pl. zenehallgatás, videó
lejátszás, navigáció, magas fényerő) nagy energiát emészt fel, mely csökkenti a működési időt.
【Figyelmeztetés】A készülék beépített Lithium akkumulátort tartalmaz. A tűz-, és
robbanásveszély elkerülése érdekében ne nyissa fel, ne ütögesse és ne tegye tűz és/vagy víz
közelébe.
3.1.2 Hálózati töltő használata
A készülék első bekapcsolása előtt használja a hálózati töltőt a készülék teljes feltöltésére.
1. Csatlakoztassa a töltőt a készülék bal oldalán lévő nyílásba (azonos az USB csatlakozóval).
2. Dugja be a hálózati töltőt egy konnektorba.

【Megjegyzés】A töltés megkezdésekor a készüléken lévő piros töltésjelző kigyullad. Kérjük, várja
meg, amíg teljesen feltöltődik az akkumulátor és ne húzza ki az adaptert a töltés ideje alatt.. Teljes
feltöltést követően, a LED fénye kékre vált. Alacsony töltöttség esetén mielőbb töltse fel a készüléket.
3.1.2 Autós töltő használata
A mellékelt kép szerint csatlakoztassa a töltőt a készülék bal oldalán lévő nyílásba (azonos a miniUSB
csatlakozóval). Ezután az autós töltő másik végét csatlakoztassa az autó 12 V-os nyílásába
(szivargyújtó).

【Figyelmeztetés】
Az autós töltőt csak azt követően csatlakoztassa az autó 12V-os aljzatába, miután az autó motorját
elindította, ezzel elkerülhető a túlfeszültség okozta meghibásodás.

3.2 Be és kikapcsolás
3.2.1 A készülék bekapcsolása
Kérjük, ellenőrizze, hogy a készülék akkumulátora fel van-e töltve, ill. a készülék külső áramforráshoz
csatlakozik-e. Nyomja meg a készülék tetején található bekapcsoló gombot.
【Figyelmeztetés】Kérjük várja meg, amíg a készülék alkalmazkodik a környezete
hőmérsékletéhez. A készülék károsodhat amennyiben pl. hidegből meleg helyiségbe viszik, majd
azonnal bekapcsolják.
3.2.2 A készülék kikapcsolása
Nyomja meg a készülék tetején található bekapcsoló gombot, majd tartsa addig lenyomva, amíg
megjelenik a Készenlét és a Kikapcsolás felirat. Készenléti állapotban a készülék energiatakarékos
módba lép és fenntartja a legutolsó munkamenetbeli állapotot a következő indításig, míg kikapcsolás
esetén a készülék leáll és nem tartja meg a legutolsó munkamenetbeli állapotot.

3.3 Újraindítás
Amennyiben készülék képernyője nem reagál (lefagy), a készülék alján található "reset" gombot kell
benyomni a ceruzával stylus), ezzel újraindítja a készüléket. Az újraindítás funkció használata a
következő esetekben javasolt:
 A képernyő nem reagál az utasításokra, a kép (pl. menü) nem változik.
 A menü programválasztása nem megfelelően működik, pl. hosszabb ideig nem indul el a
kiválasztott program.
 A be-, kikapcsoló gomb nem működik.

【Figyelmeztetés】A Reset funkció használata során minden el nem mentett adat elvész. Kérjük,
adatairól készítsen biztonsági másolatot.

3.4 Autós tartó használata a készülék rögzítéséhez
Az autós tartót a képen látható módon rögzítse a szélvédő belső felületéhez, majd tegye bele a
készüléket.

【Figyelmeztetés】A tartó elhelyezésekor figyeljen arra, hogy a vezetőt ne akadályozza a
kilátásban! Ne rögzítse a tartót oda, ahol a légzsák útjában lehet!

3.5 Ceruza (stylus) használata
Az érintőképernyőt kezelheti érintéssel is, de a pontosabb pozicionálás érdekében a készülék
tartójának hátsó oldalához rögzített ceruzával is kezelheti a készüléket. Használata:
 Egy kattintás：Egyszer kattintson a képernyőre ceruzával.
 Dupla kattintás：Egymás után két gyors kattintás képernyőn a ceruzával.
 Húzás：Kattintson egy ponton és tartsa rajta a ceruzát a mozgatáshoz a képernyőn.
Kérjük, a használata során kerülje az erős karcolásokat, mivel az a készülék meghibásodását okozza.
A kijelzőt óvatosan érintse meg.
【Figyelmeztetés】Törött, vagy sérült ceruza, golyóstoll, vagy bármilyen hegyes eszköz
tönkreteheti a készülék kijelzőjét.

3.6 A micro SD és micro SDHC kártya használata
A csatlakoztatott SD/MMC kártyán tárolhat navigációs szoftvert, térképeket és média és egyéb
fájlokat. Kérjük ügyeljen a kártya helyes csatlakoztatására.
【Figyelmeztetés】
 Kérjük, használat közben ne távolítsa el a kártyát a készülékből.
 Ne hajlítsa, ill. törje meg a memóriakártyát, mivel ettől tönkremegy.
 A kártya használata és tárolása során kerülje a magas hőmérsékletet és a magas
páratartalmat. Ne tegye ki tűző napra. Tartsa távol különböző folyadékoktól, maró
anyagoktól.
 A memóriakártyát mindig megfelelő irányban tegye a készülékbe. Ellenkező esetben a
kártya és a készülék is sérülhet.

3.7 Csatlakoztatás számítógéphez
A készüléket a bal oldalán található mini USB aljzaton keresztül csatlakoztathatja a számítógéphez.
Ezt követően adatokat, fájlokat továbbíthat a készülékek között.
1. Ellenőrizze, hogy a készülék bekapcsolt állapotban van.
2. Csatlakoztassa a kábel mini USB végét [

] a

készülék bal oldalán található

nyílásba, majd a kábel másik végét *
] a PC-hez.
3. Csatlakozás után a következő képet látja a készülékén

4. Miután befejezte az adatok másolását, húzza ki a kábelt a mini USB aljzatból, a készülék
visszatér a művelet előtti kezelőfelülethez.

【Figyelmeztetés】Adatairól rendszeresen
adatvesztésért nem vállalunk felelősséget.

készítsen

biztonsági

másolatot.

Esetleges

【Megjegyzés】A PC-hez való csatlakoztatásakor a készüléken minden más program futása megáll.
【Figyelmeztetés】A következő események megszakítják az eszközök közötti kapcsolatot, emiatt
az el nem mentett adatok elvesznek:
 A mini USB kábelt kihúzása.
 A készülék kikapcsolása.
 Resetgomb használata vagy elektromos zárlat miatt újraindul a készülék.

Fő funkciók
4.1 A fő kezelőfelület és a funkció
4.1.1. A főmenü
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4.1.2 A főmenü működése
Navigáció

Elindítja a telepített navigációs szoftvert*

Bluetooth

A készülék Bluetooth-on keresztül összekapcsolódva képes a telefonhívásokat és a
telefonkönyvet kezelni.

Videók

Támogatott fájlok** : ASF, AVI, WMV, 3GP, MP4, FLV . Teljes képernyős lejátszás
támogatott.

Képek

Támogatott fájlok: JPG, BMP, PNG. Funkciók: váltás, nagyítás, kicsinyítés, automatikus
lejátszás stb.

E-könyv

Támogatott fájl: TXT Funkció: lapozás

Zene

Támogatott fájlok** : WMA, MP3 Funkció: véletlen, folyamatos, ismételt lejátszás,
szünet, előző/következő választás, hangerő

Egyéb

Számológép, Átváltás

Játék

Beépített játékok: Kígyó, RussianBlock stb.

Beállítások

Fényerő, Hangerő, Nyelv, Energia, Idő, Rendszer, Alapbeállítás, GPS Információk, GPS
elérési út beállítása.

* A készülék alapcsomagja nem tartalmazza a navigációs szoftvert.
** Egyes fájlok lejátszása - a használt kodektől függően - nem támogatott, a lejátszandó videók
átalakítására bizonyos esetekben szükség lehet!

4.2 Navigáció
A választott navigációs szoftver kialakításától függően a készülék meghatározhatja helyzetét GPS
műholdvevővel és megjeleníti a navigációs térképen. A készülék a cél megadása után a navigációs
szoftver működésének megfelelően többféle algoritmus alapján képes útvonalakat (pl. leggyorsabb,
legrövidebb, legolcsóbb) ajánlani. Tanulmányozza a navigációs szoftver és a térképek használatát a
megvásárolt szoftverhez mellékelt használati útmutatóból.
【Megjegyzés】
 Előfordulhat, hogy a navigációs szoftver adatai eltérnek a valós forgalmi helyzettől. Ilyen
esetekben mindig a valós helyzethez alkalmazkodjon!
 Az útvonal követésekor mindig tartsa be a közlekedési szabályokat. A szoftver utasításaival
szemben mindig a közlekedési szabályok az elsődlegesek.
 GPS jel vétele, jelerősség: sok tényező befolyásolhatja a GPS jel vételét és erősségét, pl.
magas házak, alagút, mélygarázs, sűrű lombozatú fák stb. Az eltérő időjárási körülmények
miatt is változhat a GPS jel erőssége, ill. megszünhet a jel vétele. Ez nem jelenti a készülék
meghibásodását.

4.3 Bluetooth beállítás és tudnivalók:

4.3.1 Érintse meg a Bluetooth ikont

amellyel a következő menübe lép:
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Kilép

Visszalép a főmenübe

Telefonkönyv

Megmutatja a kapcsolódó telefonban elmentett névjegyeket.

Hívástörténet

Megmutatja a korábbi hívásokat.

Tárcsázó gombok

Telefonszámok tárcsázása

Üzenetek

Letölti a kapcsolódó telefon üzeneteit (SMS).

Fájlkezelő

Letölti a kapcsolódó telefonon lévő fájlokat.

Bluetooth beállítás

Telefon keresése, profil beállítások, kapcsolódás és kapcsolat
bontása.

4.3.2 Bluetooth beállítása

Érintse meg a Beállítások ikont

,amellyel megnyitja a 4-3 kép szerinti menüt:
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Kilép

Visszalép a Bluetooth menübe

Keresés

Bluetooth eszközök keresése

Fájlkezelő

Fájlok és csengőhangok kezelése

Bluetooth be/ki

Bluetooth be- és kikapcsolása

Kapcsolódás / Kapcsolat
bontása

Bluetooth kapcsolat létrehozása, kapcsolat
bontása.

4.3.3 Telefon párosítása

A párosítás folyamata:
1. Érintse meg a Keresés ikont
Bluetooth eszközöket

. A készülék megkeresi a közelben található

Bluetooth készülék keresése (4-4 kép).
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A keresés végeztével megjelenik a talált Bluetooth eszközök listája. (4-5 kép)
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2. Kattintson a Bluetooth eszközre, amellyel párosítani akarja PND-t, és érintse meg a
párosítás ikont
A következő párbeszédablakban adjon meg egy tetszőleges jelszót (mint a PIN kód).
Ezután a készülék megkísérli a a kapcsolódást a telefonhoz. A kapcsolódás során az
előbbi kódot a telefonon is meg kell adni.
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4-7
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3. Sikeres párosítás és kapcsolódás után a 4-9 képen látható menü jelenik meg:
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Kilép

Kilép a programból.

Telefonkönyv

Megmutatja a kapcsolódó telefonban elmentett névjegyeket.

Hívástörténet

Megmutatja a korábbi hívásokat.

Tárcsázó gombok

Számbillentyűzet tárcsázáshoz.

Üzenetek

Letölti a kapcsolódó telefon üzeneteit.

Fájlkezelő

Letölti a kapcsolódó telefonon lévő fájlokat.

Beállítások

Telefon keresése, profil beállítások, kapcsolódás és kapcsolat
bontása.

4.3.4 Telefonkönyv
1. Érintse meg a Telefonkönyv ikont

ami a következő menübe lép 4-10
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2. Kattintson a Szinkronizálás ikonra

ami letölti a telefonkönyv adatait (4-11)

4-11

4.3.5 Hívástörténet
Érintse meg a Hívásnapló ikont

amellyel a következő menübe lép (4-12)

4-12
4.3.6 A számbillentyűzet
Érintse meg a Számbillentyűzet megnyitása ikont

a tárcsázó billentyűzet eléréséhez

4-13
Kezelőgombok
Kilép

Kilép a programból.

Hívószámmező

Megmutatja a tárcsázott számokat

Tárcsázógombok A híváshoz használható számok 0 - 9 között, és egyéb karakterek
“*”“#”.
Törlés

Az utoljára beírt számot (karaktert) törli.

"+"

"+" jel bevitele

Telefonkönyv

Kattintson a hívni kívánt számra.

Hívástörténet

Kattintson a hívni kívánt számra.

Hívásindítás

Kattintson a gombra a hívás indításához.

4.3.7 Kimenő hívás
Érintse meg a Hívásindítás ikont

amellyel a következő menübe lép (4-14)

4-14
Kezelőgombok, kijelző
Vissza

A hívást tartva visszalép a telefon főmenübe.

Név

Megmutatja a hívott fél nevét (a telefonkönyvből).

Hívószám

Megmutatja a tárcsázott számokat.

Hívás...

Mutatja a folyamat aktuális állapotát.

Hívás

Újra megnyitja a tárcsázót, pl. mellék hívásához, konferencia
beszélgetéshez stb.

Némítás

Hívás közben kikapcsolja a mikrofont.

Hangerő -

Érintésre csökkenti a hangerőt.

Hangerő +

Érintésre növeli a hangerőt.

Hívás vége

Bontja az aktuális hívást.

4.3.8 Bejövő hívás
1. Bejövő hívásnál a telefonkönyvből azonosítja a hívót és kijelzi a számot 4-15:

4-15

Kezelőgombok
Vissza

A hívást tartva visszalép a telefon főmenübe.

Név

Megmutatja a hívó fél nevét (a telefonkönyből).

Hívószám

Megmutatja a bejövő hívás számát.

Hívás fogadása

Érintse meg a gombot a hívás fogadásához.

Némít

Beszélgetés közben kikapcsolja a mikrofont.

Hangerő -

Érintésre csökkenti a hangerőt.

Hangerő+

Érintésre növeli a hangerőt.

Elutasít

Visszautasítja a hívás fogadását.

2. A beszélgetés megkezdéséhez kattintson a Hívás fogadása gombra
létrejön a kapcsolat, és beszélhetnek egymással 4-16

4-16

4.3.10 Híváskezelő
Kattintson a Híváskezelő megnyitása gombra

a következő menü eléréséhez (4-17)

ezzel

4-17
Kezelőgombok
Mellék, vagy választószám tárcsázása

Kattintson a gombra a kihangosítás szüneteltetéséhez.

Jelenleg nem elérhető funkció

Jelenleg nem elérhető funkció

4.3.11 Üzenetek kezelése

1. Érintse meg az Üzenetek gombot
letöltéséhez

a párosított telefon SMS üzeneteinek

4-18

2. Kattintson a Szinkronizálás gombra

amellyel a következő menübe lép 4-19

4-19

4.3.12 Filekezelő
A Bluetooth menu Fájlkezelő gombjára

kattintva letölthet fájlokat a telefonról 4-20

4-20

4.4 Zenelejátszás
4.4.1 Funkció és kezelés
A készülék a következő fájlok lejátszását támogatja: MP3 és WAV. A lejátszás megkezdése előtt
másolja a kívánt fájlokat a megfelelő helyre (pl. memóriakártya).
4.4.2 Kezelés
1. Érintse meg a Zene ikont

ekkor a következőt látja 4-21

4-21
2. Válassza ki a lejátszani kívánt fájlt, vagy a megnyitni kívánt mappát a 4-22 kép szerint

4-22

Kezelőgombok:
Kilép

Kilép az aktuális mappából

Utolsó

Megmutatja az utolsó oldalt

Következő

Megmutatja a következő oldalt

Szülőmappa

Egy szintet visszalép a
mappastruktúrában

Mappa neve

Megmutatja a mappa nevét

Audiófájl

Érintésre megnyitja a kijelölt audiófájlt.

Lejátszás közben a 4-23 képet látja

4-23
Kezelőgombok
Előző szám

Lejátssza az előző számot

Lejátszás/megállítás

Lejátszáshoz és megállításhoz. A gomb érintésére elindul,
ill. szünetel a lejátszás

Leállítás

Megállítja a lejátszást

Következő szám

A következő számot játsza le

Hangerő

Hangerő beállítás. Balra csökkenti, jobbra pedig növeli a
hangerőt.

Bezárás

Érintésre bezárja a lejátszót

Lejátszási mód beállítása

Váltás a normál, végtelenített, ismételt, véletlenszerű
lejátszás között.

Lejátszási
megnyitása

lista Megnyitja a 4-22 kép szerinti listát.

Lejátszási állapot

A lejátszás aktuális állapotát mutatja. Előre, ill. vissza lehet
léptetni.

Név (cím)

Megmutatja a fájl nevét.

Eltelt idő

A lejátszott időt mutatja.

Teljes idő

A fájl teljes hosszát mutatja.

Homepage

Kezdőlap

4.5 Videólejátszás
4.5.1Funkciók és kezelés
1. A készülék a következő fájlokat támogatja ASF, AVI, WMV, 3GP, MP4, FLV
2. Funkciók: teljes-képernyős lejátszás, fájl kiválasztása
3. A lejátszás megkezdése előtt másolja a kívánt fájlokat (ASF, AVI, WMV, 3GP, MP4, FLV) a
megfelelő helyre (pl. memóriakártya).
4.5.2 Kezelés
1. Érintse meg a Videó ikont

ekkor a következőt látja 4-24

4-24
2. Válassza ki a lejátszani kívánt fájl-t, vagy a megnyitni kívánt mappát a 4-25 kép szerint

4-25
Kilép

Kilép az aktuális mappából

Utolsó

Megmutatja az utolsó oldalt

Következő

Megmutatja a következő oldalt

Szülőmappa

Egy szintet visszalép a
mappastruktúrában

Mappa neve

Megmutatja a mappa nevét

Videófájl

Érintésre megnyitja a kijelölt videófájlt.

3. A fájl kiválasztása után a következőt látja 4-26

4-26
Kezelőgombok
Kilép

Kilép a lejátszóból.

Lejátszás/megállítás

Lejátszáshoz és megállításhoz. A gomb érintésére elindul, ill.
szünetel a lejátszás

Következő

A következő videófájlt játsza le

Lejátszási
megnyitása

lista Megnyitja a 4-25 kép szerinti listát.

Hangerő

Hangerő beállítás. Balra csökkenti, jobbra pedig növeli a
hangerőt.

Lejátszási állapot

A lejátszás aktuális állapotát mutatja. Előre, ill. vissza lehet
léptetni.

Fényerő

Fényerő beállítás. Balra csökkenti, jobbra pedig növeli a
fényerőt.

Lejátszási felület

Dupla érintésre váltás a teljesképernyős illetve normál
lejátszás között.

Videófájl neve

Megjeleníti a lejátszott videófájl nevét

Idő

Megjeleníti az aktuális/teljes lejátszási időt

4.6 Képnézegető
4.6.1 Funkciók:
1. Támogatott fájlok JPG, BMP, PNG
2. Funkciók: váltás, nagyítás, kicsinyítés, automatikus lejátszás stb.
3. Használat előtt másolja a fájlokat a megfelelő helyre (pl. memóriakártya).
4.6.2 Kezelés
1. Érintse meg a Képek ikont

ekkor a következőt látja 4-27

4-27
2. Válassza ki a megnyitni kívánt fájlt, vagy mappát a 4-28 kép szerint

4-28
Kezelőgombok:
Kilép

Kilép az aktuális mappából

Utolsó

Megmutatja az utolsó oldalt

Következő

Megmutatja a következő oldalt

Szülőmappa

Egy szintet visszalép a mappastruktúrában

Mappa neve

Megmutatja a mappa nevét

Képfájl

Érintésre megnyitja a kijelölt képfájlt.

3. A fájl kiválasztása után a következőt látja 4-29

4-29
Kezelőgombok:
Bezárás

Kilép a nézegetőből

Kicsinyítés

A képarány megtartásával lekicsinyíti az aktuális képet.

Nagyítás

A képarány megtartásával felnagyítja az aktuális képet.

Előző

Megjeleníti az előző képet

Következő

Megjeleníti a következő képet

Lista megnyitása

Megnyitja a 4-28 kép szerinti listát. Válassza ki a képet.

Elfordítás

90 fokkal elfordítja a képet jobbra.

Automatikus
lejátszás

A képeket az aktuális képtől kezdve egymás után lejátssza teljesképernyős módban.

Fájl neve és
formátuma

Megmutatja a fájl nevét és típusát.

4.7 E-könyv olvasó
4.7.1Funkciók
1. Támogatott fájlformátum: TXT
2. Funkciók: lapozás, áttekintés, fájl kiválasztása.
3. A használat előtt másolja a fájlokat a megfelelő helyre (pl. memóriakártya).
4.7.2 Kezelés
1. Érintse meg az E-könyvek ikont

ekkor a következőt látja 4-30

4-30
2. Válassza ki a megnyitni kívánt fájlt, vagy mappát a 4-31 kép szerint

4-31
Kezelőgombok:
Kilép

Kilép az aktuális mappából

Utolsó

Megmutatja az utolsó oldalt

Következő

Megmutatja a következő oldalt

Szülőmappa

Egy szintet visszalép a mappastruktúrában

Mappa neve

Megmutatja a mappa nevét

Képfájl

Érintésre megnyitja a kijelölt képfájlt.

3. A fájl kiválasztása után az E-könyv olvasót látja 4-32

4-32
Kezelőgombok:
Kilép

Kilép az e-könyv olvasóból

Lapozás lefelé

Érintésre tovább lapoz

Lapozás felfelé

Érintésre vissza lapoz

Lista megnyitása

Megnyitja a 4-31 kép szerinti listát. Válassza ki az olvasni
kívánt könyvet

Betűk beállítása

A 4-33 kép szerinti betűtípus és betűméret beállító ablak
megnyitása

Szöveg
beállítása

színeinek A 4-34 kép szerinti betű- és háttérszín beállító ablak
megnyitása

Megjegyzés/könyvjelző
hozzáadás

Megjegyzés, vagy könyvjelző hozzáfűzése megnyitott ekönyvhöz.

Megjegyzések/könyvjelzők A 4-35 kép szerinti listaablak megnyitása

4.7.2.1 Betűtípus és betűméret beállítása

4-33
Kezelőgombok:
„Félkövér” betűtípus választása
„Normál” betűtípus választása
Betűméret csökkentése
Betűméret kijelzése
Betűméret növelése

4.7.2.2 Betű- és háttérszín beállítása

4-34
Kezelőgombok:
RGB színek beállítása (piros,zöld,kék)
A háttér és betűk színének kiválasztása / a háttér színének beállítása.

A háttér és betűk színének kiválasztása / a háttér színének beállítása.

Szín előnézet

Vissza az E-könyvek menüponthoz.

4.7.2.3 Megjegyzések/könyvjelzők listája

4-35

Megjegyzés/könyvjelző kiválasztása
Vissza az E-könyv olvasóhoz

Feljegyzések közötti léptetés.

Vissza az E-könyv kezdőoldalra.

Az aktuális olvasási arány mutatása.

4.8 Játékok

Érintse meg a Játékok ikont

majd válassza ki a játékot

4-36

4.9 Alkalmazások

Érintse meg az Alkalmazások ikont

majd válassza ki a használni kívánt alkalmazást

4-37

4.10 Rendszerbeállítás

Érintse meg a Beállítás ikont
ahol a következő funkciókat érheti el: háttérvilágítás,
hangerő, nyelv, FM transzmitter, idő, képernyő-kalibrálás, rendszer információk, navigációs elérési út
beállítása stb..

4-38

Háttérvilágítás

Beállíthatja a képernyő fényerejét, valamint a kijelzővilágítás
működését akkumulátoros, ill. külső áramellátás esetén.

Hangerő

Beállíthatja a hangerőt, ill. be- és kikapcsolhatja a kijelzőérintést jelző
hangot

FM transmitter

Be- és kikapcsolhatja az FM transzmitter funkciót, és beállíthatja az
átviteli frekvenciát.

Navigáció

Beállítja a navigációs szoftver elérési útját

Idő és dátum

Beállíthatja a dátumot, időt és időzónát.

Kalibrálás

Érintőképernyő kalibrálása

Nyelv

Beállíthatja a használni kívánt nyelvet.

Alapérték

Mindent visszaállít az alapértelmezett értékekre.

GPS információ

Megmutatja a GPS jelek adatait.

Rendszer
információ

Megmutatja a rendszer adatait, és a készülék azonosító számát, stb..

4.10.1 Háttérvilágítás

Érintse meg a Háttérvilágítás ikont

amellyel belép a 4-39 szerinti menübe

4-39
Kezelőgombok:
Kilép

Kilép a menüpontból.

Fényerő
csökkentése

A nyílra kattintva csökkentheti a kijelző fényerejét.

Fényerő növelése

A nyílra kattintva növelheti a kijelző fényerejét.

Jelenlegi
fényerőszint

A narancssárga csík megmutatja az aktuális fényerő beállítást.

Fényerő bekikapcsolás

és A készülék fényereje kikapcsol, amennyiben a készüléket a
beállított ideig nem használják. A kikapcsolásra többféle
beállítás lehetséges: soha, 3 perc, 2 perc, 1 perc, 30 mp, 10 mp.

Balra váltás

A nyílra kattintva mutatja a következő beállítási értéket

Jobbra váltás

A nyílra kattintva mutatja a következő beállítási értéket

4.10.2 Hangerő
A hangerő beállítása menüpontban a következőket állíthatja be a 4-40 szerint:
1. Hangszóró hangerejét
2. “Képernyőérintés visszajelző hang” be- és kikapcsolása

4-40
Kezelőgombok:
Kilép

Kilép a menüpontból.

Hangerő
csökkentése

Beállíthatja a készülék hangerejét a néma üzemtől a
maximum hangerőig 10 fokozatban. Egy kattintás egy
fokozatot vált.

Hangerő
növelése

Beállíthatja a készülék hangerejét a néma üzemtől a
maximum hangerőig 10 fokozatban. Egy kattintás egy
fokozatot vált.

Aktuális hangerő A narancssárga csík mutatja az aktuális hangerőszintet.
szint
Balra lép

Érintésjelző hang ki- és bekapcsolása.

Jobbra lép

Érintésjelző hang ki- és bekapcsolása.

Mód

Képernyőérintés visszajelző hang üzemmódja

4.10.3 FM Transmitter

Érintse meg az FM ikont

amellyel belép a 4-41 szerinti menübe

4-41
Az FM Transzmitter funkció bekapcsolásával a készülék hangját továbbíthatja a rádió felé. Állítsa be a
készüléken a kívánt frekvenciát, pl. 86,7 MHz, majd a rádiót is hangolja erre a frekvenciára. Ekkor a
készülék továbbítja a hangot a rádió felé, amely a rádió hangszóróiban lesz hallható.

4.10.4 Navigációs elérési út beállítása

A beállító ikonra
kattintva állítsa be a készülékén a belső memóriába, vagy
memóriakártyára telepített navigációs szoftver indítóparancsának elérését a 4-42 szerint. A főmenü
Navigáció ikonjára kattintva, az itt beállított elérési úton található navigációs szoftver indítható.
(Figyelem: a készülék alapcsomagja navigációs szoftvert nem tartalmaz!)

4-42

4.10.5 Dátum és idő beállítása:
Ebben a menüpontban a következőket állíthatja be a 4-43 kép szerint:
 Idő
 Dátum
 Időzóna

4-43

Kezelőgombok:
1. A dátum és az idő beállításához kattintson a fel
2. Az időzóna beállításához kattintson a balra

vagy a le
vagy jobbra

3. A beállítások befejezése után kattintson a Kilép
válassza ki, hogy el akarja-e menteni a beállításokat

4.10.6 Érintőképernyő kalibrálása

amellyel belép a 4-45 szerinti menübe

4-45

ikonra.

ikonra, majd a 4-44 szerint

4-44

Érintse meg a Kalibrálás ikont

ikonra.

A folytatáshoz kattintson az igenre majd érintse meg a megjelenő kereszt metszéspontját (4-46-os
kép). Először középen, majd a kereszt elmozdulása után további pozíciókban. Sikeres kalibrálás után
érintse meg a kijelzőt, vagy várjon 30 mp-ig a kilépéshez. A kalibráláshoz ajánlott a ceruza (stylus)
használata!

4-46

4.10.7 Nyelv kiválasztása

A nyelv kiválasztó ikonra

kattintva a következő beállító ablak jelenik meg (4-47)

4-47
Válassza ki a kívánt nyelvet, majd kattintson a Kilép ikonra.

4.10. Alapértelmezett beállítások visszaállítása

Érintse meg az Alapbeállítások ikont

, amellyel belép a menübe.

4-48
Ha vissza kívánja állítani a beállításokat a gyári alapértékekre kattintson az Igen-re , visszalépéshez a
Nem-re

4.10.9 GPS Információ
Érintse meg a GPS információk ikont

amellyel belép a menübe.

4-49

4.10.10 Rendszer információ

A Rendszerinformáció ikon érintésére megjelenő ablakban a következő információkat találhatja a 450 kép szerint:
 Firmware verzió
 Szoftververzió
 Rendszer azonosító

4-50

Kilép a menüpontból.

Megjeleníti az aktuális firmware verziószámát

Megjeleníti az aktuális keretprogram verziószámát

Megjeleníti a készülék azonosítóját

4.11 Video-in funkció
Csatlakoztassa a vezetékes, vagy vezeték nélküli kamera adapterét a készülékhez,
aktiváláskor készülék automatikusan átvált a kamera által küldött képre.

Problémamegoldás és karbantartás
Ha a készülék nem működik megfelelően, kérjük ellenőrizze az alábbiakat.Ha a probléma nem
oldódott meg, kérjük vegye fel a kapcsolatot szervíz központunkkal.

Hiba

A hiba feltehető oka

Megoldás

Nem kapcsol be a Energiahiány.
készülék.

Töltse fel az akkumulátort.

A készülék hirtelen Akku lemerült.
kikapcsol.

Töltse fel az akkumulátort.

A
kijelző
nem A fényerő beállítása nem Állítsa be a fényerőt.
látható megfelelően. megfelelő.
A
kijelző
nem A fényerő kikapcsolt.
látható megfelelően.
A készülék
reagál
érintésekre.

Érintse meg a képernyőt, ekkor a háttérfény újra
bekapcsol.

nem Az érintőképernyő nincs Kalibrálja be az érintőképernyőt.
az jól bekalibrálva.

A készüléknek nincs Le van
hangja
készülék.

némítva

a Növelje a hangerőt.

A készüléknek nincs A fülhallgató nem jól Csatlakoztassa a fülhallgatót megfelelően.
hangja
csatlakozik.
A készülék nem Az USB kábel
kapcsolódik a PC- megfelelően
hez.
csatlakoztatva.

nincs Csatlakoztassa az USB kábelt.

Nincs GPS jel.

Ellenőrizze a beállításokat, és a környezeti
hatásokat. A GPS pozíció meghatározásának ideje
változó, akár több perc is lehet.

A
korábbi
térképadatok
hiányoznak.

Lépjen kapcsolatba a térkép forgalmazójával.

A GPS készülék karbantartása
Az Ön által megvásárolt navigációs készülék megbízható működéséhez javasoljuk az alábbiak szerinti
gondos kezelést, amellyel biztosíthatja a készülék hosszú élettartamát. A kijelző és az érintőképernyő
védelme: a törés és sérülés elkerülése érdekében soha ne nyomja meg erősen a kijelző felületét, és
ne karcolja meg semmilyen éles, hegyes eszközzel. A kezeléshez használja a mellékelt ceruzát. Csak
száraz puha törlőkendővel tisztítsa a készüléket. A készülék kijelzője nem érintkezhet folyadékkal.

【Figyelmeztetés】 Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket.
Leejtés, ütés esetén a készülék sérülhet. Ne használja a készüléket a következő külső körülmények
esetén: ha a hőmérséklet hirtelen változik (pl. 60 fok felett, -10 fok alatt), magasfeszültség közvetlen
közelében, nagyon poros környezetben, elektromos interferencia esetén, továbbá kerüljön bármilyen
savas maró hatású, ill. egyéb folyadékot. Kerülje a sugárzó eszközök közelségét, mivel ez zavarhatja a
készülék működését.
【Figyelmeztetés】Amennyiben repülőgéppel utazik, a készüléket a kézipoggyásszal együtt tegye a
röntgengép szalagjára. Semmi esetre se vigye át a mágneskapun, és kerülje a kézi mágneses
detektor közelségét, mivel ezek tönkretehetik a készüléket, és elveszítheti a készüléken tárolt
adatokat!
A készüléket ne tegye ki közvetlen erős fénynek, UV sugárzásnak, ezzel megnövelheti a készülék
élettartamát!

