Sistem multimedia 2 DIN
dedicat Dacia Duster 2014-2021

Wireless Apple CarPlay, Android Auto, Ecran tactil capacitiv de 7",
Conectivitate Wi-Fi, Bluetooth, GPS, USBx2, Slot card SD,
Comenzi volan integrate, Afisare informatii climatizare si camera marsarier,
Meniu in limba romana, Telecomanda inclusa

Ecran principal

1. Buton Pornire
2. Buton Acasa
3. Buton Volum
4. Slot Card

5. Buton Inapoi
6. Buton Derulare Inapoi
7. Buton Derulare Inainte
8. Navigatie

9. Bluetooth
10. Radio
11. Muzica
12. Video

13. Setari

Sistemul multimedia 2 DIN dedicat pentru Dacia Duster foloseste sistemul de operare
Android, ceea ce il face extrem de versatil, permitand atat instalarea de aplicatii pe
unitate, cat si utilizarea unor aplicatii care deja sunt instalate, precum Youtube.
Accesul la internet este facil prin conexiunea Wi-Fi care poate fi setata din meniul
Settings. Odata realizata conexiunea, aceasta ramane salvata si poate fi utilizata atunci
cand unitatea este in aria de acoperire a retelei.

Setare limba afisaj si dimensiune text
Unitatea are meniul in limba
engleza, insa acesta poate fi
modificat conform dorintelor
utilizatorului.
Schimbarea limbii de afisare se
face din meniul Settings >>
Language, de unde se pot
modifica
si
dimensiunea
fontului la care sunt afisate
textele pe ecranul unitatii.

Setare data si ora
In meniul Setting >> System >> Date & Time pot fi setate data si ora, precum si
formatul in care acestea vor fi afisate pe ecranul unitatii.

Personalizare ecran
Ecranul
unitatii
poate
fi
personalizat utilizand o imagine
sau o fotografie.
Se poate alege fie una dintre
variantele oferite de unitate sau se
poate utiliza o fotografie sau o
imagine stocata pe USB sau pe un
card SD si ulterior salvata in
memoria sistemului.
Accesand meniul Settings >> Display >>Wallpaper se alege imaginea dorita si se
seteaza ca imagine de fundal.
De asemenea, pictogramele aplicatiilor pot fi mutate in alte ecrane, tinand apasat pe
iconita aplicatiei pe care doresti sa o muti si plasand-o in ecranul dorit.

Ajustare luminozitate ecran
Nivelul luminozitatii ecranului poate fi ajustat din meniul Setari >> Display >>
Brightness Level, tragand de cursor in directia dorita.

Setare Radio
Pot fi memorate 18 posturi FM si 12 posturi AM.
Cautarea posturilor se poate face fie manual, fie automat. Se cauta frecventa radio
dorita si se tine apasat pe aceasta pentru a memora postul. Unitatea afiseaza numele
postului radio ascultat.

Conexiune BluetoothTM
Unitatea permite realizarea de convorbiri telefonice in regim hands-free precum si
redarea Wireless a muzicii din telefon.
Mai mult, poti utiliza Apple CarPlay si Android Auto fara a fi nevoie sa conectezi
telefonul prin cablu.
Conectarea telefonului se face rapid din meniul Bluetooth.
Apasa butonul “Cauta” pentru a identifica dispozitivele disponibile pentru
conectare, da click pe telefonul pe care doresti sa il imperechezi si apoi mergi in
meniul telefonului in sectiunea Bluetooth pentru a finaliza conectarea. Introdu
codul 0000 si apasa butonul “Pair”. Unitatea se sincronizeaza cu agenda telefonica,
afiseaza istoricul apelurilor, apelurile pierdute si ultimul apel efectuat.

Conexiune Wi-Fi
Pentru a avea acces la internet si la
aplicatii precum Youtube poti conecta
unitatea la retelele Wi-Fi disponibile sau
poti face hotspot din telefon.
Odata realizata conexiunea cu o retea
Wi-Fi aceasta ramane salvata si unitatea
se va conecta automat in aria de
acoperire.
Pentru utilizarea Wireless a aplicatiilor
Android Auto si Apple CarPlay este
recomandat sa se utilizeze doar
conexiunea Wireless cu telefonul si sa se
opreasca celelalte retele.

Apple CarPlay
Apple CarPlay este cel mai inteligent si
sigur mod de utilizare a iPhone-ului in
timpul condusului.
Poti primi indicatii de navigatie, poti
primi si trimite mesaje, poti efectua
apeluri telefonice si poti asculta muzica
preferata direct din smartphone.
Ai acces la aplicatiile de navigatie
preferate (Maps, Waze, etc.) astfel incat
sa primesti indicatii in timp real cu harti
care sunt in permanenta actualizate,
totul cu o grafica perfect adaptata pe
unitatea multimedia.
Cu aceasta unitate ai 2 variante de
conectare/utilizare: Wireless sau prin
cablu USB.

Android Auto
Aplicatia Android Auto a fost creata
pentru a ajuta soferul sa ramana
concentrat asupra condusului in timp ce
se bucura de aplicatiile favorite din
telefon. Odata conectat la unitate,
Android Auto afiseaza instantaneu pe
ecranul unitatii aplicatiile disponibile,
astfel incat sa te bucuri de cea mai buna
experienta de conectare in calatoriile
tale.
Poti utiliza o multime de aplicatii care sa iti ofere informatii de navigare in timp real,
poti efectua convorbiri telefonice prin Bluetooth, poti primi sau trimite mesaje, poti
asculta muzica preferata din smartphone sau poti asculta radio online.
Pentru a putea utiliza Android Auto trebuie instalat pe telefon un apk, care poate fi
descarcat de aici www.apkmirror.com.

2 porturi USB / Slot SD card
Unitatea multimedia are 2 cabluri USB, unul dedicat pentru conectarea telefonului
pentru a rula aplicatii Apple CarPlay si Android Auto si unul pentru conectarea Stickurilor de memorie pentru reda muzica sau filmele stocate pe aceste dispozitive.
Unitatea este dotata si cu un slot pentru carduri SD.

Comenzi pe volan
Poti modifica volumul sau efectua apeluri telefonice utilizand comenzile de pe volan.
Setarea comenzilor de volan se face in meniul Settings >> Car >>Steering wheels keys.

Mai multa distractie pe drum
Unitatea multimedia permite conectarea a 2 monitoare pentru tetiere astfel incat
pasagerii locurilor din spate sa se bucure de mai mult confort in timpul calatoriilor.
Pentru siguranta, unitatea vine setata astfel incat continutul video sa fie redat doar
atunci cand masina este parcata si asigurata cu frana de parcare.

Intrari video
Unitatea permite conectarea a 4 camere video, inclusiv a unei camere auto DVR si
afisarea imaginilor preluate pe ecran.
Imaginile preluate de pe camera de marsarier pot fi utilizate impreuna cu liniile
dinamice de ghidaj pentru un plus de confort atunci cand parchezi masina.

Preluare informatii CAN masina
Accesand magistrala de date CAN a masinii unitatea preia si afiseaza pe ecran
informatiile despre sistemul de climatizare a masinii. De asemenea, afiseaza usa care
este deschisa.
Mai multe informatii sunt disponibile aici: store.falcon.ro

