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 Inainte de prima utilizare ,incarcati acumulatorul dispozitivului folosind cablul usb din pachet.
 Inainte  de  a  folosi  navigatia  GPS,iesiti  cu  dispozitivul  intr-o  zona  deschisa  si  asteptati  2-3  minute  pana

receptionati semnal GPS si pana sistemul va indentifica locatia curenta.
 Nu montati aparatul in zona de deschidere a airbag-urilor 

Meniul de navigare :
Puteţi accesa toate func iile software-ului din meniul Navigare.ț
Apăsaţi found pentru a selecta destinaţia dumneavoastră prin introducerea unei adrese sau prin selectarea unei Loca ii deț
interes, a unei locaţii de pe hartă sau a uneia dintre destinaţiile dumneavoastră Favorite. Pute i vizualiza, de asemenea,ț
destinaţiile dumneavoastră recente din Istoricul Smart History, pute i introduce o coordonată sau utiliza locaţia salvatăț
într-o fotografie.
Apăsaţi my route pentru a afişa parametrii traseului şi traseul în întregime pe hartă. Puteţi efectua, de asemenea, ac iuni ceț
au legătură cu traseul, cum ar fi editarea sau anularea traseului, stabilirea unui punct de plecare pentru traseu, selectarea
de  alternative  de  traseu,  evitarea  anumitor  por iuni  din  traseu,  simularea  navigaţiei  sau  adăugarea  de  destinaţii  laț
Favoritele dumneavoastră.
Apăsaţi  more  pentru  a  personaliza  modul  în  care  software-ul  de  navigare  func ionează,  pentru  a  simula  traseeț
demonstrative sau pentru a rula unele aplicaţii suplimentare.
Apăsaţi show map pentru a începe navigarea pe hartă. Butonul în sine este o hartă în timp real, în miniatură, care vă arată
poziţia curentă, traseul recomandat şi zona înconjurătoare. Apăsaţi butonul pentru a mări harta pe ecranul complet.

Apasati  pentru deschide ecranul Sumar Trafic.

Apasati pentru a opri navigarea i pentru a închide aplica ia.ș ț
Resetare setari (Restore Set) - Revenire la setarile din fabrica - toate seta rile vorfi resetate

FM  -Activarea  I  dezactivarea  functiei  transmisie  FM  Functia  de  transmisie  FM  este  utilizata  pentru  a  accesa  un
echipament de receptie FM si pentru a reda informatiile audio emise de sistemul de navigatie. In acest mod, difuzorul
GPS-  ului  este  dezactivat.  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 receptie 
Montarea suportului de parbriz: Fixati aparatul pe parbrizul autovehiculului folosind suportul indus in pachet, pentru a-I
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-I
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.
Conectare la pc/laptop/tableta
Conectarea se face simplu prin cablul usb din pachet,pentru ca sincronizarea sa se efectueze cu succes apasati turn on usb
storage,apoi veti putea copia in aparat continutul multimedia dorit. 
Setari:
Acest  meniu  este  similar  unui  smartphone  cu  sistem android,din  acest  meniu  puteti  activa  wifi,regla  luminozitatea
ecranului etc.
Camera incoporata:
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:
Probleme si solutii
Dispozitivul nu porneste-baterie descarcata
Dispozitivul nu afiseaza nimic pe ecran sau imaginea este neclara:Ajustati nivelul iluminarii pe ecran 
Butoanele de pe ecran nu functioneaza crespunzator:calibrati din nou ecranul tactil 
Nu exista sunet in timpul redarii video/audio: mariti nivelul volumului,sau debifati frecventa radio 
Dispozitivul nu se conecteaza la pc/laptop/tableta: conectati cablul usb in mod corespunzator
Dispozitivul nu receptioneaza semnale GPS:acest lucru depinde de puterea semnalelor GPS in functie de zona in care va
aflati asteptati 3 minute pentru a receptiona semnale sau schimbati pozitia unde va aflati.
ATENTIE: 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 O°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. 
Acest  manual  are caracter informativ si  poate sa nu contina descrierea tuturor functiilor  si  caracteriticilor  modelului
dumneavoastra de GPS. 
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