Android Özellikli
Koltuk Arkası Ekran

MODEL : CL-1018A & CL-1250B

KULLANIM KLAVUZU
Cihazı Kullanamadan önce Klavuzu dikkatle okuyunuz.

GİRİŞ
Cihaz T900 çipine dayanmaktadır. Cotex A7 64 bit Dört Çekirdekli CPU, Android 8.1
işletim sistemi, 1.5GB DDR ve 16GB bellek ile Android ve iPhone için kablosuz
miracast'ı destekler. Güçlü Multimedya ses / video işleme yeteneğine sahiptir, çoklu
ortam formatlarını destekler, 4K HD video oynatmayı, dahili grafik hızlandırma
işlemcisini ve kapasitif dokunmatik ekranı destekler. Yüksek performanslı iki yönlü WiFi
kullanır ve FM vericisini destekler. Çekirdek kartın dış arabirimi, güçlü genişletilebilirlik
ve süper ince tasarıma sahip olan ve Otomotiv sisteminin birçok alanında kullanılabilen
USB, TF ve kulaklık içerir.

.1.

ÖZELLİKLERİ

Çeşitli sinyal arayüzleri ile çalışır, harici çip genişlemesi gerekmez
Video girişi, TF kartı, USB.

Dahili kalite görüntü işleme motoru
MACE-PRO4 görüntü işleme motoru, TV veya ağ videosundan gelen parazitleri
ortadan kaldırır , video sinyali iletimindeki ayrıntı ve renk kaybını ortadan kaldırır,
böylece görüntü kalitesini iyileştirebilir. Tüm içerik ayrıntılarını geri yükleyebilir ve
dünyanın doğal ve ayrıntılı görüntüsünü geri yükler.
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Bluecolor

ÖZELLİKLERİ
A. Süper multimedya işleme yeteneği, 1080 P video kadar destek..

Tüm Formatları
Destekler
Ses ve Video Formatları

1080P video HD
B. Mobile telefon desteği ve kablosuz Miracast
Android Miracast, iPhone Airplay kablosuz Miracast'ı destekler.
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TEKNİK ÖZELLİKLER VE PARAMETRELER
Urun Adı

10.1"/11.6"/12.5" Otomobil İş Eğlence Sistemi

Pixel Çözünürlüğü

10.1"

1024(W) x 3(RGB) x 600(H)

11.6" /12.5"

1920(W) x 3(RGB) x 1080(H)

Dış Giriş Portu

Ses: stereo
Video: karmaşık video sinyal çıkışı (AV) USB bağlantı noktası
TF kart bağlantı noktası

Video Sistemi

PAL / NTSC / AUTO

Güç Voltajı

DC 12V/1.5A

Güç Tüketimi

12W

Çalışma Sıcaklığı

-20°C ~ +60°C

Çalışma Nemi

15~75% (Su damlası pıhtılaşmaz)

Video Formatları

H. 265 kod çözme 1080P @ 60 fps
H. 263 kod çözme,
Maksimum görüntü çözünürlüğü 720 × 576
Sorenson Spark kod çözme 1080P @ 60 fps
MPEG-4 kod çözme 1080P @ 30 fps
MPEG-2 kod çözme 1080P @ 60 fps
MPEG-1 kod çözme 1080P @ 60 fps
MPEG-2 kod çözme 1080P @ 60 fps
VC 1 kod çözme 1080P @ 60 fps
JPEG kod çözme
RV çözme 1080P @ 60 fps
VP 6 çözme 1080P @ 60 fps
VP 7 çözme 1080P @ 60 fps
VP 8 çözme 1080P @ 60 fps
WebP çözme 1080P @ 60 fps
AVS + çözme 1080P @ 60 fps
RMVB çözme 1080P @ 60 fps

WIFI

802.11 b / g / b yüksek performanslı çift antenli WiFi desteği

USB

1 yönlü yüksek hızlı USB 2.0 Ana Bilgisayarı destekleyin

TF Kard

Yüksek hızlı SDIO 3.0 desteği
Maksimum 128GB kapasite desteği

Ses

Destek stereo ses girişi Destek stereo
kulaklık çıkışı Dahili 2X3W @ 4 ohm
Hoparlör

FM İletimi

Destek stereo ses iletimi, frekans 88 MHz-108 MHz seçilebilir

Yazılım Özellikleri

İşletim sistemi: Android 8.1
Android / Iphone kablosuz Miracast desteği
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FONKSİYONLARI
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1. Sesi azaltma
2. Android sistemi için önceki seviyeye dönme işlevi
3. Android sisteminin ana arayüzüne geri döner
4. Kısayol simgesi işlevi
5. Açmak için kısa basın ve kapatmak için uzun basınız;
Çalışırken görüntü ekranını kapatmak için kısa basınız
6. Sesi arttırmak
7. Kısayol işlemi
8. Gizli simge
9. Ekran görüntüsü
10. Sistem ayarları
11. Sıfırlama
12. 4G kart arayüzü (bu fonksiyon isteğe bağlıdır)
13. TF kart arayüzü
14. HDMI arayüzü
15. USB arayüzü
16. Kulaklık arayüzü
17. DC 12 V girişi.5.

MONTAJ
Plastik Halka

1. Şekil 1'de gösterildiği gibi anahtara basın.
2. Şekil 2'de gösterildiği gibi ,Boru boyutu plastik halkanın eşleşen modelini
oluğa yerleştirin.

3. Braket aralığını sola / sağa ayarlayın, boşluğu uygun araba modeline kafalık
borusunu ayarlayın, sonra braketi boruya oturtunuz.
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MONTAJ

Kilidi Çevirin

4. Ayar yönünün anahtar kilidini açın, ileri ve geri doğru uzunluğa ayarlayın,
ardından anahtar kilidini kilitleyin.
Adjusting Switch

5. Ürünün görüntülenme yüksekliğini ayarlamak için ürünün yukarı ve aşağı
ayarlama düğmelerine basın, sonra ayarladıktan sonra Şekil 5'te gösterildiği
gibi serbest bırakın.
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SİSTEM AYARLARI
A. Dil ayarları
Menü altındaki “ayar” düğmesine tıklayın ve “Dil ve giriş” öğesini seçin.

“Dil” projesini seçin ve ardından ilgili dili seçin.
B. Wi-Fİ İşlev ayarları
Ana menünün altındaki “ayarlar” düğmesine tıklayın ve “Wi-Fi” yi açın ve uygun
erişim kaynağını seçin.
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SİSTEM AYARLARI
C. Araç Logoso Ayarları
Ana menünün altındaki “ayarlar” düğmesine tıklayın, “Ekran” ı seçin ve
ardından “Önyükleme logosu” nu tıklayın ve “ANDRSE” şifresini girin ve
ardından ilgili araba logosunu seçin (yeniden başlattıktan sonra
değiştirilmiş araba logosunu ile açılır).

D. Ekran Görüntü Ayarları
Ana menünün altındaki “ayarlar” düğmesine tıklayın, “Sistem” i seçin ve sonra
ekran resimlerinden “Ekran Görüntüsü” nü seçin, “ANDRSE” şifresini girin ve
ardından ilgili işlemleri yapın.
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SİSTEM AYALARI
E. KISA YOL İŞLEMİ
“
” Ana menü altındaki dört işlev seçimini görüntülemek için
simgesini tıklayın.

1

1. Ortam aydınlatma seçimi
2. FM
3. Ses seviyesi ayarı
4. Ekran parlaklığı
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FONKSİYONLAR
A. Dosya Arama
Ana menü altındaki “Dosya Yöneticisi” simgesine tıklayın, bir sonraki seviye
menüsüne girin ve ardından belge kopyalama, yapıştırma, taşıma ve silme
işlemleri ve diğer ilgili işlemleri gerçekleştirin.
B. Ana menü altındaki “Dosya Yöneticisi” simgesine tıklayın, bir sonraki seviye

menüsüne girin ve ardından belge kopyalama, yapıştırma, taşıma ve silme
işlemleri ve diğer ilgili işlemleri gerçekleştirin.
C.Android sisteminin cep telefonu ara bağlantısı
Ana menünün altındaki “Ayarlar” düğmesine basın ve “Wi-Fi” işlevini açın
ve ardından “MiraCast” simgesine tıklayarak üst seviyeye dönün,

“Mcast'ı Etkinleştir” i açmak için bir alt menü seçin ve ardından bu cep
telefonu cihazının adını seçin.

.11.

FONKSİYONLAR
1. Android sisteminde “Çoklu ekran etkileşimi” ni
seçin ve bağlanmak için gerekli makine cihaz
adını bulun ve seçmek için tıklayın.

2. Bağlantı başarıyla kurulduktan sonra, Cep telefonunda çalıştırılan
resim eşzamanlı olarak cihazda görüntülenecektir.

3. Cep telefonunun “Çoklu ekran etkileşimi” ni
ve ardından “Cihazıma dön” öğesini seçin,
ardından cep telefonu ara bağlantısından
çıkabilirsiniz.
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FONKSİYONLAR
4. Apple iOS cep telefonu ara bağlantısı
İlk olarak iPhone'un Wi-Fi hotspot'unu açın ve hotspot'u android monitöre
paylaşın.
5. Ana menüden "AirPlay" simgesini seçin.

6. Aynı anda iPhone'un "AirPlay" işlevini açın. (Telefonun ana arayüzünü
aşağıdan yukarıya kaydırdığınızda "AirPlay" fonksiyon seçeneği görünür)
7. iPhone'da karşılık gelen AirPlay cihaz adını seçin ve yansıtma işlevini açın.
Bağlantı başarılı olduktan sonra, iPhone'da çalıştırılan ekran, cihazda
görüntülenen ekranla senkronize edilir.
8. Cep telefonu bağlantısından çıkmak için cep telefonunda "iPhone'a Dön" ü
seçin.
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FONKSİYONLAR
C. Internet Bağlantısı
İlk olarak, cep telefonunun Wi-Fi etkin noktasını ve bağlantı şifresini ayarlayın.

Aynı zamanda monitörün Wi-Fi işlevini açın, ilgili cep telefonunun Wi-Fi etkin
nokta adını arayın ve Bağlan'a tıklayın. (Şifre gerekiyorsa şifre bağlantısını girin)
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CİHAZ BAĞLANTILARI

İTHALATÇI FİRMA
Mesut Grup Elektronik İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Melih Gökçek Bulvarı 1368. Cadde No:113/2 Alfa Plaza İVOGSAN
06378 Yenimahalle ANKARA
Tel: +90 312 395 02 75
E-mail: info@mesutgrup.com.tr

