TV--NAVI (menet közbeni TV modul) beszerelési és
használati útmutató
Köszönjük, hogy Ön megvásárolta a Tv--Navi. www.automultimedia.hu
rendszert, ami az Ön meglévő navigációs rendszerének funkcionalitását
és használatát jelentősen kibővíti. Biztosak vagyunk benne, hogy ez a
megoldás megelégedésére fog szolgálni a rendszer használatakor.
Lehetőség szerint csak ilyen gyári modulokat használjon, mert a
házilag végzett kódolások károsíthatják gépkocsijának ’’Busrendszerét’’.
Jogi kitétel:

Figyelmeztetés:

A sofőrnek mindig az útra kell irányítania a figyelmét
és tekintetét. Mozgásban lévő autóban nem lehet sofőr által látható TV. Az Ön
felelőssége, hogy mennyire követi a jogszabályokat. Azáltal, hogy Ön
megvásárolja ezt a készüléket elismeri, hogy a sofőr figyelmetlenségéből adódó
balesetért kárért, büntetésért
a gyártót, tulajdonosokat, leányvállalatokat,
dolgozókat felelősség nem terheli. A készülék csak az utasok szórakoztatására
használható, ill. uatzáson kívül. Az Ön felelőssége ennek a jogi nyilatkozatnak a
közlése és ismertetése harmadik vásárló felekkel kapcsolatosan. Amennyiben
tovább értékesítésre kerül a készülék, és nem az eredeti eladótól származik, úgy
ennek a jogi nyilatkozatnak a közlése a közvetett eladó felelőssége!!

A készülék beszereléséből adódó gépjármű elektromos, illetve egyéb
meghibásodásokért a gyártó, eladó, vagy a tovább értékesítő nem felel !!!!

2. Felhasználási terület:
A rendszer a standard MKI, MKII, MKIII, MKIV. BMW navi. Rendszerekkel
kompatíbilis, a következő táblázatban tudja ellenőrizni amennyiben Ön
nem biztos abban, hogy gépjárművének milyen rendszere van.
Navigation
OS
MKI
Version

MKII MKIII MKIV Comments

V14

1-1/69
(7.7)

21/30

Released 12/1999

V15

1-1/72
(8.0)

23-1/10
1/50

Released 6/2000

V16

1-1/72
(8.0)

23-1/20
1/60

Released 8/2000

V16.2

1-1/72
(8.0)

23-1/21
1/60

Released 12/2000

V17

1-1/72
(8.0)

23-1/30
1/70

Released 4/2001

V17.1

1-1/72
(8.0)

23-1/31
1/70

Released 8/2002

V18

1-1/72
(8.0)

23-1/40
1/80

Released 9/2001

V18.2

1-1/72
(8.0)

23-1/41
1/80

Released 11/2001

V19

1-1/72
(8.0)

23-1/50
1/80

Released 3/2002

V20

1-1/72
(8.0)

23-1/60
1/80

Released 9/2002
Released 11/2002 - The MK4 units
were shipped with 4-1/10 from the
factory at the start (from 09/02 to 10/02)
but this version had some known bugs
and therefore BMW put the text
"T20.10" as a dealer reminder to upgrade
with the V20.1 CD when available.

V20.1

1-1/72
(8.0)

21/80

This 4-1/10 software for MK4 has never
been released on any CDs since it was a
3-1/60 4-1/12 temporary beta software they had to rush
out since all cars from 09/02 would have
the new DVD based MK4 unit.
The V20.1 CD will install 4-1/12 and
remove the text "T20.10" at the start up
screen. The only software version that
has this text is the beta version of 4-1/10
that was used at the factory for a short
period while finishing the 4-1/12 that
was released on the V20.1 CD.

V21

1-1/72
(8.0)

23-1/61 4-1/12 Released 2/2003
1/81

V21.1

1-1/72
(8.0)

23-1/62 4-1/12 Released 4/2003
1/81

V22

1-1/72
(8.0)

23-1/63 4-1/20 Released 8/2003
1/81

V22.1

1-1/72
(8.0)

2have any new updates for the MK1 MK2.
3-1/63 4-1/20 MK3 and MK4 units (only for NAVI01
1/81

1-1/72
(8.0)

2Released 3/2004 - This version only has
3-1/63 4-1/30 changes that affect the MkIV unit.
1/81

V23

V24

1-1/72
(8.0)

Released 11/2003 - This version didn't
units in the 7-series)

21/81

Released 7/2004 - New features:
- Stolen vehicle tracking on vehicles
3-1/63 4-1/40 from 09/2004 on
- E83, E85: Displaying of MP3 info text
- "Route Magnet" feature

V24.1

1-1/80

23-1/63 4-1/42 Released 11/2004 - no new features.
1/81

// Nem fog működni az alábbiakkal :: E60,E63,E64,E65 és E66.//
az E60, és E65-tipushoz való modult megtalálja a
www.automultimedia.hu oldalon a BMW –modulok-nál //Más erre az
alapra helyezett típusokban is működhet, pl. Range
Rover,MINI,MG. //
3. TV--Navi Mozgásbani video modul csatlakoztatása.
Kérjük potosan kövesse biztonsága érdekében az utasításokat. Javasolt az
akkumulátor csatlakozójának levétele szerelés előtt. További segítséget itt
talál: viso@viso.hu amennyiben problémái adódtak.

Kövesse a lépéseket:
1. Akku lecsatlakoztatása
2. A TV modul kék csatlakozójába a kikerülő modul IN-LINE –
csatlakozóját kössük be.
3. Akkut csatlakoztassuk
4. Indítsunk és várjunk, hogy bekapcsolódjon a rendszer.
5. Nyomjuk meg a MENU gombot és válasszuk a „TELEVISION”-t.
6. Alapból a Mozgásbani Video ki van kapcsolva, bekapcsolás lejjebb:

A Mozgásbani Video funkció ki- és bekapcsolása.
Alaphelyzet: Mozgásbani Video „OFF” azaz ki van kapcsolva. A TV--NAVI
lehetővé teszi a mozgásbani video funkciót, ehhez a következőt kell tenni:
1. A rendszert helyezzük „TELEVISION” üzemmódba.
2. A bal oldali „SEARCH” – kereső gombot tartsuk lenyomva, míg
eltűnik a képernyő.
3. 1 másodperc múlva megjelenik a kép, a beállítás megtörtént. .
(Amenniyben nem jelenik meg a kép, nyomjuk meg a „MENU”
gombot. Ha még mindig nincs eredmény, indítsunk újra.
Ismételjük meg a lépéseket, hogy az előző beállításokhoz jussunk.
TV--NAVI Extra szolgáltatások

A Tv-- NAVI úgy került kifejlesztésre, az Ön meglévő rendszerét
szolgáltatásaiban bővítse, mint pl. a mozgásbani videozás. Néhány
országban tilos mozgás közben DVD-t nézni, tévézni, ez az Ön
felelőssége, hogy megfelel-e a helyi szabályozásnak, törvényeknek. Jogi
kitétel ld. korábban.!!!
Idő és csatornaszám kijelzés:
Ehhez csak az óra gombot kell röviden megnyomni. Ismételt
megnyomással visszalépés. Csak akkor működik, ha a navi. Fejegység
rendelkezik ilyen gombbal.
Külső jelforrás manuális kiválasztása.
A TV--NAVI lehetővé teszi TV csatorna nézését, míg Ön rádiót vagy CD-t
hallgat. Ehhez először az Audio forrást kell kiválasztania, utána a TV-t. TV
üzemmódban nyomja meg az irány választó gombot röviden. Ennek
megnyomásával az audio üzemmódból a TV üzemmódba léphet.
Automata külső jelforrás választás ki és bekapcsolása:
Gyárilag ez „OFF” üzemmódban van, tehát ki van kapcsolva.
Az automata külső jelforrás választás aktivizálásával Ön bármikor külső
audio módra válthat TV üzemmód közben. Így Ön a legutóbb használt
audio módba lép, mielőtt TV-t nézne. Ez azt jelenti, hogy ha Ön legutóbb
radio üzemmódban volt, a TV indításakor Ön ismét a rádió üzemmódba
kerül. Ez arra is jó, ha a DVD játszóhoz „Aux” bemeneten sztereo audio
szogáltatást rendel, kazettás adaptert vagy FM modulátort.
Beállítás megváltoztatása:
1. Helyezzük a rendszert „TELEVISION” audio üzemmódba.
2. Nyomjuk le és tartsuk a jobb kereső „SEARCH” gombot, amíg a
képernyő eltűnik.
3. 1 másodperc múlva megjelenik a kép, a beállítás megtörtént.
(Amenniyben nem jelenik meg a kép, nyomjuk be a „MENU”
gombot. Ha még mindig nincs eredmény, indítsunk újra.
Ismételjük meg a lépéseket, hogy az előző beaállításokhoz jussunk.
Irányítás a multifunkciós kormánykerék kapcsolókkal:

*Hangerő: + - fel le.
*Állomás keresés a fel, le gombokkal TV audio üzemmódban

