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MODEL NR.:CA2DIN-7135S 

 

Uživatelská příručka 
Před použitím si přečtěte příručku 

 

CZ - ČESKÝ 

 

Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku 



Před použitím tohoto výrobku 

Před použitím tohoto výrobku si přečtěte, porozuměte a dodržujte pokyny uvedené v této uživatelské příručce. 

Chcete-li tento výrobek používat správně a bezpečně, a abyste si mohli použit popsané funkce, pečlivě dodržujte 

všechny pokyny. Uchovávejte tuto příručku pro budoucí použití. 

Zvláštní oznámení 

1. Obrázky v tomto návodu jsou jen orientační a mohou se lišit od skutečného vzhledu. Tyto obrázky slouží 

pouze k vysvětlení způsobu fungování jednotky. 

2. Vzhledem k neustálému vývoji produktu může být skutečný výrobek, barva a některé funkce popsané v 

příručce odlišné od skutečného modelu. V takovém případě si podivejte na vlastní výrobek. 

Funkce 

 Multimediální systém s velikostí instalace DOUBLE DIN  

 Funkce BT a handsfree 

 Link pro telefon 

 TFT barevný displej 

 RGB obraz, video a audio ladění 

 Nastavení zvuku FM/AM 

 Rozhraní SD a USB 

 Výstupní výkon 25Wx4 

 Funkce pomocného vstupu (vstup AUX a zpětný objektiv) 

 Model pro úsporu energií 

 Moderní, barevné rozhraní s konvexní / konkávní touch funkcí. 

Jednoduchý a snadno použitelný design. 
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Bezpečnostní opatření  

 

Před instalací si pozorně přečtěte všechny pokyny. Tento spotřebič smí být instalován pouze v 
autorizovaném servisním středisku. 

 

  

Tento přístroj smí být instalován pouze ve vozidle s 12V (uzemněným) napájecím 
systémem. Neinstalujte přístroj do kamionu nebo autobusu s napájecím zdrojem 
24 V, protože jednotka může selhat. 

   

  

Napájecí pojistku lze vyměnit pouze v autorizovaném servisním středisku. 
Nevhodné použití pojistky způsobí poškození přístroje a způsobí požár. 

   

  

Aby se zabránilo rušení dopravních pravidel a způsobit nehod nebo jiná nebezpečí, 
řidič se během jízdy nesmí sledovat obrazovku. Pouze cestující na zadních 
sedadlech tedy mohou sledovat obrazovku. 

   

 
 

Z bezpečnostních důvodů, pro zajištění běžného používání a zamezení poškození 
zařízení nebo zranění osob, veškeré činnosti při instalaci, opravách a údržbě 
mohou být prováděny pouze v autorizovaném servisním středisku. 

   

  

Pro zabránění rizikům úrazu elektrickým proudem, poruchám, požáru nebo zkratu 
nevystavujte přístroj vodě ani vlhkosti. 

   

  

Mechanické části obrazovky jsou součásti s automatickou převodovkou. Toto 
zařízení nevytláčejte, nevytahujte ani neotáčejte a ujistěte se, že displej TFT je 
chráněn před údery ze všech stran. 

 

 

Upozornění: Abyste zabránili úrazu elektrickým proudem, před instalací vypněte motor a 
odpojte zdroj napájení ACC od B +. 

 

 



Základní operace 

Kličové funkce  

č. Tlačítko Funkce 

1 SD Slot SD. MMC 

2 IR Infračervené dálkové ovládání  

3 MIC Mikrofon 

4 
 

Napájení/Žádný zvuk 

5 MODE Změna režimu 

6 BAND Změna pásmu 

7 USB Slot USB 

8 RES Resetovací tlačítko 

9 AUX Vstupní port  AUX 

 

POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ 

 
Tlačítko napájení 

 
Přehravání/pauza 

 
Změna režimu 

 
Ekvalizér 

 Nastavení hlasitosti 

 
Žádný zvuk 

 Rychlý přesun vpřed/vzad 

1-6 Čiselná tlačítka 

 
Automatické vyhledávání a ukládání 
rozhlasových stanic  

 Změna kmitočtového pásma  

 
Návrat 

 

Poznámka: Před použitím odstraňte ochrannou fólii mezi baterií a dálkovým ovladačem . 

 

 

 

 

 

 

 



VÝMĚNA BATERIE 

Vyměňte baterii, když dálkový ovladač pracuje jen na malou vzdálenost nebo již nefunguje. A prosím věnujte 

pozornost správné polaritě. 

Stiskněte klapku a současně 
vyjměte baterii.  

Vložte do slotu novou baterii  Přemístíte klapku  dálkového 
ovladače  

   
 

Hlavní rozhraní 

Hlavní rozhraní 

Tento multimediální systém má několik funkcí, jako například: Rádio, USB, SD, BT, vstup AV apod. 

Klepněte na konkrétní ikonu této funkce, jak je znázorněno na obrázku (1) 

 

Telefonní link (podporuje verze Android 5.0 nebo vyšší) 

 Pro připojení zařízení Android k přehrávači vašeho auta, pomocí linku Mirror byste měli stáhnout a nainstalovat 

aplikaci Autolink.apk následujícím způsobem: 

- Připojte zařízení přes Bluetooth k přistroji auta 

- Po připojení Bluetooth připojte zařízení Android k přístroji vašeho vozu prostřednictvím kabelu USB. 

- Jakmile obdržíte zprávu s názvem "Žadná nainstalovaná aplikace nepracuje s tímto příslušenstvím", 

vyberte prosim "VIEW"  

 



- Stáhněte prosím soubor a nainstalujte jej na zařízení Android (po vyhledání místa, kde byla aplikace 

stažena). 

-Jakmile se zobrazí zpráva "App installed  (Instalovaná aplikace)", vyberte možnost Done (Hotovo) a 

zavřete okna 

- Odpojte prosím kabel USB od zařízení a po několika sekundách jej znovu připojte 

-Jakmile se zobrazí zpráva  “Open Autolink when this USB accessory is connected (Otevřete Autolink, když 

je připojeno příslušenství USB) ", stiskněte tlačítko OK.  

-Pokud obdržíte zprávu “Autolink will start capturing everything that’s displayed on your screen (Autolink 

začne nahrávat vše zobrazené na vaše obrazovce)”, stiskněte tlačítko “START NOW (ZAČÍNÁME)” 

Upozornění 

Charakteristika “link v zrcadle” není dostupná ve všech zařízeních, proto zkontrolujte kompatibilitu svého  

mobilního telefonu, protože tato funkce se může lišit od jednoho zařízení k druhému. 

iOS (podporuje IOS verze 10.0 nebo vyšší, ale iPhone X nebo jiná vyšší verze je omezena) 

 

1. Připojte iPhone k jednotce pomocí USB datového kabelu . 

2. Jakmile je mobilní telefon připojen k jednotce, obrazovka telefonu bude promítána na displeji vozu. 

Provoz je možný v jednom směru. 

 

Provozní funkce 

Rádio 

Klepněte na ikonu  Rádio na hlavním rozhraní nebo stiskněte tlačítko MODE na panelu pro přepnutí na funkci 

rádia. 

 

    Obr. (2)       Obr. (3) 



1. Zobrazuje aktuální frekvenci (neplatný dotykový kontakt). 

2. Stiskněte krátce tlačítko pro automatické vyhledávání nízkých frekvencí. 

3. Krátkým stisknutím tlačítka nastavíte polohy nízkých frekvencí. 

4. Stiskněte krátce tlačítko pro automatické vyhledávání vysokých frekvencí. 

5. Krátkým stisknutím tlačítka nastavíte vysokofrekvenční stanice. 

6. Chcete-li předběžně nastavit frekvenci rozhlasových programů: Klepnutím vyberte rádiový program, 

klepnutím a podržením uložíte program rozhlasu. 

7. Funkce PS/AS: Stiskněte pro automatické skenování rozhlasových programů. 

8. Tlačítko vyhledavání. 

9. Stisknutím tlačítka změňte rádiové frekvence. 

10. Tlačítko LOC/DX. 

11. Kontrolní tlačítko MO/ST. Jedním stisknutím zobrazíte režim mono a poté opět stiskněte tlačítko pro 

zobrazení stereofonního režimu. 

12. AF. 

13. TA 

 

Provoz rádio 

 Volba frekvence AM/FM 

Stisknutím tlačítka BAND na rozhraní nebo tlačítka BAND na dálkovém ovladači změníte frekvence FM 1-3 

a AM 1-2. 

 

 Polo-automatické nastavení 

Stiskněte krátce šipku    a system bude automaticky vyhledávát vysoké frekvence. Po příjmu všech 

silných a jasných signálů , automatické vyhledávání přestane . Dalším stisknutím tlačítka zastavíte osobně 

vyhledávání. 

Stiskněte krátce šipku   a system bude automaticky vyhledávát nízké frekvence. Po příjmu všech silných 

a jasných signálů , automatické vyhledávání přestane . Dalším stisknutím tlačítka zastavíte osobně 

vyhledávání. 

 Jemné ruční nastavení 

Stisknutím šipek   na rozhraní rádia snížíte / zvýšíte frekvenci . 

 Automatické nastavení 

Stiskněte šipku  v rádiovém rozhraní a system automaticky vyhledá rozhlasové stanice. Po příjmu 

všech silných a jasných signálů se rozhlasové stanice automaticky uloží do souboru rozhlasové stanice. Po 

dokončení vyhledávání systém vyhledá každou platnou rozhlasovou stanici po dobu 3 sekund . 

 Vyberte a přehrajte předem uložené rozhlasové stanice 

Vyberte požadovanou frekvence, stiskněte a přehrajte předem uložené rozhlasové stanice v rádiovém 

rozhraní. 

 Ruční ukládání rozhlasových stanic 

Vyberte frekvenci. Vyhledejte rozhlasovou stanici a zastavte požadovanou frekvenci. Vyberte si číslo, pod 

kterým chcete danou rozhlasovou stanici uložit, stiskněte 3 sekundy a rozhlasová stanice se uloží do 

přiřazené pozice. 



Přehrávání USB/SD 

Když je zařízení zapnuté, připojte stick USB / kartu SD a zařízení se automaticky přepne do režimu přehrávání USB 

/ SD. Stiskněte tlačítko MODE na dálkovém ovladači nebo stiskněte na ikonu US, SD a níže uvedené menu se 

zobrazí na obrazovce, jak je znázorněno na obr. (4) a obr. (5). 

 

   Obr. (4)       Obr. (5) 

 

Rozhraní přehrávání hudby 

 

1. Soubor  

2. Předchozí 

3. Přehrávání/Pauza 

4. Další 

5. Opakování přehrávání 

6. Náhodné přehrávání 

7. Tlačítko pro změnu písní 

8. Stop  

 



Rozhraní video přehrávání  

1. Soubor  

2. Předchozí 

3. Přehrávání/Pauza 

4. Další 

5. Stop 

6. Opakování přehrávání 

7. Náhodné přehrávání 

8. Zoom 

9. Tlačítko pro změnu písní 

10. Pomalu 

11. Změna jazyka titulků 

12. Vyběr písní 

 

Funkce BT a handsfree 

Toto zařízení má funkci BT a handsfree . Pokud má váš telefon BT, nastavte spojení s tímto zařízením, abyste 

mohli provadět a přijímat telefonní hovory a přehrávat hudbu . (Poznámka: Telefon musí být schopen podporovat 

BT A2DP, aby mohl přehrávat hudbu). 

Když přístroj pracuje, bez ohledu na režim přehrávání se systém automaticky přepne na BT a handsfree při příjmu 

telefonního hovoru. 

Stisknutím ikony BT na hlavním rozhraní nebo tlačítka MODE na panelu přepnete do režimu BT a handsfree . 

 

1. Volání 

2. Registr volání  

3. Telefonní seznam 

4. Hudba BT 

5. Tlačítko volání 

6. Tlačítko smazání 

7. Tlačítko ukončení hovoru 

8. Mikrofon 



9. Přepínač hlasu mezi reproduktorem vozidla a telefonem 

10. Předchozí 

11. Přehrávání/Pauza 

12. Další 

13. Zařízení BT 

 

 

1. Připojení  

Pokud na displeje se zobrazí  "čeká na připojení", připojení je zapnuté . Na svém mobilním telefonu otevřete 

BT a vyhledejte nové spojení. Vyberte AKAI7135S a přhlaste se. Zadejte přihlašovací kód (tovární kód je 0000) 

a váš telefon se automaticky připojí k vašemu zařízení. Po připojení se na obrazovce zobrazí rozhraní BT. 

 

2. Provedení telefonního hovoru 

Zadejte telefonní číslo pomocí čísel v rozhraní BT nebo na dálkovém ovladači . Stiskněte a vymažte 

nesprávná čísla,jeden po druhém. Po zadání telefonního čísla stiskněte tlačítko  Call . Stiskněte tlačítko 

End pro ukončení telefonního hovoru. Během telefonního hovoru stiskněte tlačítko “Switch ” chcete-li 

přepínat hlas mezi reproduktory auta a telefonem. 

 

3. Příjem telefonního hovoru 

Když je zařízení zapnuto, přijmete-li telefonní hovor, systém se automaticky přepne do režimu BT a 

handsfree. Je-li BT nastaveno na automatickou odpověď, systém automaticky přijme telefonní hovor. Pokud 

je systém nastaven na režim Ruční příjem, stiskněte  pro přijetí telefonního hovoru a pro ukončení 

telefonního hovoru. režimu telefonního hovoru stiskněte tlačítko  pro přepnutí. 

 

4. Přehrávejte hudbu z mobilního telefonu (k dispozici pouze v případě, že telefon vydrží A2DP). 

Stiskněte tlačítka přehrávání na rozhraní BT pro přehrávání různých hudebních formátů uložených v telefonu. 

 

Poznámka: Díky různým typům telefonů lze hudbu přehrávat buď stisknutím tlačítka PŘEHRÁVÁNÍ HUDBY na 

telefonu nebo přes rozhraní BT. 

 

AV vstup 

Stiskněte AV na hlavním rozhraní nebo stiskněte tlačítko MODE na panelu de pe panou za účelem přepnutí 

do režimu vstupu AV. V tomto režimu lze do systému připojit externí zdroje médií, například fotoaparát, 

videohry, Walkman, externí navigační systémy atd.  Vstup bez pomocného zařízení se zobrazí na obrazovce 

NO VIDEO, jak je znázorněno na obrázku (12). 

 

 



Nastavení systému 

 

Stisknutím ikony SETUP vstoupíte do nastavení nabídky, včetně jazyků, zvuku, multimédií a tak dále . 

Nastavte režim podle vašich preferencí. 

 

Nastavení základního systému 

 

Rádiový kmitočtový rozsah: Zvolte rádiový frekvenční rozsah. 

Jazyk: Zvolte jazyk OSD. 

Další nastavení: Přetáhněte tlačítka vpravo pro nastavení 

základních funkcí. 

 

 

 

Audio 

 

EQ: Standard, Klasika, Rock, Pop, Jazz, Electric 

Šest různých zvukových efektů. 

Umístění zvuku: Upravte polohu zvuku podle vašich osobních 

preferencí. 

Intenzita zvuku: Zapněte nebo vypněte. 

Subwoofer: Nastavte subwoofer. 

 

 

Displej 

 

Typ: Standardní, Normální světlo, Nízké světlo, Silné světlo, 

Personalizováno. 

Nastavení obrazu: Posuňte tlačítka pro nastavení intenzity 

světla, kontrastu, sytosti, odstínu a jasu . 

 

 

 

 

Media 

 

Podle vzhledu. 

 

 

 

 

 

 



BT 

 

BT: Zapněte nebo vypněte. 

Název: Změňte název BT. 

Kód PIN: Tovární heslo 0000. 

Link Auto: Zapněte nebo vypněte funkci link auto. 

Automatická odpověď: Zapněte nebo vypněte funkci 

automatické odpovědi . 

 

 

 

Čas 

Režim zobrazení: měsíc / den / rok; Rok / měsíc / den; Den / 

měsíc / rok. 

Formát zobrazení: Vyberte formát mezi 24h nebo 12h. 

Nastavení: Nastavte datum a čas. 

 

 

 

Podsvíčení 

Nastavení podsvícení: Upravte intenzitu podsvícení.  

 

 

 

 

 



Volant 

Volant: Zapněte nebo vypněte funkci volantu . 

Analýza: Nastavení tlačítek  volantu . 

1. krok : Připojte volant k tomuto systému . 

2. krok: Zadejte nastavení volantu a spusťte funkci. 

3. krok: Zadejte režim "Study" a ujistěte se, že jsou všechny 

funkce připraveny k připojení (pokud je funkční tlačítko bílé, 

znamená to, že systém byl dříve připojen a musí být dříve 

odpojen. Nejprve stiskněte "x" a poté "√" pro zrušení 

předchozích nahrávek.). 

4. krok: Stiskněte funkční tlačítko volantu a stisknutím stejné funkce na rozhraní dokončete nastavení funkcí. 

Například stiskněte tlačítko "MODE" na volantu a stiskněte tlačítko "MODE" na rozhraní . Takovým způsobem 

nastavte všechny ostatní funkce. 

5. krok: Po dokončení všech funkcí volantu stiskněte tlačítko "√" na rozhraní pro uložení všech nastavení.  

 

Továrna (logo vozidla) 

Tovární heslo je 123456 

Zadejte nastavení TOVÁRNÍ NASTAVENÍ a zadejte heslo 

123456 pro nastavení spouštěcího hesla, oblasti a logo 

vozidla, apod. 

 

 

 

 

Verze 

Zobrazuje informace o verzi .  

 

 

 

 

 

 



Oprava 

Nesprávnost  Pravděpodobné příčiny  Řešení  

Normální    

Nefunguje 1. Pojistka přístroje a pojistka vozidla 
jsou spáleny 

1. Zadejte novou pojistku. 

2. Napájení je přetížené. 2. Nastavte napětí. 

3. Automatická ochrana je aktivovana, 
aby se zabránilo nesprávnému provozu. 

3. Resetujte systém stisknutím tlačítka 
RESET. 

Dálkové ovládání 
nefunguje 

1. Baterie jsou vyčerpány. 1. Vložte nové baterie. 

2. Baterie jsou nainstalovány nesprávně  2. Baterie správně nainstalujte. 

Není slyšet žádný zvuk 
nebo je příliš slabý zvuk . 

1. Systém je odpojen.  1. Zkontrolujte připojení. 

2. Nastavení hlasitosti jsou příliš nízké. 2. Zvyšte hlasitost. 

3. Reproduktory jsou nesprávně 
připojeny.  

3. Znovu připojte kabel k ... v souladu s 
pokyny k instalaci. 

4. Nastavení sklonu vyvážení hlasitosti   4. Upravte a nastavte hlasitost uprostřed. 

5. Nesprávné uzemnění reproduktoru. 5. Opravte připojení reproduktoru. 
Vyměňte reproduktor . 

6. Porucha reproduktoru. 6. Vyměňte reproduktor. 

Nižší kvalita zvuku / 
zkreslení zvuku  

1. Reproduktor neodpovídá impedanci 
automobilu. 

1. Změňte reproduktor. 

2. Připojení reproduktorů jsou 
nesprávné. 

2. Zkontrolujte připojení reproduktoru. 

Přístroj se restartuje po 
jeho  vypnutí 

Připojení ACC a B + jsou nesprávné . Zkontrolujte a znovu připojte  ACC a  B+. 

Displej    

Žádný snímek s 
výstražnou značkou  

1. Připojení drátěných závitů brzd jsou 
nesprávné. 

1. Zkontrolujte a znovu připojte vodiče 
brzdy a katod napájecího zdroje.  

2. Brzda nebyla aktivována. 2. Nechte vozidlo zbrzděním. 

Nestabilní návrh obrazu  Video signál není správně připojen . Zkontrolujte a ujistěte se, že připojení je 
správné. 

Obrázky jsou zúžené nebo 
komprimované  

Poměr obrazu je nesprávně nastaven . Upravte nastavení obrazu . 

Rádio   

Špatný signál  1. Anténa vozidla není prodloužena na 
maximum. 

1. Připojte správně anténu vozidla. 

2. Funkce LOC není aktivována. 2. Zavřete funkci LOC. 

Čtení karty    

Kartu SD můžete 
přehrávat v počítači, ale 
ne na zařízení  

Ne všechny značky karty SD jsou 
kompatibilní se systémem. Použijte 
kartu MMC v případě chyby karty SD . 

Tento systém podporovan pouze 
následující značky karty SD : SanDisk, 
KingMAX, Kingston, Panasonic, Apacer 
apod. 

 

 

 



POKYNY PRO SPRÁVNOU LIKVIDACI POUZITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH VÝROBKŮ 

Tento symbol na výrobku a na obalu znamená, že výrobek musí být po skončení své 
životnosti oddělen od ostatního odpadu a nesmí s ním být nakládáno jako s běžným 
komunálním odpadem . Po skončení své životnosti uživatel ho musí odevzdat ve sběrném 
místě. Oddělení od ostatního odpadu, následné zpracování, opakované využití součástí 
výrobku a správná likvidace nevyužitelných částí podporuje vznik nových výrobků 
z recyklovaného materiálu, čímž se snižuje negativní vliv na životní prostředí a lidské 
zdraví. 

Najděte adresu nejbližšího sběrného centra : 

 obraťte se na orgány místní správy ; 
 přejděte na webovou stránku : http://www.asekol.cz/asekol/; 
Pro získání dalších informaci kontaktujte prodejnu, v niž jste výrobek zakoupili. 

 

 

http://www.asekol.cz/asekol/

