Мультимедійні системи PHANTOM
DVA-7943 та DVA-7944
Інструкція користувача
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Основні технічні характеристики пристрою
 Високопродуктивний восьми ядерний процесор Spreadtrum SC9853 з
частотою 1,8 ГГц
 Сенсорний ємнісний екран 7″ з роздільною здатністю 1024х600
 Графічний процесор Mali T820 MP2
 Операційна система ANDROID 9
 Оперативна пам’ять 4 Гб, вбудована пам’ять 32 Гб
 Високочутливий радіо тюнер NXP TEF 6686
 Потужний підсилювач звуку MOSFET TDA 7851 (4х50 Вт)
 Вбудований модуль Wi-Fi
 Мультикольорове підсвічування кнопок передньої панелі
 Вбудований цифровий сигнальний процесор (DSP) для фронтальних
та тилових гучномовців
 Графічний еквалайзер
 Вбудований навігаційний модуль з виносною антеною
 Bluetooth з підтримкою телефонної книги
 Профіль A2DP для відтворення музичних файлів за допомогою
Bluetooth
 Підтримка Google Play Market
 Функція Mirror Link (Easy Connect) для підключення смартфонів на ОС
Android та iOS
 2 USB-порти, слот micro SD (для моделі DVA-7944)
 Керування пристроєм за допомогою штатних кнопок на кермі
автомобіля
 Аудіо вихід на зовнішній підсилювач звуку
 Відео вхід для камери заднього виду, відео вхід для камери
фронтального виду, відео вихід, відео вхід, AUX
 Компактний монтажний розмір 178х100 мм

1. Основні функції, керування пристроєм
1.1 Вмикання та вимикання
Вмикання: ввімкнути IGN(ACC) або натиснути на кнопку POWER.
Вимикання: вимкнути IGN(ACC) або тривало натиснути на кнопку
POWER.
1.2 Кнопки передньої панелі
DVA-7943
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Кнопка вмикання/вимикання POWER.
Кнопка повернення на головний робочий стіл.
Кнопка повернення до попередньої операції.
Кнопка збільшення гучності звуку.
Кнопка зменшення гучності звуку.
Мікрофон.
Скидання налаштувань користувача.
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Кнопка повернення на головний робочий стіл.
Відповісти на дзвінок.
Перехід на наступний трек.
Енкодер для збільшення або зменшення рівня
гучності.
Перехід на попередній трек.
Слот для micro SD та скидання налаштувань
користувача.
Порт AUX.
Мікрофон.
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1.3 Головний робочий стіл
При ввімкненні пристрою завантажується головний робочий стіл, де
можна скористатися основними функціями.
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Повернення до попередньої операції.
Виклик активних «згорнутих» додатків.
Рівень заданої гучності.
Поточний час.
Віджет музичного програвача.
Повернення на головний робочий стіл.
Віджет поточних дати та часу.
Іконка навігації.
Іконка радіоприймача.
Виклик меню додатків та віджетів.
Іконка Bluetooth.
Іконка відео програвача.
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2. Радіоприймач
Для ввімкнення режиму радіоприймача, натисніть відповідну
іконку
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Зміна частоти з метою пошуку потрібної радіостанції.
Показник частоти (рухомий лімб).
Відображення поточної частоти.
Комірка частоти.
Перемикання діапазонів FM1/FM2/FM3/AM1/AM2.
Зміна чутливості приймача дальній/ближній прийом.
Перемикання між стерео та монофонічним відтворенням.
Автопошук радіостанцій.
Збереження налаштованої станції.

3. Музичний програвач
Для ввімкнення режиму аудіо програвача, натисніть відповідну
іконку
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Перехід до попереднього аудіо файлу.
Відтворення аудіо файлу або пауза.
Перехід до наступного аудіо файлу.
Вибір між циклічним відтворенням файлів або їх відтворенням в
випадковій послідовності.
5. Налаштування звукового режиму.
6. Перегляд списку файлів.
7. Додавання файлу до списку «обрані».
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Перегляд
списку файлів:

4. Відео програвач
Для ввімкнення режиму відео натисніть відповідну іконку
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Перехід до попереднього відео файлу.
Відтворення відео файлу або пауза.
Перехід до наступного відео файлу.
Вибір між циклічним відтворенням файлів або їх відтворенням в
випадковій послідовності.
5. Перегляд списку файлу.
6. Перехід до головного меню (відео при цьому буде відображатися у
зменшеному вікні з можливістю перетягування по екрану).
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Перегляд
списку файлів:

5. Телефон (Bluetooth)
Для активації режиму Bluetooth натисніть відповідну іконку
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Виклик цифрової клавіатури.
Завантаження телефонної книги.
Перегляд журналу викликів.
Прослуховування музики A2DP з телефону.
Налаштування Bluetooth.
Меню підключення пристроїв.

Для прослуховування музики з телефону потрібно насамперед
з’єднати телефон з пристроєм.
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Попередній трек.
Програвання/пауза.
Зупинити програвання.
Наступний трек.
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6. Налаштування звукового режиму
Інтерфейс налаштування

 Графічний
еквалайзер
на 16 полос

 Об’ємний
звук

 Посилення
басів

звукового режиму має п’ять функцій:

 Звукове
поле

 Фільтр басів

7. Налаштування пристрою
Для активації меню налаштувань натисніть відповідну іконку

В цьому меню доступні наступні функції:
 Налаштування Wi-Fi доступу до мережі інтернет.
 Налаштування обладнання (звукові та візуальні налаштування,
перегляд інформації про стан GPS, стан пам’яті пристрою та ін.).
 Загальні налаштування (ввімкнення відображення поточного часу,
автоматичний запуск навігації, вибір кольору підсвічування кнопок
управління, вибір шляху запуску навігаційної програми,
налаштування управління з кнопок керма та ін.).
 Заводські налаштування (код 3368).
 Налаштування користувача (обрання системної мови та методу
введення інформації, створення нового акаунту або робота з
існуючим, скидання системи до заводських налаштувань та ін.).
 Налаштування системи (налаштування поточних дати та часу, вхід
до параметрів розробника, інформація про пристрій та ін.).

8. Налаштування кнопок керма
Для налаштування кнопок керма натисніть відповідну іконку

Натисніть бажану кнопку на кермі, а потім кнопку відповідної функції на
екрані. Повторіть цю процедуру для інших кнопок. У випадку помилки при
налаштуванні натисніть

і повторіть налаштування спочатку. По

закінченню збережіть налаштування, натиснувши

.

9. Комплектація та схема підключення










GPS антена.
Wi-Fi антена.
Кабель ISO.
Кабель для підключення кнопок керма, активації зовнішнього
підсилювача та ознаки заднього ходу.
USB-кабель (2 шт.).
Пульт ДК інфрачервоний (для DVA-7944).
Монтажні кріплення.
Керівництво користувача.
Гарантійний талон.

Технічна підтримка (Україна)
Моб.(viber): +38 (067) 224 81 05
e-mail: technical_support@stopol.kiev.ua
skype: support_ukr_stopol
Сайт: www.stopol.com.ua
Гарантійний строк: 1 рік.
Строк служби:
3 роки.
*Примітка: Виробник залишає за собою право в будь-який час вносити
зміни до конструкції пристрою та програмного забезпечення
без попереднього повідомлення.

