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Adaptiv Mini
Adaptiv Mini umožňuje vstup HDMI a kamery na OEM obrazovku.

Toto rozhraní Mini Plug and Play přidává HDMI pro připojení zařízení Apple nebo
Android a umožňuje tak zrcadlit displej smartphonu na původní obrazovce vozidla.
Vstupy pro přední a zadní aftermarket kamery jsou také standardně obsaženy.

Pro vozy
Pro vozy BMW s CCC i-Drive s 6.6” nebo 8.8” displejem.

Sada obsahuje
Adaptivní Interface
Kabeláž k vozu

Před instalací
RPřed instalací si přečtěte příručku. Pro instalaci jsou nezbytné technické znalosti.
tMísto instalace musí být bez vlhkosti a mimo zdroje tepla.
Výrobce ani dodavatel nenese odpovědnost za instalaci tohoto produktu.

Aktivace Aux Menu

(Pouze pro vozidla, která nemají Aux vstup povolen z výroby)
1. Podržte tlačítko MENU na 8 sekund pro zobrazení Adaptiv mini čísla verze
firmwaru.
2. Stiskněte a podržte ovladač iDrive na 10 sekund pro aktivaci Aux vstupu.
3. Vystupte a zamkněte vozidlo na 10 minut, aby byl proces aktivace dokončen.

Technická podpora
Výrobce chce poskytnout rychlé a vhodné řešení, pokud narazíte na jakékoli
technické problémy. Proto se při kontaktu pokuste poskytnout co nejvíce informací.
Tím se proces zrychlí a pomůže nám s tím, abychom vám pomohli.
Použijte naše specializované online centrum technické podpory: support.connects2.com
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SCHÉMA ZAPOJENÍ

POZNÁMKA:
Všechna připojení jsou provedena
v zadní části OEM hlavní jednotky.
Přímo k displeji není třeba provádět
žádná připojení.

NASTAVENÍ PŘEPÍNAČŮ DIP
DIP 1
Vozidlo má OEM
zadní kameru
(ON: ANO OFF: NE )

DIP 2
Vozidlo má aftermarket
přední kameru
(ON: ANO OFF:NE )

DIP 3
Vozidlo má aftermarket
zadní kameru
(ON: ANO OFF: NE )

DIP 4
6.6” Screen
Type1
ON
Type 2 ON

DIP 5

8.8”
OFF
Screen

OFF

OFF
ON
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UŽIVATELSKÝ NÁVOD
KONFIGURAČNÍ
TLAČÍTKO

Tlačítko MENU

Přístup přes HDMI

Vyberte Aux In z nabídky OEM zdroje.
Podržte MENU po dobu 2 sekund a přepněte z OEM na Adaptiv Mini HDMI obrazovku
Stlačte a podržte MENU pro opuštění HDMI a návrat do OEM menu.

Video vstup varování o pohybu - 16 km/h
Dvakrát stlačte MENU pro deaktivaci varovné zprávy.

Zobrazení zadní a přední kamery
Z režimu HDMI nebo OEM

1. Zařaďte zpátečku pro zadní kameru
2. Vyřazením zpátečky - přejdete na aftermarket přední kameru
( když je DIP 2 ON )
Pro deaktivaci přední kamery zrychlete nad 16 km/h nebo dvakrát stlačte MENU

Zobrazení přední kamery
Dvakrát stlačte MENU pro vstup na obrazovku přední kamery ( když je DIP 2 ON ).
Dvakrát stlačte MENU pro vypnutí přední kamery.
Zobrazení čísla verze
Podržte MENU na 8 sekund pro zobrazení čísla verze
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