
                                                     RC 621   Instrukcja obsługi

         Przed przystąpieniem do instalacji i obsługi zestawu multimedialnego typ RC 621 uważnie 
przeczytaj instrukcję obsługi by uniknąć problemów technicznych i w pełni wykorzystać walory 
urządzenia .

                 ROZMIESZCZENIE PRZYCISKÓW na PANELU - PODSTAWOWA OBSŁUGA
 
 1. PRZYCISK RESET - wcisnąć by zresetować urządzenie w przypadku zablokowania pracy.
  2. MIKROFON - do BLUETOOTH
  3. SLOT  SD/MMC audio/video – włóż kartę micro SDHC wypustem w dół
  4  PRZYCISK MENU - przycisk powrotu do menu źródła.
  5. OBROTOWY REGULATOR GŁOŚNOŚCI – obracając w prawo zwiększasz głośność, w lewo
      zmniejszasz, wciskając krotko - selekcja barwy dźwięku BAS/TRE oraz BAL/FAD..
  6. PRZYCISK  MODE – zmiana odtwarzanego źródła
  7. GNIAZDO AV (AUX) typu mini Jack. Z tyłu urządzenia jest wyprowadzony drugi zestaw AV
      typu 3xRCA (VIDEO IN , AUX IN L, AUX IN R). UWAGA: nie można używać tych gniazd
      jednocześnie, należy podłączyć sygnał tylko do jednego z nich .
  8. GNIAZDO 2.0USB
  9. PRZYCISK MUTE -  wyciszenie dźwięku  
10. PRZYCISK załączania – wyłączania urządzenia oraz podświetlenia ekranu. Krótko wcisnąć
      by włączyć urządzenie, kolejno krótko wcisnąć by wyłączyć ekran dla odbioru radia, dłużej wcisnąć
      i przytrzymać by wyłączyć urządzenie
11. DOTYKOWY EKRAN 6.2” LCD WVGA ( 800 x 480 pixels )
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WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA , KONSERWACJI I UTYLIZACJI

         Użytkowanie urządzenia nie powinno wpływać na bezpieczeństwo jazdy. Podczas kierowania nie
wolno korzystać z funkcji, które odwracają uwagę kierowcy od sytuacji na drodze np. z oglądania filmu
wideo czy wprowadzania celu podróży do nawigacji GPS. Stosując się do wskazówek kierunku jazdy
nawigacji sprawdź czy są one zgodne z zasadami ruchu drogowego i znakami drogowymi . Pamiętaj ,
że przepisy ruchu drogowego są nadrzędne.

        Zawsze nastawiaj głośność tak by chronić słuch i móc odbierać ostrzegawcze sygnały akustyczne
pojazdów uprzywilejowanych.

        Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do montażu i pracy z instalacją pojazdu 12 V i powinno
być zamontowane zgodnie z normą DIN. Należy zwracać uwagę na ograniczenia mocy urządzenia.
Temperatura pracy urządzenia nie powinna przekroczyć 60°C, długotrwała praca może spowodować
awarię. Należy więc okresowo zmniejszać moc odsłuchu.

         Urządzenie można zamontować tylko w autoryzowanym serwisie montażowym dysponującym
dużym doświadczeniem i znajomością zagadnień car-audio.

         Do czyszczenia radia samochodowego oraz ekranu należy używać wyłącznie suchej lub lekko
zwilżonej ściereczki . Używanie rozpuszczalników , detergentów , materiałów czyszczących ściernych
jest zabronione i może spowodować zniszczenie urządzenia.

         Zużytego urządzenia nie wolno wyrzucać wraz z odpadami gospodarczymi , należy je oddać do
lokalnego punktów zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego.

PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW

          Główne łącze kablowe ( wtyk z przewodami z samochodu ) podłącz do gniazda kablowego w
urządzeniu . Antenę radia podłącz do gniazda zgodnie z instrukcją, jeśli stosujesz dodatkowy
wzmacniacz podłącz przewody wyjściowe RCA. Pozostałe przewody podłącz zgodnie z potrzebami.

OPIS KONEKTORÓW W GNIEŻDZIE ISO – INFORMACJE MONTAŻOWE

SEKTOR ZASILAJĄCY ' A '

4. +12V ( zasilanie pamięci - żółty )                      5. ANTENA (+12V - pomarańczowy)
7. +12V ACC po załączeniu stacyjki ( czerwony ) 8. MASA ( minus zasilana – czarny )
UWAGA ! Konektor nr 7 musi być podłączony do obwodu +12V po załączeniu stacyjki co zapewni
mały pobór prądu spoczynkowego w czasie czuwania ( wyłączenia ) radia .

SEKTOR GŁOŚNIKÓW ' B '

1. TYŁ PRAWY (+)        2. TYŁ PRAWY (-)         3. FRONT PRAWY (+)             4. FRONT PRAWY (-)
5. FRONT LEWY (+)     6. FRONT LEWY (-)       7. TYŁ LEWY (+)                     8. TYŁ LEWY (-)

        Przewód PARKING - BRAKE ( zielony) podłącz do wyłącznika hamulca ręcznego (-), co
pozwoli na odbiór odtwarzanego obrazu dopiero po jego zaciągnięciu lub do masy obudowy
urządzenia. Jeśli stosujesz kamerę cofania to przewód REVERSE ( purpurowo-biały) podłącz do 
świateł biegu wstecznego ( +12V ) razem z przewodem zasilającym kamerę a przewód video z 
kamery do gniazda RCA 'BACK-CAM '. Antenę RADIA podłącz do gniazd zgodnie z rysunkiem.
Przewody STEERING 1( brązowy GND ), STEERING 2A ( biały – sygnałowy ), STEERING 2B
( szary - sygnałowy ) należy podłączyć do rezystancyjnego sterowania interfejsu SWC z
przycisków na kierownicy. Po zainstalowaniu należy przystąpić do oprogramowania interfejsu
SWC wciskając odpowiednie przyciski na kierownicy i przyporządkowując do nich wybrane
funkcje.
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Schemat podłączeń

OBSŁUGA - FUNKCJE PRZYCISKÓW i IKON NA PANELU

         Włączenie / Wyłączenie. W celu włączenia naciśnij krótko przycisk (10) lub dowolny inny, aby 
wyłączyć naciśnij i przytrzymaj go przez ponad 2 sekundy. Możesz też dokonać tej czynności z pilota 
wciskając czerwony  przycisk.

         Regulacja głośności. Poziom głośności ustawiamy za pomocą obrotowego regulatora (5) w
zakresie od 0 (wył) do 39 (max) obracaj go. Wciskając regulator (5) na krótko włączamy selekcję.

         Menu źródła. Naciśnij przycisk na panelu (4), na ekranie zostanie wyświetlone
menu źródła (rys 1). Teraz naciskając odpowiednią ikonę możesz wybrać oczekiwane źródło
odbioru. Jeśli nie zostanie wybrane nowe źródło to odtwarzane będzie ostatnie poprzednio aktywne.

                                     Rys 1                                                                         Rys 2
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        Obsługa radia. Naciśnij ikonę 'Radio', zostanie wyświetlone menu odbiornika radiowego (rys 2).
Kliknij i przytrzymaj przez 1sek przycisk [ l  lub  ] by uruchomić automatyczne dostrojenie
kolejnych stacji. Krótkie kliknięcie zmienia częstotliwość wyszukiwania o krok 0.05MHz i jest
pożądane przy manualnym strojeniu stacji radiowych. By zapamiętać wybraną stację kliknij dłużej
jeden z przycisków P1, P2, P3, P4, P5, P6 przyporządkowując stację do danego przycisku. By
rozszerzyć zakres pamięci stacji naciśnij przycisk [ Zakres ] teraz możesz zapamiętać dodatkowe 6
stacji do każdego zakresu FM1FM2FM3   . By wyłączyć dźwięk kliknij [ Wycisz ]. Wciskając na
krótko przycisk [ Skan ] możesz uruchomić tryb 5 sek prezentacji wcześniej zapamiętanych stacji
radiowych, wciskając go na dłużej tuner automatycznie przystąpi do programowania i zapamiętania
stacji. Jeśli chcesz by tuner wybierał tylko lokalne stacje o silnym sygnale kliknij [ Strona 1/2 ] oraz
[ Lok ], stacje lokalne LOC (kolor niebieski załączony, biały wyłączony). Kliknij [ Strona 1/2 ] by
przejść do funkcji: AF, TA, PTY , kliknij [ Strona 2/2 ] powrót .

         CZĘSTOTLIWOŚĆ ALTERNATYWNA AF. Kliknij [ Strona 1/2 ] a następnie 'AF', zostanie
wyświetlony komunikat 'AF ON ( AF Wł )', jeśli funkcja jest aktywna to na ekranie radia ikona AF
zmieni kolor z białego na niebieski. Częstotliwości alternatywne to częstotliwości, na których nadawany
jest ten sam program z różnych obszarów ( nadajników). Jeśli odbiór danego programu na
częstotliwości głównej pogorszy się to odbiornik radiowy automatycznie będzie starał się dostroić do
innej silniejszej alternatywnej częstotliwości nadającej ten sam program. Jeśli ikona 'AF' miga
oznacza to , że sygnał odbieranej stacji jest zbyt słaby i odbiornik zacznie szukanie innego
nadajnika o silniejszym sygnale w tym czasie może nastąpić przerywanie dźwięku odbieranej słabej
stacji a nawet całkowity zanik dźwięku , jest to normalna praca odbiornika, by tego uniknąć wyłącz
'AF' naciskając przycisk.

       KOMUNIKATY DROGOWE TA. W celu włączenia nasłuchiwania komunikatów o ruchu drogowym
kliknij [ Strona 1/2 ] i 'TA', zostanie wyświetlony komunikat 'TA ON ( TA Wł )', jeśli funkcja 'TA' jest
aktywna to na ekranie menu radia pojawi się ikona TA, która zmieni kolor z białego na niebieski.
Teraz za każdym razem kiedy jakaś stacja radiowa będzie nadawała komunikaty o ruchu drogowym
twój odbiornik przerwie odtwarzanie bieżących plików audio-video lub przy odbiorze radia przestroi się
na częstotliwość stacji TA. Po zakończeniu wiadomości TA odbiornik wróci do poprzedniego stanu, tj.
przestroi się do poprzedniej stacji radiowej lub wróci do odtwarzania plików MP3/WMA czy video.
Powtórne naciśniecie przycisku 'TA' wyłączy tę funkcję.

       STEREO-MONO. By zmienić tryb odsłuchu STERO-MONO kliknij przycisk 'ST'. Jeśli funkcja
STEREO jest aktywna to ikona ST zmieni kolor z białego na niebieski . Przy słabym sygnale należy
używać tylko tryb MONO.

UWAGA: W zależności od kraju, nie wszystkie funkcje RDS mogą być dostępne. RDS nie może
pracować właściwie, jeśli sygnał jest słaby lub jeśli stacja nie emituje sygnału w tym systemie.

        EQ-Equalizer. Przesuń palcem na ekranie menu źródła 'HOME' na drugą stronę lub kliknij prawą
dolną kropkę, kliknij ikonę [ EQ ] by wejść do menu nastaw barwy dźwięku (rys 3) oraz jego
rozmieszczenia przestrzennego w twoim samochodzie. Kliknij na pasek nastaw i wybierz
odpowiednie wartości tonów: niskich i wysokich. Za pomocą przycisków  [    ] 
nastaw: FAD F / T (front / tył) czy BAL L / P (lewy / prawy). Możesz też nacisnąć dowolny punkt w
obszarze kwadratu zawierającego strzałki co uprości nastawy. By załączyć LOUD wybierz [ Wł ] , by
wyłączyć ustaw [ Wył ]. Podobnie ustaw subwoofer.

MENU NASTAWY

         Kliknij ikonę 'Nastawy' oraz jako pierwsze podmenu ' Audio ' (rys 4). Pozycja Głośność
pozwala na ustawienie głośności oraz barwy dźwięku. Głośność dynamiczna pozwala na dobranie
poziomu sygnału dla BT - rozmowy przez bluetooth oraz Kamera - podczas włączonego biegu
wstecznego. Za pomocą strzałek wybierz odpowiednie wartości.
Nastawy – Data
Tryb czasu - wybór pomiędzy trybem 12 lub 24 godzinnym, ustaw 24 Godzin
Ustaw Czas - za pomocą strzałek ustaw odpowiedni czas.
Ustaw Datę - za pomocą strzałek ustaw rok , miesiąc i dzień .
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                                       Rys 3                                                                         Rys 4

Nastawy  Ogólne ( rys. 5 )

Dźwięk przycisków - w zależności od potrzeb wyłącz lub włącz potwierdzenie dźwiękowe czynności.
 Kamera – ustaw odpowiednia nasta do użytej kamery cofania.
 Ustawienia Obraz – ustaw według własnego uznania Jasność, Kontrast, Kolor obrazu.
 Format Obrazu – dopasuj jedną z nastaw : 16:9, 4:3, Normalny, Pomniejszony, Powiększony
odbioru. Jeśli nie zostanie wybrane nowe źródło to odtwarzane będzie ostatnie poprzednio aktywne.

                                     Rys 5                                                                         Rys 6

Nastawy  System ( rys. 6 )

Język – wybór języka ekranu. Kliknij Język, w jego rozwidleniu za pomocą strzałek wybierz Polski ,
by go zatwierdzić kliknij na niebieski pasek Język, po kilku sekundach język ekranu zmieni się.

Kalibracje ekranu – w celu skalibrowania ekranu dotykowego kliknij Tak a następnie klikaj na kolejne
punkty [ + ] aż do wyjścia z tej procedury.

Ściemniacz. Kliknij przycisk [  ] i wybierz odpowiednią nastawę jasności obrazu. Do wyboru są
3 nastawy Dzień - Noc – Wyłączony ekran.

By wyjść z bieżącego menu kliknij [  ], możesz też nacisnąć przycisk na panelu [ MENU ].

ODTWARZANIE AUDIO-VIDEO Z NOŚNIKÓW PAMIECI USB/SDHC.

         Urządzenie RC 621 ROCKER umożliwia odtwarzanie skompresowanych plików audio-video o
maksymalnych parametrach kompresji jak poniżej :
Pliki muzyczne audio:
MP3 ( wszystkie profile) , WMA ( standard/Pro) - częstotliwość zapisu 48kHz, prędkość 320 kbps .
OGG (Q1 - Q10) - częstotliwość zapisu 48kHz , prędkość 500 kbps
FLAC (Lever 0 -Lever 8) - częstotliwość zapisu 48kHz i prędkość 1.6 M bps
APE - częstotliwość zapisu 48kHz, prędkość 950 kbps
AAC - częstotliwość zapisu 48kHz, prędkość 448 kbps
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Pliki video:
MPEG 4 / XVID (SP, ASP) – rozmiar 720 x 480, prędkość 40Mbps, ilość klatek 24fps .
DIVX – rozmiar 720x480, prędkość 40Mbps, ilość klatek 24fps .
H.264 (SP, MP, HP) – rozmiar 720x480, prędkość 10Mbps, ilość klatek 24fps .
RMVB (V8, V9) – rozmiar 720x480, prędkość 20Mbps, ilość klatek 24fps .
Nie zaleca się stosowania plików video o większej rozdzielczości niż 720x480 .
Pliki zdjęć: JPEG, BMP, GIF, PNG

Format/system plików USB: Mass Storage Device (pamięć masowa)/FAT32 , System plików kart
SDHC: FAT32 .Dla zapisu audio MP3/WMA na nośnikach USB i SDHC maksymalna głębokość
999 ścieżek, maksymalny czas jednej ścieżki 99min 59sek, zalecany rozmiar pamięci 16GB .

ODTWARZANIE Z NOŚNIKÓW PAMIĘCI USB / SDHC

NOŚNIK USB. Otwórz pokrywę z nadrukiem USB znajdującą się z lewej dolnej strony, do gniazda
2.0 USB (8) zainstaluj nośnik danych 2.0 USB (pendrive). Urządzenie przełączy się automatycznie w
tryb pracy USB i zostaną wczytane dane.
NOŚNIK SDHC. Do gniazda micro SDHC (3) wsuń kartę micro SDHC wypustem w dół ( konektorami z 
lewej strony ) aż do zatrzaśnięcia. Urządzenie przełączy się automatycznie w tryb odczytu karty SDHC 
i zostaną też wczytane dane. Używaj wyłącznie kard SDHC class 10 lub min class 4 .

               UWAGA. Wyjmuj zawsze nośniki USB, SDHC dopiero po wyłączeniu urządzenia lub po
zmianie źródła na inne niż odtwarzany nośnik. Wyjmowanie nośnika w czasie odtwarzania
może spowodować jego uszkodzenie . Zaleca się stosować nośniki pamięci do 4GB . Przy
większej pojemności mogą wystąpić chwilowe wstrzymania odtwarzania celem odświeżenia
zawartości nośnika, jest to normalna praca urządzenia. Używaj tylko dobrej jakości nośników.
OBSŁUGA

OBSŁUGA

        W głównym menu źródła 'MENU' wybierz żądane źródło odtwarzania 'USB' lub 'SD'. Jeśli nośnik
pamięci zawiera kilka różnych formatów odtwarzania (rys 7) to wybierz jeden z nich klikając na ikonę
z płytą dla plików muzycznych, lub film dla plików video czy też dolna ikonę dla plików zdjęć. Wybrana
ikona podświetli się na niebiesko i zostanie wyświetlona zawartość plików. Przesuwając w górę lub w
dół palcem po ekranie wybierz plik i kliknij na niego by rozpocząć odtwarzanie. Dla plików muzycznych
menu zmieni się jak na rysunku 8.

                                     Rys 7                                                                         Rys 8

Podstawowe funkcje przycisków odtwarzacza audio , video:
 - wybieranie losowe utworów,       - powtarzanie jednego utworu lub wszystkich
 ,  - wybór utworu poprzedni / następny,           - odtwarzanie / pauza

- selekcja trybu: POP, ROCK, CLASSIC, EQ-OFF wyłączony,   - LOUD

- zmiana formatu obrazu : 16:9, 4:3, 1:1, powiększony, pomniejszony
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BLUETOOTH

        Funkcja Bluetooth umożliwia współdziałanie telefonów komórkowych z urządzeniem RC 621 oraz
prowadzenie rozmów telefonicznych z wykorzystaniem funkcji głośnomówiącej. Przy sprzężonym
telefonie komórkowym z funkcja bluetooth podczas odtwarzania innego źródła nastąpi samoczynne
przerwanie odtwarzania i włączenie połączenia przychodzącego powiązane z wyświetlenie menu
połączenia. W menu głównym naciśnij ikonę 'BT', zostanie wyświetlone menu Bluetooth, pozostałe
źródła dźwięku zostaną wyłączone, (rys 9).

                                     Rys 9                                                                         Rys 10

          Sprzęgając po raz pierwszy przez Bluetooth telefon komórkowy z urządzeniem RC 721 należy
upewnić się, że funkcja Bluetooth jest włączona w telefonie. W telefonie wybierz nowe powiązanie z
BT Car Stereo urządzenia i zatwierdź je. Urządzenie może być powiązane tylko z jednym telefonem.

WYBIERANIE NUMERU TELEFONU

           Wprowadź z klawiatury numer telefonu a następnie wciśnij zielony przycisk [ ], połączenie
będzie realizowane, by je przerwać naciśnij czerwoną słuchawkę [   ].

ODTWARZANIE MUZYKI

         Kliknij przycisk nutki by uaktywnić odtwarzanie muzyki z połączonego urządzenia, menu (rys 10).

                                                                                                                      Rys 10

SWC – STEERING WHEEL CONTROL

Urządzenie posiada wbudowany interfejs rezystancyjny umożliwiający powiązanie nastaw z
kierownicy z nastawami urządzenia jak: głośność +/-, kanał +/-, wyciszanie, odebranie/ rozłączenie
rozmowy telefonicznej, wyszukiwanie stacji , zamiana trybu odtwarzanego źródła . W tym celu w
głównym menu 'HOME' kliknij ikonę 'SWC', zostanie wyświetlone menu 'SWC' (rys 11). Teraz możesz
rozpocząć przyporządkowanie funkcji przycisków z kierownicy. Po każdym naciśnięciu przycisku na
kierownicy jego wartość numeryczna pojawi się w prostokątnych okienkach.
W samochodach ze sterowaniem CAN-BUS wystąpi potrzeba zastosowania dodatkowego interfejsu
CAN-BUS, który pozwoli na zamianę impulsów cyfrowych na rezystancyjne akceptowane przez SWC.
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TYPOWE PROBLEMY I ICH USUWANIE

Zanim zaczniesz szukać rozwiązania Twojego problemu zapoznaj się z tą tabelką. Jakiekolwiek
naprawy poza autoryzowanymi serwisami przyczynią się do utraty gwarancji

       Objaw Przyczyna Rozwiązanie
Brak zasilania Bezpiecznik jest przepalony Wymień bezpiecznik   15A
Brak dźwięku Głośność ustawiona jest w 

pozycji minimum
Ustaw głośność na żądanym poziomie

Dźwięk jest 
przerywany, pliki 
nie są 
odtwarzane

Połączenia nie są wykonane 
prawidłowo

Sprawdź połączenia 

Uszkodzony nośnik SD  czy 
pendrive, nieakceptowane pliki

Sprawdź  pliki na nośniku SD lub pendrive nie stosuj 
plików nieakceptowanych przez urządzenie.

Odbiornik nie 
reaguje na 
przyciski 
operacyjne

Mikroprocesor nie działa 
prawidłowo z powodu zakłóceń

Wciśnij przycisk RESET przez 3 sek.
Sprawdź  przyczynę zakłóceń .

Radio nie odbiera Przewód antenowy jest nie 
podłączony

Podłącz przewód antenowy

Automatyczne 
wybieranie stacji 
nie działa

Sygnał stacji jest zbyt słaby Wybierz stację ręcznie

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania ( stałe )                                                     12V (10.5 - 15.8V), masa ujemna
Moc wyjściowa                                                                       4 x 40 W max , 4x20W ( 4ohm , 10%THD)
Pobór prądu                                                                           10 A max
Impedancja głośników                                                            4 lub 8 ohm
Wymiary                                                                                 178x101x130mm
EKRAN TFT LCD 6.2” WVGA DIGITAL                                  800x480 pixels ( 16:9 )
Kontrast / Jasność                                                                  600 / 400 cd/m2
ODBIORNIK RADIOWY ( PHILIPS NXP )                              FM 
Zakres częstotliwości                                                              87.5 - 108 MHz
Czułość użyteczna (S/N 30dB)                                               3uV
Stereo separacja                                                                    30dB
Współczynnik sygnał/szum S/N                                              55dB
Krok częstotliwości skanu                                                       50 kHz
SEKCJA ODTWARZANIA                                                       USB/SDHC
Stosunek sygnał/szum S/N                                                     powyżej 60 dB
Charakterystyka częstotliwości                                               20Hz - 20 kHz
Separacja kanałów powyżej                                                    50 dB ( przy 1kHz )
Zniekształcenia THD                                                               < 0.2% ( przy 1kHz)
WYJŚCIE AUDIO / RCA , SUBWOOFER                               2,0 V rms ( max) / 0.1 k ohm
WYJŚCIE / WEJSCIE VIDEO                                                 1.0±0.2V rms ( max) / 75 ohm
WEJŚCIE AUX                                                                        20Hz - 20 kHz / 775 mV / 20kohm
Masa urządzenia                                                                     1,3 KG
Dopuszczalna temperatura pracy                                             -10°C ~ +60°C
Uwaga: Jeśli urządzenie jest eksploatowane w ekstremalny sposób z dużą mocą a temperatura
pracy wzrośnie do +70°C automatycznie zostanie zredukowana moc wyjściową wzmacniacza . Jest
to normalna prawidłowa praca urządzenia.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Firma AUDIOPOL MATLA CORP. deklaruje zgodność produktu RC 621 z dyrektywą EU 1999/5/ WE oraz
regulaminem 10R ( certyfikat produktu ; E-13 10R-04 12960 ) .

Importer zastrzega sobie prawo do zmian w oprogramowaniu i działaniu urządzenia, które mogą nieznacznie
odbiegać od zawartych w opisie instrukcji .
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