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Declaratii
•
•
•

•
•

Caracteristicile produsului se pot modifica fara o notificare prealabila. Ne cerem scuze pentru
orice neplacere cauzata.
Compania noastra nu isi responsabilitatea pentru pierderea datelor cauzata de lipsa unei copii de
siguranta.
Va rugam sa cititi cu atentie operatiunile si instructiunile din acest manual de utilizare si sa
folositi numai accesorii originale, pentru a evita daune neasteptate. Implementarea altor
programe pe acest dispozitiv, fara a fi in conformitate cu programele proprii sau conectarea de
accesorii incompatibile, poate duce la anularea garantiei si chiar poate pune in pericol siguranta
dumneavoastra si a altora. Compania nu isi asuma nici o responsabilitate in aceste cazuri.
Uneori din cauza dezvoltarii infrastructurii si a constructiei de noi strazi, etc, pot aparea
neconformitati intre datele indicate de GPS si semnele de circulatie din trafic. Va rugam in aceste
cazuri sa urmati semnele din trafic.
Fiti atenti cand operati pe navigator in timp ce conduceti, neatentia in trafic poate cauza
accidente rutiere grave. Compania nu isi asuma responsabilitatea pentru accidentele sau orice
pierderi din aceasta cauza.

Masuri de precautie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nu agitati sau loviti dispozitivul. Manipularea gresita poate duce la deteriorarea acestuia,
pierderea datelor sau erori in redarea fisierelor
Pastrati dispozitivul departe de lumina directa a soarelui sau de temperaturi ridicate, pentru a
preveni supraincalzirea acestuia si a bateriilor sale, ceea ce poate cauza erori sau pericol de
explozie
Pastrati dispozitivul departe de umiditate si stropi de ploaie. Umiditatea poate provoca defectarea
dispozitivului
Nu deconectati brusc dispozitivul de la alimentare
Pastrati dispozitivul intr-un mediu curat si ferit de praf
Utilizarea dispozitivului in apropierea undelor radio puternice sau razelor radioactive poate
afecta performanta acestuia
Introduceti stecherul complet in priza electrica pentru a preveni electricitatea statica
Asigurati-va ca toate cablurile sunt conectate la dispozitiv in conditii de siguranta, pentru a evita
daune asupra dispozitivului cauzate de aranjamentul necorespunzator
Nu apasati tare pe ecranul LCD, feriti ecranul departe de lumina directa a soarelui, intrucat pot
aparea defectiuni. Curatati praful de pe suprafata ecranului cu o carpa moale
Daca dispozitivul nu functioneaza corespuzator, va rugam sa-l trimiteti la un service autorizat
pentru reparatii
Copiati datele de pe cardul SD / MMC pe un calculator in mod regulat, pentru a preveni
pierderea datelor
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atentie la compatibilitatea fisierelor media. Numai fisierele in conformitate cu normele de
proiectare ale dispozitivului vor putea fi redate
Filmele, muzica si imaginile nu pot fi redate fara drepturi de autor. Redarea acestor fisiere fara
permisiune ar incalca legea dreptului de autor
Nu folositi obiecte metalice pentru a scurtcircuita alimentatorul sau o intrare a dispozitivului.
Acest lucru poate duce la distrugerea dispozitivului .
Utilizati dispozitivul dupa plasarea acestuia pe o suprafata plana. Plasarea acestuia pe o patura,
perna, sau covor va face ca temperatura de lucru sa fie prea mare pentru dispozitiv si se poate
defecta.
Atunci cand sistemul executa operatiunea de citire-scriere pentru cardul de memorie, nu-l
deconectati de la sursa, astfel datele de pe card pot fi distruse sau se pot pierde
Nu opriti alimentarea atunci cand navigati, redati filme, muzica sau vizualizati imagini
Nu depozitati bateriile si nu le incarcati in zone reci sau calde, nivelul de performanta al
bateriilor poate fi deteriorat
Nu lasati dispozitivul sau incarcatorul la indemana copiilor
Loviturile puternice sau scaparea pe jos pot deteriora dispozitivul sau strica aspectul sau. Va
rugam sa aveti grija
Nu folositi volumul la maxim, va poate afecta auzul si chiar provoca deteriorarea permanenta a
auzului

Introducere
Dispozitivul PNI L807 este folosit in principal pentru functia de navigare prin GPS, insa acesta
are si alte functii precum redarea fisierelor audio/video, vizualizare imagini etc.

Caracteristici principale:
•
•
•
•
•

Procesor de inalta performanta
Interfata prietenoasa pentru utilizare simpla
Transfer date prin conectarea la un calculator, utilizand cablul de date din colet
Receptie excelenta: precizia localizarii ofera servicii de navigatie excelente
Furnizor de divertisment: functii de redare fisiere MP3/MP4

Pachetul contine
Asigurati-va ca toate elementele sunt incluse in pachetul navigatiei:
•
•
•
•
•

Navigatie GPS
Alimentator auto
Cablu de date
Suport de parbriz
Manual de utilizare
Daca observati lipsa unui obiect din colet, va rugam sa contactati furnizorul dumneavoastra.
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Descriere produs

1
2
3
4

Buton pornire/oprire
Ecran LCD tactil
LED indicator alimentare
Jack pentru casti

5
6
7
8

Slot card microSD
Mufa miniUSB
Difuzor
Buton reset
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Utilizarea navigatorului
Alimentarea dispozitivului
Navigatorul poate fi alimentat in patru moduri: de la acumulatorul intern, de la calculator prin
cablul de date sau in masina la bricheta de 12V/24V.
Atunci cand nu este conectat la o sursa de alimentare, navigatorul GPS este alimentat de la
acumulatorul intern. Iconita [ ] din coltul din dreapta sus a ecranului indica nivelul bateriei.
NOTA: Acest navigator utilizeaza un acumulator Li-Ion integrat ce nu poate fi scos. In general,
daca iluminarea ecranului este setata sa fie redusa iar bateria este incarcata complet, atunci dispozitivul
poate functiona pana la 3 ore pe baterie. Unele functii ( redare fisiere audio, video, iluminare ridicata
etc. ) consuma mai multa energie, ceea ce va reduce in mod evident durata de functionare pana la o noua
alimentare.

Incarcarea dispozitivului de la bricheta masinii
1 . Conectati un capat al alimentatorului auto la mufa miniUSB al navigatorului GPS
2. Conectati celalalt capat alimentatorului la bricheta autovehiculului
ATENTIE: Va rugam sa conectati alimentatorul la bricheta dupa pornirea autovehiculului,
pentru a evita eventuale daune provocate de curentul instabil la momentul pornirii motorului.

Operatii de baza
Pornirea / oprirea
] din partea de sus a navigatorului pentru a-l
Va rugam sa apasati butonul de pornire [
opri. Sistemul intra in starea de hibernare. Cand il porniti din nou, aparatul va reveni la modul de
functionare folosit inainte de oprire.3
NOTA: Daca doriti sa economisirea bateriei, puteti apasa comutatorul pornit/oprit pentru a
inchide de tot dispozitivul.

Montarea suportului de parbriz
Fixati aparatul pe parbrizul autovehiculului folosind suportul inclus in pachet pentru a-l putea
utiliza in timpul mersului.
ATENTIE: Asezati cu atentie suportul pe parbriz. Asigurati-va ca navigatorul GPS nu va
obtureaza vizibilitatea la drum. Asigurati-va ca navigatorul este fixat intr-un loc corespunzator, nu la
intamplare. Nu-l amplasati in zona air bag-ului.

Utilizarea unui card de memorie microSD
Daca doriti redarea fisierelor audio/video sau vizualizarea imaginilor de pe dispozitivul GPS
puteti stoca fisierele dorite pe un card microSD pe care il puteti introduce ca in imaginea de mai jos:
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ATENTIE: Nu scoateti cardul din dispozitiv atunci cand sistemul reda un fisier media.
1. Nu apasati tare si nu indoiti cardul SD. Preveniti caderea si lovirea cardului.
2. Nu pastrati cardul in zone cu temperatura, umiditate ridicata sau in lumina directa a soarelui.
Pastrati cardul departe de lichide si substante corozive.
3. Acordati atentie sporita la pozitia de introducere a cardului in slotul de card. Introducerea
gresita poate provoca daune atat slotului cat si cardului.

Conectarea la un calculator
Conexiunea la un calculator prin intermediul interfetei miniUSB se face pe partea dreapta a
navigatorului. Puteti copia fisiere de pe navigator pe colculator si invers, sau puteti pastra datele din
navigator pe calculator pentru o utilizare viitoare.
• Asigurati-va ca navigatorul este deschis - ON;
• Asigurati-va ca mufa miniUSB al cablului de date este conectat la interfata miniUSB de pe
partea stanga a aparatului si iar mufa USB standard intr-o intrare USB a calculatorului;
• La realizarea conexiunii computerul va identifica in mod automat noua unitate hardware
• Cand ati incheiat transferul de date, scoateti cablul de date din navigator iar acesta va functiona
la fel ca inainte.
ATENTIE: Securitatea datelor: va rugam sa copiati datele din sistem pe un dispozitiv de stocare
extern inainte de actualizare. Compania nu isi asuma responsabilitatea pentru pierderea de date.

Intretinerea navigatorul GPS
Intretinerea corespunzatoare permite navigatorului GPS sa fie partenerul dumneavoastra de
incredere pentru navigatie si divertisment. Va rugam sa utilizati navigatorul urmand criteriile de mai jos
pentru a-i asigura un timp de utilizare cat mai indelungat.
Protectia ecranului: Nu apasati prea tare pe ecran. Curatati ecranul usor, folosind o carpa moale,
stropita cu putin produs de curatare a sticlei folosit in comert, evitandu-se stropirea directa pe ecran.
ATENTIE: va rugam sa opriti navigatorul GPS inainte de a curata ecranul tactil.
Nu scapati navigatoorul, lovirea poate deteriora ecranul si alte componente ale acestuia.
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ATENIE: Daunele accidentale nu sunt acoperite de garantie. Evitati utilizarea in urmatoarele
situatii: variatii mari de temperatura, temperatura ridicata ( 60°C sau mai ridicata ), temperatura prea
joasa (sub 0°C ), inalta tensiune, in conditii de praf sau umiditate. Pastrati dispozitivul departe de
eroziune, de lichide corozive si nu-l introduceti in nici un fel de lichid. Evitati interferentele cu radiatii:
interferenta radiatiilor de la alte echipamente electronice pot afecta performanta ecranului navigatorului.
Eliminati sursa interferentelor, iar ecranul va reveni la normal.
ATENTIE: Daca este necesar transportul aerian, este recomandata depozitarea GPS-ului in
bagajul de cala si trecerea lui prin intermediul sistemului de detectare cu raze X pentru controlul de
securitate. Evitati verificarea navigatorulde catre un detector cu cap magnetic sau bara magnetica
(dispozitivul de mana a personalului de verificare), aceste dispozitive pot cauza pierderea datelor din
sistem.
Evitati expunerea navigatorului la lumina puternica directa: Pastrati navigatorul GPS departe de
radiatiile ultraviolete puternice de lumina, pentru a creste durata de viata.

Decrierea interfetei sistemului si meniului principal
Interfata sistemului:

Functiile principale:
Navigatie
Deschidere soft de navigatie
Muzica
Deschidere lista fisiere audio si redarea acestora
Video
Deschidere lista fisiere video si redarea acestora
Ebook
Deschidere lista fisiere txt si vizualizarea acestora
Poze
Deschidere lista imagini si vizualizarea acestora
Setari
Deschidere meniu setari dispozitiv

Redare fisiere audio
Acest capitol descrie modul de utilizare a player-ul audio din navigatorul GPS pentru a reda
muzica preferata
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Player-ul audio suporta fisiere de timp WMA, MP3 si WAV. Puteti seta ordinea de redare la
intamplare. Va rugam sa copiati fisierele audio pe un card de memorie inainte de redare.
Interfete si Operatiuni:
• Selectati optiunea "Music" din meniul principal pentru a accesa lista cu melodii:

•

Inapoi

Apasati pentru a reveni la meniul principal

Pagina anterioara

Apasati pentru a selecta pagina anterioara de melodii

Pagina urmatoare

Apasati pentru a selecta urmatoarea pagina de melodii

Selectati melodia dorita pentru a activa player-ul audio:

Inchide

Apasati pentru a reveni la meniul principal
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Start

Apasati pentru a porni redarea melodiei

Pauza

Apasati pentru a intrerupe redarea melodiei

Stop

Apasati pentru a opri redarea melodiei

Anterioara

Apasati pentru a selecta melodia anterioara

Urmatoarea

Apasati pentru a selecta melodia urmatoare

Ajustare volum

Selectati nivelul dorit al volumului. Trageti spre stanga pentru
a micsora si spre dreapta pentru a mari volumul

Progres redare
melodie

Afiseaza progresul redarii melodiei curente

Inapoi
Timpul scurs
Redare ciclica

Apasati pentru a afisa fisierele dintr-un director
Apasati pentru a afisa timpul scurs dintr-o melodie
Apasati pentru a reda ciclic toate melodiile dintr-un director

Redare aleatorie

Apasati pentru a reda aleatoriu melodiile dintr-un director

Vizualizare imagini
•
•

Acest capitol ofera informatii cu privire la modul de vizualizare a imaginilor pe navigatorul GPS.
Formate suportate: JPG, JPEG, BMP si PNG.
Posibilitate rotire si vizualizare imagini pe intreg ecranul, una dupa alta, automat
Va rugam sa copiati imaginile pe un card de memorie inainte de redare.

•

Interfete si Operatiuni
Selectati optiunea “Photo” din meniul principal pentru a accesa lista de imagini

•

Inapoi

Apasati pentru a reveni la meniul principal

Pagina anterioara

Apasati pentru a selecta pagina anterioara cu imagini

Pagina urmatoare

Apasati pentru a selecta urmatoarea pagina cu imagini

Selectati imaginea dorita pentru vizualizare:
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Inchide

Apasati pentru a reveni la meniul principal

Ascunde

Apasati pentru a porni vizualizarea pe intreg ecranul

Rotire in sensul
acelor de ceasornic

Apasati pentru a roti imaginea in sensul acelor de ceasornic la
90°

Anterioara

Apasati pentru a vizualiza imaginea anterioara

Urmatoarea

Apasati pentru a vizualiza imaginea urmatoare

Marire

Apasati pentru a mari imaginea

Micsorare

Apasati pentru a micsora imaginea

Inapoi

Apasati pentru a reveni la directorul cu imagini

Vizualizare fisiere text
Acest capitol ofera informatii despre cum sa folositi navigatorul GPS pentru a vizualizare fisiere
text.
Formate suportate: TXT
Va rugam sa copiati fisierele text pe cardul de memorie pentru a le vizualiza pe navigator.
•

Interfete si Operatiuni
Selectati optiunea “Ebook” din meniul principal pentru a accesa lista fisierelor text:
Inapoi

Apasati pentru a reveni la meniul principal

Pagina anterioara

Apasati pentru a selecta pagina anterioara cu fisiere text
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Pagina urmatoare
•

Apasati pentru a selecta urmatoarea pagina cu fisiere text

Selectati fisierul dorit pentru vizualizare:

Inapoi

Apasati pentru a reveni la meniul anterior

Ultima

Apasati pentru a vizualiza pagina anterioara

Urmatoarea

Apasati pentru a vizualiza pagina urmatoare

Font text

Apasati pentru a selecta fontul caracterelor

Culoare text

Apasati pentru a selecta culoarea textului

Salvare selectie

Apasati pentru a salva selectia efectuata in prealabil

Lista selectii salvate

Apasati pentru a accesa lista de salvari efectuate

Inchide

Apasati pentru a reveni la meniul principal

Redare fisiere video
Acest capitol ofera informatii despre cum sa folositi navigatorul GPS-ul pentru redarea fisierelor
video.
• Fisiere suportate: WMV, MPEG, MPG, MP4, 3GP, ASF si AVI
• Redare pe intreg ecranul, selectare progres si selectare a fisierului
Va rugam sa copiati fisierele video pe cardul de memorie pentru a le reda pe navigator
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•

•

Interfete si Operatiuni
Selectati optiunea “Video” pentru a accesa lista de fisiere video:

Inapoi

Apasati pentru a reveni la meniul principal

Pagina anterioara

Apasati pentru a selecta pagina anterioara cu fisiere video

Pagina urmatoare

Apasati pentru a selecta urmatoarea pagina cu fisiere video

Selectati fisierul dorit pentru vizualizare:

Inchide

Apasati pentru a reveni la meniul principal
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Start

Apasati pentru a porni redarea clipului

Pauza

Apasati pentru a intrerupe redarea clipului

Stop

Apasati pentru a opri redarea clipului

Anterioara

Apasati pentru a selecta clipul anterioara

Urmatoarea

Apasati pentru a selecta clipul urmatoare

Ajustare volum

Selectati nivelul dorit al volumului. Trageti spre stanga
pentru a micsora si spre dreapta pentru a mari volumul

Progres redare
melodie
Ajustare nivel
iluminare
Inapoi
Timpul scurs
Redare ciclica
Redare aleatorie

Afiseaza progresul redarii clipului curent
Trageti spre stanga pentru a micsora si spre dreapta
pentru a mari iluminarea ecranului
Apasati pentru a afisa fisierele dintr-un director
Apasati pentru a afisa timpul scurs dintr-un clip
Apasati pentru a reda ciclic toate clipurile dintr-un
director
Apasati pentru a reda aleatoriu clipurile dintr-un
director

Setari sistem
Selectati optiunea “Settings” din meniul principal pentru a accesa meniul de setari al
sistemului.

13

Iluminare ecran (Backlight)
-

Setare iluminare ecran

Inchide
Micsorare
nivel
iluminare
Marire nivel
iluminare
Iluminare

Apasati pentru a reveni la meniul anterior
Apasati pentru a micsora nivelul iluminarii ecranului
Apasati pentru a mari nivelul iluminarii ecranului
Apasati unul din butoane pentru a selecta cat timp doriti sa fie
luminat ecranul
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Setari volum (Volume)
-

Setare nivel volum voce/audio si atingere ecran

Limba meniu (Language)
-

Selectare limba meniu

Informatii sateliti (GPS Info)
-

Vizualizare informatii GPS : cati sateliti s-au gasit, puterea semnalului acestora, latitudine,
longitudine, altitudine, viteza, data/ora
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Pentru a incepe o noua cautare de sateliti apasati butonul :Reset.

Setare data/ora (Date/Time)
-

Setare data si ora sistem

Calibrare ecran (Calibration)
-

Calibrare ecran tactil in functie de persoana
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Selectati “Yes” pentru a accesa pagina de calibrare a ecranului. Pentru a-l calibra apasati pe
cruciulita aparuta
Daca selectati “No” veti reveni la meniul anterior fara a calibra ecranul.

Cale soft navigatie (Navipath)
-

Setare cale spre softul de navigatie

Nivel baterie (Power)
-

Vizualizare nivel baterie

Resetare setari (Restore Set)
-

Revenire la setarile din fabrica – toate setarile vor fi resetate, inclusiv calibrarea ecranului
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Selectati optiunea “Yes” daca doriti resetarea tuturor setarlor la valorile implicite din fabrica.
Selectati optiunea “No” pentru a reveni la meniul anterior fara a modifica nimic.

Informatii sistem (System info)
-

Vizualizare informatii despre sistem

USB
-

Setari USB
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FM
-

Activarea / dezactivarea functiei transmisie FM

Functia de transmisie FM este utilizata pentru a accesa un echipament de receptie FM si reda
posturile radio prin navigator.
NOTA: frecventa de emisie din navigator trebuie sa fie aceeasi cu frecventa primita de
echipamentul de receptie; Nu utilizati alta frecventa, post de radio, pentru a evita perturbarea receptiei.
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Specificatii tehnice
Procesor
Sistem de operare
Ecran
Rezolutie
Memorie RAM
Memorie interna
USB
Slot card SD
Baterie
Difuzor
Fisiere audio suportate
Fisiere video suportate
Imagini suportate
Fisiere Ebook suportate
Temperatura de lucru
Temperatura depozitare si transport
Umiditate mediu utilizare
Umiditate mediu depozitare si transport
Limba
Dimensiuni
Greutate

MSTAR2531 800MHz
WinCE 6.0
7 inch
800x480
256MB DDR3
8GB
miniUSBx1
microSD, maxim 32GB
Li-Ion, 1600mAh
1.5W@4ohm
WMA/MP3/WAV
AVI\MPEG\MPG
JPG/JPEG/BMP/PNG
TXT
-20 °C ～ 60 °C
-20 °C ～ 70 °C
35% ～ 70%(40°C)
30% ～ 85%（40°C）
Spaniola, portugheza, engleza, etc .
177.7*110.8*14.7mm
290 g
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Probleme si solutii
Daca navigator GPS nu functioneaza, va rugam sa verificati urmatoarele solutii de mai jos. Daca
problema persista, va rugam sa contactati un service autorizat.
Probleme
Dispozitivul nu porneste
Dispozitivul se opreste in
timpul utilizarii
Dispozitivul nu afiseaza
nimic pe ecran sau
imaginea este neclara
Butoanele de pe ecran nu
functioneaza
corespunzator
Nu exista sunet in timpul
de redarii fisierelor audio
si video
Dispozitivul nu poate
accesa un calculator
Dispozitivul nu
receptioneaza semnale
GPS

Cauze
Baterie descarcata

Solutii
Incarca sistemul cu sursa de alimentare
externa si incarca bateria in acelasi timp
Baterie descarcata
Alimentati sistemul de la o bricheta auto sau
la calculator pentru a-l utiliza si incarca
bateria in acelasi timp
Iluminarea ecranului este Ajustati nivelul iluminarii ecranului
oprita sau foarte mica
Ecranul tactil nu este
calibrat

Calibrati din nou ecranul tactil

Volumul este prea mic

Mariti nivelul volumului

Castile nu sunt conectate
corect
Cablul USB nu este
conectat corect

Conectati castile in mod corespunzator
Conectati cablul USB in mod corespunzator
Acest lucr depinde de puterea semnalelor
GPS in functie de zona unde va aflati.
Asteptati 3 minute pentru a receptiona
semnale sau schimbati pozitia unde va aflati

21

EN

Declaration
• Product features may change without prior notice. We apologize for any inconvenience caused.
• Our company is not responsible for the loss of data due to the lack of a backup.
• Please read carefully the operations and instructions in this user manual and use only original
accessories to avoid unexpected damage. Implementing other programs on this device without being in
compliance with your own programs or connecting incompatible accessories may void your warranty
and even endanger your safety and others. The Company assumes no responsibility in these cases.
• Sometimes due to the development of infrastructure and the construction of new streets, etc.,
there may be non-conformities between the data indicated by GPS and traffic signs. In these cases,
please follow the traffic signs.
• Be careful when operating the navigator while driving, inattention in traffic can cause serious
road accidents. The company does not assume responsibility for accidents or any losses from this cause.

Precautions
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Do not shake or hit the device. Improper handling can cause damage, loss of data, or
errors in file playback
Keep the device away from direct sunlight or high temperatures to prevent overheating of
the device and its batteries, which may cause malfunctions or explosion hazards
Keep the device away from humidity and rain. Moisture can cause the device to
malfunction
Do not suddenly disconnect the device from the power supply
Keep the device in a clean and dust-free environment
Using your device near strong radio waves or radioactive light can affect its performance
Insert the plug completely into the electrical socket to prevent static electricity
Ensure that all cables are securely connected to the device to avoid damage to the device
caused by the improper arrangement
Do not press hard on the LCD screen, keep the screen away from direct sunlight, as
malfunctions may occur. Clean the dust off the screen surface with a soft cloth
If the device does not work properly, please send it to an authorized repair service
Copy data from SD / MMC card to a computer regularly to prevent data loss
Watch media compatibility. Only files in accordance with the device design rules will be
played back
Movies, music, and images can not be played back without copyright. Playing these files
without permission would violate copyright law
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• Do not use metal objects to short-circuit the feeder or input of the device. This can damage
your device.
• Use the device after placing it on a flat surface. Placing it on a blanket, pillow, or carpet will
cause the working temperature to be too high for the device and may fail.
• When the system performs read-write operation for the memory card, do not disconnect it from
the source, so the data on the card may be destroyed or lost
• Do not turn off power when navigating, playing back movies, music, or viewing images
• Do not store batteries or charge them in cold or hot areas, battery performance may be impaired
• Do not leave the device or charger in the reach of children
• Strong blows or walking can damage the device or spoil its appearance. Please take care
• Do not use the volume to the full, may affect your hearing and even cause permanent hearing
damage

Introduction
The PNI L807 is mainly used for GPS navigation, but it also has other features such as audio /
video playback, image viewing, etc.

Main features:
• High performance processor
• User-friendly interface for easy use
• Transfer data by connecting to a computer using the data cable in the package
• Excellent reception: Location precision provides excellent navigation services
• Entertainment Provider: MP3 / MP4 File Playback Features

Package contents:
Ensure that all items are included in the navigation package:
• GPS navigation
• Car charger
• Data cable
• Windscreen support
• User manual
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Product Appearance

1
2
3
4

On/off button
LCD touch screen
LED indicator
Jack plug

5
6
7
8

microSD card slot
miniUSB port
Speaker
Reset
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Power supply
The navigator can be powered in four ways: from the internal battery, from the computer through
the data cable, or from the car to the 12V / 24V cigarette lighter.
When not connected to a power source, the GPS navigator is powered by the internal battery.
The icon [ ]in the upper right corner of the screen indicates the battery level.
NOTE: This navigator uses an integrated Li-Ion battery that can not be removed. Generally, if
the screen illumination is set to be low and the battery is fully charged, then the device can operate for
up to 3 hours on the battery. Some features (audio, video, high-light, etc.) play more power, which will
obviously reduce operating time to a new power.

Charging with a power adapter
1 . Connect one end of the car charger to the miniUSB of the GPS navigator
2. Connect the other end of the power supply to the cigarette lighter
CAUTION: Please connect the cigarette lighter to the cigarette lighter after starting the car to
avoid possible damage from unstable current at engine start.

Basic operations
Switching on/off
] from the top of the browser to stop it. The system enters
Please press the power button [
the hibernation state. When you turn it on again, the machine will return to the operating mode used
before the shutdown
NOTE: If you want to save the battery, you can press the on / off switch to close the device.

Using the vehicle bracket to fix a navigator
Attach the device to the windscreen of the vehicle using the support included in the package for
use when driving.
CAUTION: Carefully place the support on the windscreen. Ensure that the GPS navigator does
not obstruct your road visibility. Ensure that the browser is locked in a proper place, not by accident. Do
not place it in the airbag area.

Using TF Memory card
If you want to play audio / video files or view pictures on your GPS device, you can store the
desired files on a microSD card that you can insert as shown below:
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CAUTION: Do not remove the card from the device when the system plays a media file.
1. Do not press hard and do not bend the SD card. Prevent falling and hitting the card.
2. Do not store the card in areas with high temperature, high humidity or direct sunlight. Keep
the card away from liquids and corrosive substances.
3. Pay special attention to the insertion position of the card into the card slot. Wrong insertion
can cause damage to both the slot and the card.

Connecting to a Computer
The connection to a computer via the miniUSB interface is on the right side of the browser. You
can copy files from the browser to the collar and vice versa, or you can keep the data from the browser
on your computer for future use.
• Ensure that the browser is open - ON;
• Make sure that the miniUSB of the data cable is plugged into the miniUSB interface on the left
side of the device and the standard USB plug into a USB input of the computer;
• When making the connection, your computer automatically identifies the new hardware
• When you have finished transferring data, remove the data cable from the browser and it will
work the same way as before.
CAUTION: Data Security: Please copy the system data to an external storage device before
updating. The company does not take responsibility for data loss.

Maintaining the GPS navigator
Proper maintenance allows the GPS navigator to be your trusted partner for
navigation and entertainment. Please use the navigator by following the criteria below to
ensure a long service life.
Screen protection: Do not press too hard on the screen. Clean the screen lightly
using a soft cloth sprayed with a little commercial glass cleaning product, avoiding direct
splashing on the screen.
WARNING: please turn off the GPS navigator before cleaning the touch screen.
Do not drop the navigator, hitting may damage the screen and other components.
WARNING: Accidental damage is not covered by the warranty. Avoid using in the
following situations: high temperature variations, high temperature (60 ° C or higher),
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temperature too low (below 0 ° C), high voltage under dust or humidity conditions. Keep
the device away from erosion, corrosive liquids, and do not put any liquid into it. Avoid
radiation interference: radiation interference from other electronic equipment may affect
the performance of the navigator screen. Remove the interference source and the screen
will return to normal.
ATTENTION: If air transport is required, it is recommended to store the GPS in
the luggage compartment and pass it through the X-ray detection system for security
control. Avoid checking the navigator to a magnetic-head detector or magnetic stripe
detector (the hand-held scan tool), these devices may cause data loss in the system.
Avoid exposing the navigator to direct light: Keep the GPS navigator away from
strong ultraviolet light to increase life.

Main menu
Main interface:

Main functions:
Navigation
Music
Video
Ebook
Photos
Settings

Open navigation software
Open the list of audio files and play them
Open video list and play them
Open the list of txt files and view them
Open the list of pictures and view them
Open device settings menu

Play audio files
This chapter describes how to use the audio player in your GPS navigator to play your favorite
music
The audio player supports WMA, MP3 and WAV time files. You can set the random play order.
Please copy the audio files to a memory card before playback.
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Interfaces and Operations:
• Select the "Music" option in the main menu to access the song list:

•

Back

Press to return to the main menu

Previous page

Press to select the previous track of songs

Next Page

Press to select the next song page

• Select the desired track to activate the audio player:

Hang up

Press to return to the main menu

Start

Press to start playing the song
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Pause

Press to pause the song

Stop

Press to stop playing the song

Previous

Press to select the previous track

Next

Press to select the next track

Volume
adjustment
Progress
play song

Select the desired volume level. Pull to the left to shrink
and to the right to increase the volume
Shows the progress of the current song

Back

Press to display the files in a folder

Time elapsed
Cyclic play

Tap to display the time elapsed from a song
Press to cycle all songs in a folder

Shuffle
playback

Press to randomly play songs in a folder

View images
This chapter provides information on how to view images on the GPS navigator.
• Supported formats: JPG, JPEG, BMP and PNG.
• Rotate and view images across the screen, one after the other, automatically
Please copy the images to a memory card before playback.
Interfaces and Operations
• Select the "Photo" option in the main menu to access the list of images

•

Back

Press to return to the main menu

Previous page

Press to select the previous page with pictures

Next Page

Press to select the next image page

Select the desired viewing image:
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Hang up

Press to return to the main menu

Hide

Press to start viewing on the entire screen

Rotate
clockwise
Previous

Press to rotate the image clockwise to 90 °
Click to view the previous image

Next

Click to view the next image

enlarge

Click to enlarge the image

Reduce

Press to decrease the image

Back

Press to return to the image directory

View text files

• This chapter provides information on how to use the GPS navigator to view text files.
• Supported formats: TXT
• Please copy the text files to the memory card to view them on the navigator.
Interfaces and Operations
• Select the "Ebook" option in the main menu to access the list of text files:
Back

Press to return to the main menu

Previous

Press to select the previous page with text files

Next Page

Press to select the next text file page

page
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•

Select the file you want to view:

Back

Press to return to the previous menu

Last

Click to view the previous page

Next

Click to view the next page

Text Font

Press to select the character font

Text color

Press to select the color of the text

Save Selection

Click to save your selection beforehand

Selected Saved

Click to access the saved save list

Hang up

Press to return to the main menu

List

Play video files
•
•
•
•

This chapter provides information on how to use the GPS navigator to play video files.
Supported files: WMV, MPEG, MPG, MP4, 3GP, ASF and AVI
Play on full screen, select progress and select the file
Please copy the video files to the memory card to play them on the navigator

Interfaces and Operations
• Select the "Video" option to access the video file list:
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Back

Press to return to the main menu

Previous

Press to select the previous page with video files

Next Page

Press to select the next video file page

page

•

Select the file you want to view:

Hang up

Press to return to the main menu

Start

Press to start playing the clip
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Pause

Press to pause the clip playback

Stop

Press to stop playing the clip

Previous

Press to select the previous clip

Next

Press to select the next movie

Volume
adjustment
Progress
play song
Adjust
lighting level
Back

Select the desired volume level. Pull to the left
to shrink and to the right to increase the volume
Shows progress of current video playback

Time
elapsed
Cyclic
play
Shuffle
playback

Press to display the elapsed time of a clip

Pull to the left to shrink and to the right to
increase screen brightness
Press to display the files in a folder

Click to cycle all the clips in a folder
Tap to play clips in a folder randomly

Settings
Select the "Settings" option in the main menu to access the system settings menu.
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Backlight
- Set screen illumination

Hang up

Press to return to the previous menu

Reduce
lighting level
Enhancement
of
illumination
level
light

Press to decrease the level of the screen illumination
Press to increase the level of screen illumination

Press one of the buttons to select how long you want the
screen to light up
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Volume
- Set Voice / Audio Volume and Touch Screen Volume

Language
- Select the menu language

GPS Info
- View GPS information: how many satellites were found, their signal strength, latitude,
longitude, altitude, speed, date / time
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To start a new search for satellites, press the button: Reset.

Date/Time
- Set the date and time of the system

Calibration
- Touchscreen calibration
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Select "Yes" to go to the screen calibration page. To calibrate, click on the cross
If you select "No", you will return to the previous menu without calibrating the screen.

Navipath
- Set path to navigation software

Power
- View battery level

Restore Set
- Return to factory settings - all settings will be reset, including screen calibration
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Select the "Yes" option if you want to reset all settings to the factory default values. Select the "No"
option to return to the previous menu without changing anything.

System info
- View system information

USB
-

USB settings
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FM
- Activate / deactivate the FM broadcast function

The FM broadcast function is used to access FM reception equipment and play radio stations via
the navigator.
NOTE: The searcher frequency in the navigator must be the same as the frequency received by
the receiving equipment; Do not use another frequency, radio station to avoid disturbing reception.
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Technical specifications
processor
Operating system
Screen
Resolution
RAM
Internal memory
USB
SD card slot
Battery
loudspeaker
Supported audio files
Supported video files
Supported images
Supported Ebook Files
Working temperature
Storage and transport temperature
Average use humidity
Medium storage and transport
humidity
Language
Dimensions
Weight

MSTAR2531 800MHz
WinCE 6.0
7 inch
800x480
256MB DDR3
8GB
miniUSBx1
microSD, maxim 32GB
Li-Ion, 1600mAh
1.5W@4ohm
WMA/MP3/WAV
AVI\MPEG\MPG
JPG/JPEG/BMP/PNG
TXT
-20 °C ～ 60 °C
-20 °C ～ 70 °C
35% ～ 70%(40°C)
30% ～ 85%（40°C）
Spanish, Portuguese, English, etc .
177.7*110.8*14.7mm
290 g
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Troubleshooting
If the GPS navigator does not work, please check the following solutions below. If the problem
persists, please contact an authorized service center.
Problems
causes
Solutions
The device does
Discharged
Charge the system with the external
not start
battery
power supply and charge the battery at the
same time
The device stops
Discharged
Power the system from a car lighter
during use
battery
or computer to use it and charge the battery
at the same time
The device does
The
screen
Adjust the level of screen
not display anything on illumination is off or illumination
the screen or the image is very low
blurry
The buttons on the
The touch screen
Calibrate the touch screen again
screen do not work is not calibrated
properly
There is no sound
The volume is
while playing audio and too small
video files
The headphones
are
not
connected
correctly
The device can
The USB cable is
not access a computer
not connected properly
The device does
causes
not receive GPS signals
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Increase volume

HU

Nyilatkozatok
•
•
•

•
•

A termék jellemzői előzetes értesítés nélkül változhatnak. Elnézést kérünk az esetleges
kényelmetlenségért.
Cégünk nem felelős adatvesztésért a biztonsági mentés miatt.
Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatóban szereplő műveleteket és utasításokat, és
csak eredeti tartozékokat használjon a váratlan károk elkerülése érdekében. Az ezen a készüléken
lévő egyéb programok végrehajtása anélkül, hogy megfelelne a saját programjainak, vagy az
inkompatibilis tartozékok csatlakoztatásával érvénytelenítheti a jótállást, és veszélyeztetheti a
biztonságot és másokra is. A Társaság ezekben az esetekben nem vállal felelősséget.
Néha az infrastruktúra fejlesztése és az új utcák stb. Építése miatt a GPS és a közlekedési jelzések
által jelzett adatok nem megfelelőek lehetnek. Ezekben az esetekben kövesse a közlekedési
táblákat.
Legyen óvatos, ha vezetés közben a navigátoron dolgozik, a közlekedés figyelmen kívül hagyása
súlyos közúti baleseteket okozhat. A vállalat nem vállal felelősséget a balesetekért vagy a
veszteségekért.

Ovintézkedések
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ne rázza meg, ne nyomja meg a készüléket. A nem megfelelő kezelés károsodást, adatvesztést
vagy hibákat okozhat a fájl lejátszásakor
Tartsa távol a készüléket közvetlen napfénytől vagy magas hőmérsékletektől, hogy
megakadályozza a készülék és az elemek túlmelegedését, ami hibákat vagy robbanásveszélyt
okozhat
Tartsa távol a készüléket a nedvességtől és az esőtől. A készülék meghibásodásához vezethet a
nedvesség
Ne húzza ki hirtelen a készüléket a tápegységről
Tartsa a készüléket tiszta és pormentes környezetben
A készülék használata erős rádióhullámok vagy radioaktív fény közelében hatással lehet a
teljesítményére
Csatlakoztassa a dugót teljesen a konnektorba, hogy megakadályozza a statikus elektromosságot
Győződjön meg róla, hogy az összes kábel biztonságosan csatlakoztatva van a készülékhez, hogy
elkerülhető legyen a készülék meghibásodása a helytelen elrendezés miatt
Ne nyomja meg keményen az LCD képernyőt, tartsa távol a képernyőt a közvetlen napfénytől,
mivel működési zavarokat okozhat. Tisztítsa meg a port a képernyő felületéről egy puha ruhával
Ha az eszköz nem működik megfelelően, kérjük, küldje el egy hivatalos szervizhez
Adatok másolása az SD / MMC kártyáról rendszeres számítógépre az adatvesztés megelőzése
érdekében
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Figyeljen a médiafájlok kompatibilitására. Csak az eszköz tervezési szabályainak megfelelő fájlok
lesznek lejátszva
A filmeket, zenéket és a képeket nem lehet szerzői jog nélkül lejátszani. Az ilyen fájlok engedély nélkül
történő lejátszása sértené a szerzői jogot
Ne használjon fémtárgyakat a tápegység rövidzárlatára vagy a készülék bemenetére. Ez károsíthatja a
készüléket.
A készüléket sima felületre helyezés után használja. A takaróra, párnára vagy szőnyegre helyezve a
készülék túl magas üzemi hőmérsékletet eredményezhet, és meghibásodhat.
Amikor a rendszer végrehajtja a memóriakártya írás-olvasási műveletét, ne húzza ki a forrásból, így a
kártyán lévő adatok megsemmisülhetnek vagy elveszhetnek
Ne kapcsolja ki a tápellátást navigálás közben, filmek, zenék lejátszása vagy képek megtekintése közben
Ne tárolja az elemeket, vagy töltse fel őket hideg vagy meleg helyen, az akkumulátor teljesítménye
károsodhat
Ne hagyja a készüléket vagy a töltőt gyermekek közelében
Erős ütések vagy járás károsíthatja a készüléket, vagy megrongálhatja annak megjelenését. Vigyázzon
Ne használja a hangerőt legfeljebb a hangerőre, befolyásolhatja a hallását és állandó halláskárosodást
okozhat.

Bevezetés
A PNI L807 elsősorban a GPS navigációhoz használható, de más funkciókkal is rendelkezik, mint
például az audio / video lejátszás, a képnézegetés stb.

Főbb jellemzők:

• Nagy teljesítményű processzor
● Egyszerű, felhasználóbarát felület
● Adatátvitel egy számítógéphez való csatlakoztatással, használva a csomagban levő adatkábelt.
● Kitűnő vétel: a helymeghatározás pontossága kiváló navigációt szolgáltat
● Szórakozási lehetőség: MP3 / MP4 lejátszások
A csomag tartalma
Győződjön meg róla, minden elemet tartalmaz a navigációs
csomag:
● GPS navigáció
● Autóstöltő
● Adatkábel
● Szélvédő tartó
● Felhasználói kézikönyv
Ha hiányzik egy tárgyt a csomagból, kérjük forduljon a szállítóhoz.
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Termékleírás

1. Ki/be kapcsoló gomb5Slot microSD kártya
2. LCD érintőképernyő
3. LED-es kijelző
4. Fejhallgató csatlakozó
5.Mini USB csatlakozó dugó
6. Hangszóró
7. Reszet gom
4

A böngésző használata
A készülék bekapcsolása
A navigátor négyféleképpen működtethető: a belső akkumulátorról, a számítógépről az
adatkábelen vagy az autóról a 12V / 24V-os szivargyújtóra.
Ha nem csatlakozik áramforráshoz, a GPS-navigátort a belső akkumulátor táplálja. A képernyő
jobb felső sarkában lévő
ikon jelzi az akkumulátor töltöttségi szintjét.[ ]
Megjegyzés: Ez a navigátor beépített Li-Ion akkumulátort használ, amelyet nem lehet
eltávolítani. Általában, ha a képernyő megvilágítása alacsony, és az akkumulátor teljesen fel van töltve,
akkor a készülék akár 3 órát is üzemelhet az akkumulátoron. Bizonyos funkciók (audio, videó, nagy
fény stb. Lejátszása) több energiát fogyasztanak, ami nyilvánvalóan csökkenti az új betáplálás idejét.

Az eszköz betöltése az autó gyújtójáról:

1. Csatlakoztassa az autós töltő egyik végét a GPS navigátor miniUSB-jéhez
2. Csatlakoztassa a másik végét a szivargyújtó tápegységéhez
VIGYÁZAT: A gépkocsi beindítása után dugja be a szivargyújtó töltőt, hogy elkerülje a motor
indításával járó instabil áram által okozott esetleges károkat.

Alapműveletek
Bekapcsolás / kikapcsolás
Kérjük, nyomja meg a böngésző tetején található indítógombot [
] a megállításához. A
rendszer belép a hibernált állapotba. Ha ismét bekapcsolja, a készülék visszatér a kikapcsolás előtt
használt üzemmódba
Megjegyzés: Ha meg szeretné menteni az akkumulátort, akkor a be- / kikapcsoló gomb
megnyomásával leállíthatja az eszközt.

A szélvédõtartó felszerelése

Csatlakoztassa a készüléket a jármű szélvédőjéhez a csomagolásban található tartó használatával
vezetés közben.
VIGYÁZAT: Óvatosan helyezze a támaszt a szélvédőre. Győződjön meg róla, hogy a GPS
navigátor nem akadályozza a közúti láthatóságot. Győződjön meg arról, hogy a böngésző megfelelő
helyen van, nem véletlenül. Ne helyezze a légzsák területére.

MicroSD memóriakártya használata

Ha audió / videofájlokat szeretne lejátszani vagy képeket nézni a GPS készüléken, a kívánt
fájlokat a microSD kártyán tárolhatja, amelyet beilleszthet az alábbiak szerint:
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VIGYÁZAT: Ne távolítsa el a kártyát az eszközről, ha a rendszer médiafájlt játszik le.
1. Ne nyomja meg keményen, és ne hajlítsa meg az SD-kártyát. A kártya leesésének és megütésének
megakadályozása.
2. Ne tartsa a kártyát olyan helyeken, ahol magas hőmérséklet, magas páratartalom vagy közvetlen
napfény van.
3. Különös figyelmet fordítsunk a kártya behelyezésére a kártya nyílásába. A rossz behelyezés kárt
okozhat mind a nyíláson, mind a kártyán.

Csatlakozás számítógéphez
A miniUSB interfészen keresztül a számítógéppel való kapcsolat a böngésző jobb oldalán
található. Fájlokat másolhat a böngészőből a gallérra, és fordítva is, vagy a számítógép böngészőjéből
adatokat tárolhat későbbi felhasználásra.
• Győződjön meg arról, hogy a böngésző be van kapcsolva - BE;
• Győződjön meg róla, hogy az adatkábel miniUSB csatlakozik a miniUSB interfészen
a készülék bal oldala és a szabványos USB csatlakozó a számítógép USB bemenetébe;
• A kapcsolat létrehozásakor a számítógép automatikusan azonosítja az új hardvert
• Az adatátvitel befejezése után vegye ki az adatkábelt a böngészőből, és ugyanúgy fog működni, mint
korábban. FIGYELMEZTETÉS: Adatbiztonság: A frissítés előtt másolja át a rendszer adatait egy külső
tárolóeszközre. A vállalat nem vállal felelősséget az adatvesztésért.

A GPS navigátor karbantartása
A megfelelő karbantartás lehetővé teszi, hogy a GPS navigátor legyen a megbízható partnere a
navigációhoz és a szórakozáshoz. A hosszú élettartam biztosítása érdekében használja a navigátort az
alábbi kritériumok szerint.
Képernyővédelem: Ne nyomja túl erősen a képernyőt. Tisztítsa meg alaposan a képernyőt egy
puha puha ruhával, amelyet egy kis kereskedelmi üvegtisztító készülékkel permeteznek meg, elkerülve a
közvetlen fröccsenést a képernyőn.
FIGYELEM: az érintőképernyő tisztítása előtt kapcsolja ki a GPS navigátort.
Ne dobja le a navigátort, mert a lyukasztás károsíthatja a képernyőt és egyéb
alkatrészeket.
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FIGYELEM: A véletlenszerű károkra a garancia nem vonatkozik. Kerülje a következő esetekben
történő használatát: magas hőmérsékleti változások, magas hőmérséklet (60 ° C vagy magasabb), túl
alacsony hőmérséklet (0 ° C alatt), magas feszültség por vagy páratartalom mellett. Tartsa távol a
készüléket eróziótól, maró folyadékoktól, és ne helyezzen folyadékot benne. Kerülje a sugárzási
zavarokat: más elektronikai berendezésekből származó sugárzási interferencia befolyásolhatja a
navigátor képernyő teljesítményét. Távolítsa el az interferencia forrását, és a képernyő visszatér a
normálhoz.
FIGYELEM: Ha a légi szállításra van szükség, a GPS-t a tárolt poggyászba kell tárolni, és át kell
adni a röntgenfigyelő rendszeren keresztül a biztonsági ellenőrzés érdekében. Kerülje a navigátor
mágneses fej érzékelőhöz vagy mágnescsíkos érzékelőhöz való ellenőrzését (kézi leolvasó eszköz), ezek
az eszközök adatvesztést okozhatnak a rendszerben.
Ne tegye ki a navigátort direkt fénynek: Tartsa távol a GPS-navigátort az erős ultraibolya
fénytől, hogy növelje az élettartamot.

A rendszer interfész és a főmenü leírása
Rendszerfelület:

Főbb jellemzők:
Navigacio
Nyissa meg a navigációs szoftvert
Zene
Nyissa meg az audiofájlok listáját, és játssza le őket
Video
Nyissa meg a videók listáját, és játssza le őket
Ebook
Nyissa meg a txt fájlok listáját, és tekintse meg azokat
Kepek
Nyissa meg a képek listáját, és tekintse meg azokat
Bealittasok
Nyissa meg az eszközbeállítások menüt

Hangfájlok lejátszása

Ez a fejezet leírja, hogyan használhatja az audio lejátszót a GPS navigátorban a kedvenc
zenéjének lejátszásához
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Az audio lejátszó támogatja a WMA, MP3 és WAV fájlokat. Megadhatja a véletlenszerű
lejátszási sorrendet. A lejátszás előtt másolja át az audio fájlokat a memóriakártyára.
Interfészek és műveletek:
• Válassza ki a "Zene" opciót a főmenüben a zeneszámok eléréséhez:

•

Vissza

Nyomja meg a gombot a főmenübe való visszatéréshez

Elozo oldal

Nyomja meg a gombot a dalok előző számának kiválasztásához

Következő oldal

A következő daloldal kiválasztásához nyomja meg a gombot

Válassza ki a kívánt zeneszámot az audio lejátszó aktiválásához:

zárás

Nyomja meg a gombot a főmenübe való visszatéréshez
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Start

Nyomja meg a főmenühöz való visszatérésre

Szunet

Nyomja meg a dal megszakítására

Stop

Nyomja meg a dal leállítására

Vissza

Nyomja meg az előző dal kiválasztására

Kovetkezo

Nyomja meg a következő dal kiválasztására

Volum

Válassza ki a kívánt hangerőt.Mozgassa a csúszkát balra a
hangerő csökkentésére és jobbra a növelésére.
Megjeleníti az aktuális zeneszám lejátszási menetét

Vissza
Nyomja meg a mappában levő fájlok kijelzésére
Ido
Nyomja meg a letelt idő kijelzésére
Ciklikus lejátszas Nyomja meg a mappa zeneszámainak ciklikus lejátszására
Véletlenszerű lejátszás Apasati pentru a reda aleatoriu melodiile dintr-un director

Képnézegető
•
•

•

A fejezet tájékoztatást nyújt arról, hogyan tekintheti meg a képeket a GPS navigátoron
Támogatott formátumok:JPG, JPEG, BMP és PNG
Lehetőség van forgatni és nézegetni a képeket teljes képernyőn, automatikusan, egyiket a másik után.
Kérjük, a lejátszás előtt másolja le képeket egy memória kártyára..
Kapcsolódások (interfész) és műveletek:
Válassza ki a megtekintéshez a kívánt képet:
Bezárás

Nyomja meg a főmenühöz való visszatérésre

Előző

Nyomja meg az előző kép kiválasztására

Következő

Nyomja meg a következő kép kiválasztására
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Bezárás

Nyomja meg a főmenühöz való visszatérésre

Eltűntetés

Nyomja meg a képnézegető elindításához a teljes

Forgatás

Nyomja meg a kép elforgatásához az óramutató járásával
megegyező irányba, 90 oC-ra

Előző

Nyomja meg az előző kép kiválasztására

Előző

Nyomja meg a következő kép kiválasztására

Nagyítás

Nyomja meg a kép megnagyitására

Kicsinyítés

Nyomja meg a kép lekicsinyítésére

Vissza

Nyomja meg a képnézegető mappába való visszatérésre

Szövegfájlok megtekintése
A fejezet tájékoztatást nyújt arról, hogyan kell használni a GPS navigátort a szöveges fájlok
text.

•

megtekintésére.
Kapcsolódások (interfész) és műveletek:
Selectati optiunea “Ebook” din meniul principal pentru a accesa lista fisierelor text:
Vissza

Apasati pentru a reveni la meniul principal

Előző
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Kovetkezo
•

Válassza ki a megtekinteni kívánt fájlt:

Vissza

Nyomja meg a főmenühöz való visszatérésre

Utolsó

Nyomja meg az előző oldal megtekintésére

Következő

Nyomja meg a következő oldal megtekintésére

Szöveg betűtípus

Nyomja meg a betűtípus kiválasztására

Szöveg színe

Nyomja meg a szöveg színének a kiválasztására

Kiválasztás lementése

Nyomja meg a korábban elvégzett kiválasztás lementésére

Kiválasztott, lementett lista Nyomja meg a lementett lista hozzáférésére
Bezárás

Nyomja meg a főmenübe való visszatérésre.

Videó fájlok megtekintése
A fejezet tájékoztatást nyújt arról, hogyan kell használni a GPS navigátort a videó fájlok megtekintésére.
•
•

Támogatott formátumok:WMV, MPEG, MPG, MP4, 3GP, ASF és AVI
Lejátszás a teljes képernyőn, az előrehaladás kiválasztása és a fájl kiválasztása. Kérjük, a navigátoron
való megtekintéshez, másolja le a videó fájlokat egy memória kártyára.
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•

•

Kapcsolódások (interfész) és műveletek
Válassza ki a „Videó” opciót a videófájlok megnyitására:

Visza

Apasati pentru a reveni la meniul principal

Elozo oldal

Apasati pentru a selecta pagina anterioara cu fisiere video

Kovetkezo oldal

Apasati pentru a selecta urmatoarea pagina cu fisiere video

Válassza ki a megtekintésre a kívánt fájlt:

Bezárás

Nyomja meg a főmenühöz való visszatérésre
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Start

Nyomja meg a videóklip elindításához

Szünet

Nyomja meg a videóklip megszakítására

Stop

Nyomja meg a videóklip leállítására

Előző

Nyomja meg az előző videóklip kiválasztására

Következő

Nyomja meg a következő videóklip kiválasztására

Hangerő
szabályozás
Folyamatos videó
lejátszás
Fényerő
beállítás
Vissza
Letelt idő
Ciklikus lejátszás
Véletlenszerű
lejátszás

Válassza ki a kívánt hangerőt.Mozgassa a csúszkát
balra a hangerő csökkentésére és jobbra a növelésére.
Megjeleníti az aktuális videóklip lejátszási menetét
Mozgassa a csúszkát balra a fényerő csökkentésére
és jobbra a növelésére.
Nyomja meg a mappában levő fájlok kijelzésére
Nyomja meg a letelt idő kijelzésére
Nyomja meg a mappa videóklipjeinek ciklikus
lejátszására
Nyomja meg a mappa videóklipjeinek
véletlenszerű lejátszására

Rendszerbeállítás
Válassza ki a főmenüben a „Settings” opciót, hogy hozzáférjen a rendszer menü beállításaihoz.
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Háttérfény (Backlight) Háttérvilágítás beállítása

Bezárás
Fényerő
csökkentés
Fényerő
növelés
Megvilágítás

Nyomja meg a főmenühöz való visszatérésre
Nyomja meg a képernyő háttérvilágítás csökkentésére
Nyomja meg a képernyő háttérvilágítás növelésére
Nyomja meg az egyik gombot, hogy kiválassza mennyi ideig
legyen megvilágítva a képernyő
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Hangerő beállítása (Volume)
- Hangerő beállítása a képernyőn

A menü nyelvezete (Language)
-

Nyelv választás

Műholdas információk (GPS Info)

- GPS információk megtekintése: hány műholdat talált, a jelerősség, szélesség, hosszúság,
magasság, sebesség, idő/dátum
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Egy újabb műholdas keresésre nyomja meg a Reset gombot

Dátum/óra beállítása (Date/Time) Dátum és az óra beállítása a rendszerben

Képernyőkalibrálás (Calibration)

- Érintőképernyő kalibrálása személyektől függően
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Válassza ki a „Yes” gombot a kalibrálási oldal eléréséhez.A kalibrálásnál kattintson a megjelent
kis keresztre.
Ha „No” gombot választja ki, akkor visszatér az előbbi menühöz, anélkül hogy kalibrálná a
képernyőt.

Navigációs szofter útvonal (Navipath)
-Az útvonal beállítása a navigációs softra

Akkumulátor töltöttségszintjelző (Power)
-Az akkumulátor szintjének a megtekintése

Beállítások újraindítása (Restore Set)

- Visszatérés a gyári beállításokra-az összes beállítás újra lesz indítva, beleértve a képernyő
kalibrálását is.
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Válassza ki a „Yes” gombot ha szeretné az összes beállítás újraindítását a gyárilag
alapértelmezett értékekre. Válassza ki a „No” gombot az előző menühöz való visszatérésre, minden
változtatás nélkül.

Rendszerinformációk (System info)
-Információk megtekintése a rendszerről

USB
-

USB beállítás
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FM
-

Engedélyezése/letiltása az FM transzmitter funkciónak.

Az FM transzmitter funkciót használják az FM felvevő berendezések és a rádióállomások
elérésére a navigátoron keresztül.
MEGJEGYZÉS:A navigátor kibocsátási frekvenciája azonos kell legyen a felvevő berendezéstől
érkezett frekvenciával.Ne használjon más frekvenciát, rádióállomást, azért hogy elkerülje a zavaró hatást
a vételezésnél.

19

Műszaki adatok
Processzor
Operációs rendszer
Képernyő
Felbontás
RAM memória méret
Belső memória méret
USB
Slot card SD
Akkumulátor
Hangszóró
Lejátszott audió formátumok
Lejátszott videó formátumok
Kép formátumok
Szöveg formátumok
Működési hőmérséklet
Tárolási és szállítási hőmérséklet
Működési páratartalom
Tárolási és szállítási páratartalom
Nyelv
Méret
Súly

MSTAR2531 800MHz
WinCE 6.0
7 inch
800x480
256MB DDR3
8GB
miniUSBx1
microSD, maxim 32GB
Li-Ion, 1600mAh
1.5W@4ohm
WMA/MP3/WAV
AVI\MPEG\MPG
JPG/JPEG/BMP/PNG
TXT
-20 °C ～ 60 °C
-20 °C ～ 70 °C
35% ～ 70%(40°C)
30% ～ 85%（40°C）
Spanyol, portugál, angol stb.
177.7*110.8*14.7mm
290 g
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Kérdések és megoldások
Ha a GPS navigátor nem működik, kérjük ellenőrizze az alábbi megoldásokat.Ha a probléma
továbbra is fennáll forduljon egy márkaszervizhez.
Probleme
Nem lehet bekapcsolni

Cauze
Akku le van merulve

A készülék leáll
használat közben

Az akkumulátor le van
merülve

A készülék nem jelez
semmit a képernyőn
vagy a kép elmosódott
A képernyőn a gombok
nem működnek
megfelelően
Nincs hang az audió/
videó
fájlok
lejátszásakor

A képernyő
háttérvilágítása leállt
vagy nagyon alacsony

Solutii
Töltse fel a rendszert külső áramforrásból és ezzel
egyidőben töltse az akkumulátort.
A működéshez töltse a rendszert az autó
szivargyújtójával vagy számítógépen keresztül és
ezzel egyidőben töltse az akkumulátort.
Állítsa be a képernyő háttérvilágítását
Kalibrálja újra a képernyőt

Az érintőképernyő
nincs kalibrálva

A hangerő a legkisebb
állásban van
A fejhallgató nincs jól
csatlakoztatva
A készülék nem ismeri fel a Az USB kábel nincs
számítógépet
helyesen csatlakoztatva
Nincs jel

Állítsa be a hangerőt
Csatlakoztassa megfelelőképpen a fejhallgatót
Csatlakoztassa az USB kábelt megfelelőképpen
Ez függ a GPS jelerősségtől, a helytől ahol
tartózkodik.
Várjon 3 percet a jel megjelenésére vagy
változtassa meg a helyét
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EN:
EU Simplified Declaration of Conformity
SC ONLINESHOP SRL declares that GPS navigation system PNI L808 EVO complies with the Directive
RED 2014/53/UE. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following Internet
address:
https://www.mypni.eu/products/6264/download/certifications

HU:
Egyszerűsített EU Megfelelési Közlemény
SC ONLINESHOP SRL kijelenti azt, hogy a GPS navigációs rendszer PNI L808 EVO megfelel az RED
2014/53/UE irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen
érhető el:
https://www.mypni.eu/products/6264/download/certifications

RO:
Declaratie UE de conformitate simplificata
SC ONLINESHOP SRL declara ca Sistem de navigatie GPS PNI L808 EVO este in conformitate cu Directiva
Directiva RED 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la urmatoarea
adresa de internet:
https://www.mypni.eu/products/6264/download/certifications

