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Congratulations on your purchase of the Gazer multimedia system!

Prior to the connection and the use of the Gazer multimedia system, read this user manual carefully 
and in full. Please keep this manual for future reference.

Precautions
• Avoid any shocks, drops and mechanical damages of the unit.

• To avoid the risk of electric shock, do not disassemble the unit by yourself.

• To prevent the risk of fi re – do not expose the multimedia system to rain, water or any other kind of moisture.

• Do not use the unit if the power or signal cables are damaged. It may result in a short circuit or fi re. Replace damaged 
cables.

• Do not attempt to repair the unit by yourself.

• For the repair and maintenance of the multimedia unit, contact the trained professionals, service centres.

• To remove dust and contamination from the multimedia system, use lint-free cloth.

• The manufacturer reserves the right to make changes in the completing units, hardware and software of the multimedia 
system without prior notifi cation.

Gazer Multimedia Systems
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Device Connections

Connection diagram

RADIO ANT

GPS

NOTE
PIN PART A PIN PART B
1 NC 1 Rear right+
2 NC 2 Rear right-
3 NC 3 Front right+
4 ACC 4 Front right-
5 P.ANT 5 Front left+
6 ILLUMI 6 Front left-
7 BATT+ 7 Rear left+
8 GND 8 Rear left-

1 3 5 7

2 4 6 8

1

2

3 5 7

4 6 8A

B

ISO/C3
Blue

White

ISO/C2
Green

BRAKE

REVERSE

P.CONT

CAM CVBS

Orange/white
Brown/white

Black

KEY A

KEY GND

Red AVIN R

AVIN L

AVIN CVBS

Green / white

Pink

Yellow

Blue / white

KEY B

Yellow
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Device Connections

Connection diagram

VIDEO OUT1Yellow

FRONT RRed

FRONT LWhite
REAR RRed

REAR LWhite
SUB OUTBrown

Black

USB

MICBlack
Black

USB BUS

(Carplay and Android Auto)
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Control Panel

Press    / VOL  button to turn on the unit.

6

2

3

4

5

7

1

1. The    button Switch over to the radio mode.

2. The    button Show the main menu.

3. The  /VOL  Rotary/push button Short press: Switch on the unit. Short press when switched on: Mute. Long 
press: Switch off  the unit. Turning: Adjust the volume.

4. The   button Return to the previous menu.
5. The   button Call the Siri-Voice Assistant.
6. Reset  button Reset the unit.
7. MicroSD card slot.
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Switching on/off  the unit

1.  Press the   /VOL button to switch on the unit.

2.  Press and hold the   /VOL button to switch off  the unit.

Mute 

Press the  /VOL button to switch off  the sound.

Adjust the Volume

You can adjust the volume within the range from 0 (off ) to 40 (maximum).
Turn the  /VOL  rotary/pushbutton to change the volume.

Selection of a playback source

1.  Press the    button on the front panel to show the source selection menu. 

2. Touch the desired icon on the screen to select the respective application, such as Navigation, Radio, etc. 
Drag the screen left/right to scroll.

Basic Operations

Note. Press the  /VOL  button to switch off  the sound.
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Customized

Press the   button to change the wallpapers and the general theme.

1. Choose the theme.

2. Choose the wallpaper:

Photos: to select the photo from the internal storage.
Wallpapers: to select the prestored wallpapers.
Drag left/right to scroll.
Select the desired image and press Set wallpapers for the use.

Basic Operations
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Main Menu

To enter the source selection menu, press the   button.

Applications Menu

Press the    button to enter the list of applications.

5 6 7 8 9

1. Show the current playback source.

2. Enter the customized menu.
3. Main application bar:

Drag left/right to view all applications.
Select the desired application to enter it.

4. Current date and time.

5. Start the player.

6. Start the radio.

7. Show all applications.

8. Start the Bluetooth application.

9. Start the navigation.

1. Sources tab
Shows the accessible playback sources.

2. Applications tab
Shows the applications installed in the system.

Drag the screen left/right to view all applications. Press 
and hold on the application to add it on the desktop. 
To delete the application from the desktop, hold it and 
drag to the x  icon in the top of the screen, and re-
lease it when it turns red.

2 3 41

Main Menu
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Radio

To enter the Radio application, select the respective icon in the main menu.

1.   Return to the main menu.

2.   Tune the radio backward. 

   Backward auto-tuning (long press).

3.   Current frequency.

4.   Tune the radio forward.

   Forward auto-tuning (long press).

5.   Enter the equalizer settings.

6.   Enter the list of favourite stations.

7.   Search and store radio stations automatically.

8.   Show the detected stations.

7 8 9 10 11

2 3 41 5

6 12
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Radio

9.   Show the favourite stations.

10. Band switch.

11. Switch for showing additional functional buttons.

12. List of stations.

13. Personalization list.

14. Switch between the distant/local receptions of radio stations.

15. Manual input of stations.

16. Mute radio mode.

17. View of the RDS options. Enable/disable the TA, AF, REG functions TS: switch on/off  the time synchronization. PTY: 
   Show the PTY list. Back: Return to the previous menu.

18. Hide the second tuning line.

1413 15 16 17 18
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Radio

Selection of radio band

Press the BAND button to switch between the FM and AM bands.

Manual Tuning

During the manual tuning, the frequency is changed in steps. Press the      or      buttons to tune frequencies lower/higher.

Auto-tuning

Hold the      or      button for more than 2 seconds to automatically search by frequencies lower/higher.
To stop searching, repeat the pressing or press any other button in the radio.

Auto-searching
In such a search, only stations with a high level of signal will be detected and stored.
To start searching, press the  button on the lower bar. 
To stop searching, repeat the pressing or press any other button in the radio.

Manual Tuning
1.  When the required station is detected, press  to show the list of selected stations. 
2.  Press any cell to store the current station.
3.  Press the arrow in the upper left corner to return to the main page of the radio.

Note. When a station is found, the searching stops and the station found is heard.

Note. After auto-searching, the previously stored stations will be restored.
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Radio

Listening to the Stored Stations

Method 1:

1.  Press the    button to look through the list of detected stations.
2.  Select a band.
3.  Drag the screen left/right to navigate through the list of stations and select the required station to listen to.

Method 2:

1.  Press the    button to show the favourite stations.
2.  Select a band.
3.  Drag the screen left/right to navigate through the list of stations and select the required station to listen to.
4.  Press the arrow in the upper left corner to return to the main page of the radio.

Local searching
When the LOCAL function is on, only radio stations with a strong signal will be received.

To open the LOCAL function, press the    button on the lower bar, then press the    to select the reception mode.

Frequency manual input

Press the 
 
button to open the manual-input keyboard.

Enter the required frequency and press the OK button to go to the set station.
 To edit the frequency being inputted, press  .

Note. The number of the radio stations that can be detected will decrease after this function is on
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USB Operations

Use of the USB device

1.  Connect your USB device to an external USB cable. When connecting a USB device, the audio system will read the 
fi les automatically. Select Music/Video/Photo to look through the content

2.  To remove the USB device, you should fi rst select another playback source, in order to avoid damaging the USB de-
vice.

Music Playback

Select Music in the application menu. The audio system will display the entire accessible music on the memory devices con-
nected to it.

1. Return to the main menu.

2. Select a memory device.

3. List of favourite tracks.

4. List of new fi les.

5. List of tracks, sorted by name.

  Press the required track to be played back.

6. List of tracks grouped by author.

  Drag up/down to navigate.

1

3

4

5

6

7

8
9 10

2
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USB Operations

7.  List of tracks grouped by album.

8.  View of fi les.

9.  List window.

   Drag up/down to navigate. Press to select.

10. Enter the search menu.

11. Favourite.

12. Show the menu.

13. Previous track.

14. Playback/pause.

15. Next track.

16. Show the additional control buttons.

17. Playback sequence.

18. Repeat play.

19. Selection.

20. Hide additional control buttons.

17 18 19 2012 13 14 1615

1

11
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Playback/pause
When playing back, press the    button to pause. Press the   button to continue playing back.

Previous/next track

Press the   or  button to go to the previous or next track.

Selection of music by artist
1.  Select Artist on the left of the screen.

2. Select the desired artist from the list.

3. Select the required track to play back.

Selection of music by album
1. Select Album on the left of the screen.

2. Select the desired album from the list.

3. Select the required track to play back.

Selection of music by name
1. Select Track on the left of the screen.

2. Select the required track to play back.

Favourite playlists

• Adding tracks to the favourite playlists:

1.  Select the required track and then press   .

2.  Add it to a favourite playlist.

• Remove tracks from the favourite lists:

1. Press Favourite and select a name from the playlist.

2.  Press    and remove the track from the playlist.

USB Operations
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Video Playback

Select Video in the application menu, the unit will display all the video fi les on the memory devices connected to it.
During the video playback, touch the screen, the control buttons will be displayed.

1.  Return to the main menu
2.  Select a memory device
3.  List of folders/fi les. Drag up/down to navigate, press to select
4.  Thumbnails
5.  Show the menu list
6.  Previous fi le
7.  Playback/pause
8.  Next fi le
9.  Equalizer settings
10. Show additional control buttons
11. View sequence
12. Repeat play
13. Hide additional control buttons

1 2

3 5 6 7 8 10

9

4 11 12 13

USB Operations
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USB Operations

View of photo

1.  Select Photo in the application list.

2.  Select the required folder/storage to look through the content.

3.  Press a photo thumbnail to view.

Drag left/right to switch over between photos.

Press the arrow in the upper left corner to exit the view.
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Bluetooth Operations

The built-in Bluetooth module makes it possible to use the audio system as a wireless loudspeaker communication, as well 
as for the wireless music playback. The audio system can display the phonebook of the smartphone connected, receive calls, 
make calls, display the call log.

Select Bluetooth in the main menu to enter the Bluetooth mode.

1.  If Bluetooth is switched off , the audio system will ask for switching it on.

2. Switch on Bluetooth in your unit.

3. Search new devices on your telephone. Select the “Gazer” device from the devices detected and enter the password 
for connection (Standard password: 0000). In addition, you can press the Scanning button to search the devices 
accessible for connection of devices.

After a successful connection, the following screen will show:

Note. •  The audio system can be incompatible with some Bluetooth devices.
•  The playback of music/radio on completing the call begins with the volume level set during the call.
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Telephone

Making calls

• Dialling a number
1.  Enter numbers by using digit keys on the screen. To clear the digits, use the  button.

2.  Press the   button to call.

3.  Press the    button to end a call.

• Answering a call

You can answer an incoming call by pressing the   button. Press the  button to reject an incoming call.

• Disconnection

To disconnect an earlier connected device, press the Disconnect button.
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Telephone

Calls from the phonebook

1.  Press the Contacts button to show your phonebook.

2.  Select the required contact and press the   button to make a call.

3.  Press  to search a contact name.

Call History

To access the call history, press the   button.
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Bluetooth audio streaming

What is audio streaming?

This function is required for wireless audio streaming from the Bluetooth-compatible device. In this way, music, podcasts etc. 
can be streamed wirelessly from a mobile phone or another device to a car audio system and heard from the loudspeakers 
in the vehicle.

Press the Streaming button to play music from a mobile phone.

Bluetooth Settings

Press the Settings button to enter the Bluetooth settings.

Bluetooth

: Previous track
: Playback/pause
: Next track
: Enter the call control
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Apple CarPlay

Apple CarPlay

CarPlay is a technique making it possible to use your iPhone safely in a vehicle. When connecting the phone to the audio 
system, the interface of your smartphone, adapted for driving, is rolled out on its screen. You can build up routes for naviga-
tion, make and receive calls, send and get messages using the Siri Voice Assistant, as well as listen to music and audiobooks.

Entering the CarPlay mode

1.  Connect your iPhone to the USB connector of CarPlay in the audio system using the USB cable from the iPhone package. 
The audio system will enter the CarPlay mode automatically.

2.  To exit the CarPlay mode, press the    button on the front panel of the audio system.

     If you want to return to the CarPlay mode, select Apple CarPlay in the main menu of the unit.

CarPlay control

The CarPlay mode and the Siri Voice Assistant have been developed specially for drivers. These features are fully supported 
by the Gazer audio system and are meant to be an aid for a driver. You can use them when your eyes and hands are maxi-
mally concentrated on driving the vehicle.

Voice control

To enable the Siri, use the    button on the front panel of the unit.

Touch control

You can use the touch screen of the unit to control the CarPlay functions.
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Android Auto
The Android Auto function makes it possible to display the applications from your smartphone to the screen of the audio 
system with maximum comfort. The displaying makes it easy for the driver to keep his/her main focus on driving. You can 
control such things as navigation and maps, calls and text messages, as well as music.

Preparation of a smartphone
Make sure that your phone is running the Android 5.0 software and higher. For best performance, we recommend you to use 
Android 6.0 software and higher.

Download the Android Auto application from GooglePlay.

Make sure that your smartphone has a reliable connection with internet. We recommend running Android Auto for the fi rst 
time with a connection to the Wi-Fi network for fast downloading and setting.

Android Auto
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Select Equalizer in the menu to enter the sound setting mode.
The upper part of the screen contains the buttons to select diff erent presets.

  : This function is designed for selectively boosting certain bass and treble frequencies while listening to music at 
low volumes.

Press the   button to enter the Sound-Field setting and the Subwoofer setting.
Press the  and   buttons to setup the Balance, and by pressing the   and   buttons, setup the Fader.

Subwoofer

Press the   and   buttons to adjust the Subwoofer level.

Sound settings
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Wi-Fi connection

The audio system is running the Android 6.0 software and is equipped with a built-in Wi-Fi module.

Wi-Fi Setting
1.  Press the Settings icon in the main menu of applications to enter the settings and switch on the Wi-Fi 

(if necessary).

2.  Press    to enter the Wi-Fi settings.

3.  Select an accessible Wi-Fi network.

4.  Press the Password fi eld and input the password, then press Connect to connect to the network.
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Other Modes

Navigation

Select the required navigation application. Control the application by the touch screen.

AUX 
Select AV IN in the main menu to view/listen to auxiliary devices.

Steering wheel control buttons

Select Steering wheel control buttons in the main menu to enter the steering wheel control buttons setting.

1. Press a number button, to which you want to assign a function.

2. Select a function.

3. Select the functions for all the buttons.

4. Press Training to begin the programming.

5. Once the last steering wheel control button is programmed, the functions are saved and the programming ends.

6. Press Reset to reset the programming settings.
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System settings

System settings

1.  Go to the main menu.

2.  Open Settings.

  The menu of system settings is displayed.

3.  Press the arrow in the upper left corner to exit the settings.

Basic settings

1.  Select Basic.

2.  Press to select the required setting.

3.  Press the fi eld of options to select or display the required confi guration.

Time settings

1.  Select Time.

2.  Set up the required date and time.

Volume settings

These settings make it possible to set the initial level of volume for each source.

1.  Select Volume. The volume setting submenu is displayed.

2.  Select the required source to adjust the volume level from 0 to 40.

  While switching the sources, the volume changes automatically.

Network

The menu item is designed for setting wireless networks and the statistics of the data use.

Personal
The menu item is designed for setting the system language/input, the factory data reset, etc.
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System settings

Setting Options Description

Backlighting 
of buttons.

Select the colour of the button backlighting on the front panel.

Radio region. Select the region of the radio-receiver use.

Driving Video. On / Off Enable or disable the view of the driving video.

Power saving. Off  / 15 seconds /
30 seconds

Setting of the display power saving.

Beep of buttons. On / Off Enabling or disabling the beep while pressing 
the buttons on the unit.

Unit
The item is designed for setting the brightness, storage, applications etc.

System settings
Accessibility:

This item makes it possible to set up the accessibility to applications.

Software version:

Select to view the information on the system version.
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Troubleshooting

Problem Possible cause Solution

Major

The unit will not switch on. Vehicle ignition is not on.
Power cable is not properly connected.
Fuse has blown out.

Start up the ignition.
Check up the cable connection.
Replace the fuse with a new one of the 
same rating.

No sound. Volume is set at minimum or the mute 
mode is on.

Check up the volume or switch off  the 
mute mode.

Radio mode

Impossible to receive any radio 
station. 

The antenna is not connected prop-
erly.

Check up the antenna connection.

Poor quality of radio-station reception. The antenna is not fully extended 
or broken.

Fully extend the antenna and if 
broken, replace it with a new one.

Preset stations are lost. The battery cable is not properly 
connected.

Connect the battery cable to the DC 
power line from the vehicle battery.

USB mode

Impossible to insert a USB device. The USB device has been inserted 
the wrong way round. 

Insert the USB plug properly into 
the connector.

The unit cannot read the USB device. The NTFS fi le system is not supported. Check up the type of the fi le system; 
the unit operates with the FAT 
or FAT32 fi le systems.
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Поздравляем вас с приобретением мультимедийной системы Gazer!

Перед подключением и началом использования мультимедийной системы Gazer, 
пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным руководством в полном объеме. 

Сохраните данное руководство для обращения к нему в дальнейшем.

Меры предосторожности

• Избегайте ударов, падений и механических повреждений устройства;

• Чтобы избежать поражения электрическим током, не разбирайте устройство самостоятельно;

• Для предотвращения возгорания устройства, не подвергайте мультимедийную систему воздействию дождя, воды 
или любой другой влаги;

• Не используйте устройство если кабели подключения питания и других сигналов повреждены. Это может привести 
к короткому замыканию и возгоранию. Замените поврежденные кабели;

• Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство;

• Для ремонта или обслуживания мультимедийного устройства, обратитесь к квалифицированным специалистам, 
сервисным центрам;

• Для очистки мультимедийной системы от пыли или загрязнений, используйте безворсовую ткань;

• Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию, техническое и программное 
обеспечение мультимедийной системы без предварительного уведомления.

Мультимедийные системы Gazer
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Подключение устройства

Схема подключения

RADIO ANT

GPS

NOTE
PIN PART A PIN PART B
1 NC 1 Rear right+
2 NC 2 Rear right-
3 NC 3 Front right+
4 ACC 4 Front right-
5 P.ANT 5 Front left+
6 ILLUMI 6 Front left-
7 BATT+ 7 Rear left+
8 GND 8 Rear left-

1 3 5 7

2 4 6 8

1

2

3 5 7

4 6 8A

B

ISO/C3
Blue

White

ISO/C2
Green

BRAKE

REVERSE

P.CONT

CAM CVBS

Orange/white
Brown/white

Black

KEY A

KEY GND

Red AVIN R

AVIN L

AVIN CVBS

Green / white

Pink

Yellow

Blue / white

KEY B

Yellow
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Подключение устройства

Схема подключения

VIDEO OUT1Yellow

FRONT RRed

FRONT LWhite
REAR RRed

REAR LWhite
SUB OUTBrown

Black

USB

MICBlack
Black

USB BUS

(Carplay and Android Auto)
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Панель управления

Нажмите кнопку    / VOL  чтобы включить устройство.

6

2

3

4

5

7

1

1.   Переключение в режим радио.

2.   Показ главного меню.

3.  /VOL  Регулятор с возможностью нажатия  
Короткое нажатие: включение устройства. Короткое нажатие во включенном состоянии − без звука. 
Длительное нажатие: выключение устройства. Поворот − настройка громкости.

4.   Возврат в предыдущее меню.
5.   Вызов голосового помощника Siri.
6. Reset − Сброс устройства.
7. Слот для карт памяти microSD.
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Основные операции

Включение/выключение устройства

1.  Нажмите кнопку   /VOL  , чтобы включить устройство.

2.  Нажмите и удерживайте кнопку   /VOL  , чтобы выключите устройство.

Без звука

Нажмите  /VOL , чтобы выключить звук.

Настройка громкости

Вы можете регулировать громкость в пределах от 0 (выкл.) до 40 (максимум).

Поверните регулятор   /VOL  , чтобы изменить громкость.

Выбор источника воспроизведения

1.  Нажмите кнопку    на передней панели, чтобы показать меню выбора источников. 

2.  Коснитесь нужного значка на экране, чтобы выбрать нужное приложение: навигация, радио и тд. 

   Потяните экран влево/вправо для прокрутки.

Примечание. Для включения звука, нажмите кнопку   /VOL  еще раз или прибавьте/убавьте громкость.
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Кастомизация

Нажмите  , чтобы изменить обои и общую тему.

1. Выберите тему.

2. Выберите обои:
Фото − для выбора фото из внутреннего накопителя;
Обои − для выбора предустановленных обоев.
Перетаскивайте влево/вправо для перемещения.
Выберите нужное изображение и нажмите “Установить обои” для применения.

Основные операции
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Главное меню

Для перехода в меню выбора источника, нажмите кнопку   .

Меню приложений

Нажмите кнопку     для перехода к списку приложений.

1. Отображение текущего источника воспроизведения;
2. Вход в меню кастомизации;
3. Панель основных приложений: 

- перетащите влево/вправо, для просмотра всех приложений,
- выберите нужное приложение для перехода к нему;

4. Текущая дата и время;
5. Запуск проигрывателя;
6. Запуск радио;
7. Отображение всех приложений;
8. Запуск приложения Bluetooth;
9. Запуск навигации.

1. Вкладка “Источники”
Отображает доступные источники воспроизведения.

2. Вкладка “Приложения”
Отображает установленные в системе приложения.
Перетяните экран влево/вправо для просмотра всех 
приложений. Нажмите и удерживайте на приложении, 
чтобы добавить его на рабочий стол. Для удаления 
приложения с рабочего стола удерживайте его и 
перетяните на появившуюся иконку X вверху экрана, 
затем отпустите ее когда она станет красной.

Главное меню

5 6 7 8 9

2 3 41
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Радио

Для перехода в приложение “Радио” выберите соответствующую иконку в главном меню.

1.   Возврат в главное меню;

2.   Настройка радио − назад. Авто настройка − назад (длительное нажатие);

3.   Текущая волна;

4.   Настройка радио − вперед. Авто настройка − вперед (длительное нажатие);

5.   Переход к настройкам эквалайзера;

6.   Переход к списку избранных станций;

7.   Автоматический поиск и запоминание радиостанций;

8.   Показ обнаруженных станций;

9.   Показ избранных станций;

10.  Переключатель диапазонов.

7 8 9 10 11

2 3 41 5

6 12
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Радио

11.  Переключатель для отображения дополнительных функциональных кнопок;

12.  Список станций;

13.  Список персонализаций;

14.  Переключения дальнего/ближнего приема радиостанций;

15.  Ручной ввод станции;

16.  Беззвучный режим радио;

17.   Просмотр опций RDS: 
  Включение/выключение функций TA, AF, REG, 
  СT − включение/выключение синхронизации времени; PTY − Показ списка; PTY Back − Возврат в предыдущее меню;

18.  Убрать вторую строку настроек.

1413 15 16 17 18
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Радио

Выбор диапазона радио

Нажмите кнопку “BAND” для переключения между диапазонами FM AM.

Ручная настройка
При ручной настройке частота изменяется пошагово. Нажимайте кнопки              для настойки частот ниже/выше.

Автонастройка
Удерживайте кнопку       или       более 2 сек. для начала автоматического поиска по частотам вниз/вверх.
Чтобы прекратить поиск, повторите нажатие или нажмите любую функциональную кнопку в радио.

Автопоиск
При таком поиске будут обнаружены и сохранены только станции, обладающие высоким уровнем сигнала.
Для начала поиска, нажмите кнопку  на нижней панели.
Чтобы прекратить поиск, повторите нажатие или нажмите любую функциональную кнопку в радио.

Ручное сохранение

1.  После обнаружения нужной станции нажмите   для отображения списка избранных станций.

2.  Нажмите на любую ячейку, чтобы сохранить текущую станцию.

3.  Нажмите на стрелку в левом верхнем углу для возврата к главной странице радио.

Примечание. Когда радиостанция найдена, поиск прекращается и проигрывается найденная станция.

Примечание. После автопоиска, все ранее сохраненные станции будут перезаписаны.
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Радио

Прослушивание сохраненных станций

Метод 1:

1.  Нажмите    для просмотра списка обнаруженных станций.
2.  Выберите диапазон.
3.  Потяните экран влево/вправо для навигации по списку станций и выберите нужную станцию для 

прослушивания.
Метод 2:

1.  Нажмите    для отображения избранных станций.
2.  Выберите диапазон.
3.  Потяните экран влево/вправо для навигации по списку станций и выберите нужную станцию для 

прослушивания.
4.  Нажмите на стрелку в левом верхнем углу для возврата к главной странице радио.

Локальный поиск
При включенной функции LOCAL, будут приниматься только радиостанции имеющие сильный сигнал.
Для включения функции, нажмите  на нижней панели, затем нажмите на    для выбора режима приема.

Ручной ввод частоты
Нажмите 

  
 для открытия клавиатуры ручного ввода. Введите нужную частоту и нажмите OK для перехода к 

заданной станции.
Для редактирования вводимой частоты нажмите    

Примечание. Число доступных к обнаружению радиостанций уменьшится при включении данной функции.
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Проигрывание с USB накопителей

Использование USB накопителя

1.  Подключите USB накопитель к выносному USB кабелю. При подключении накопителя, магнитола прочтет 
файлы автоматически. Выберите Музыка/Видео/Фото для просмотра содержимого.

2.  Перед отключение USB накопителя, для предотвращения выхода его из строя, выберите другой источник
проигрывания.

Проигрывание музыки

Выберите “Музыка” в меню приложений. Магнитола отобразит всю доступную музыку на подключенных 
накопителях.

1.  Возврат в главное меню;

2.  Выбор накопителя;

3.  Список избранных композиций;

4.  Список новых файлов;

5.  Список композиций, отсортированных по названию. Нажмите на нужный трек для воспроизведения;

6.  Список композиций, сгруппированных по автору. Перетащите вниз/вверх для навигации;

7.  Список композиций, сгруппированных по альбомам;

8.  Просмотр файлов;

9.  Окно со списком. Перетащите вниз/вверх для навигации. Нажмите для выбора;

1

3

4

5

6
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8
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Проигрывание с USB накопителей

10.  Переход в меню поиска;

11.  Избранное;

12.  Отображение меню;

13.  Предыдущая композиция;

14.  Воспроизведение/Пауза;

15.  Следующая композиция;

16.  Отображение дополнительных кнопок управления;

17.  Порядок проигрывания;

18.  Повтор;

19.  Подборка;

20.  Спрятать дополнительные кнопки управления.

17 18 19 2012 13 14 1615

1

11
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Воспроизведение/Пауза
Во время воспроизведения нажмите кнопку    для постановки на паузу. Нажмите на кнопку    
для продолжения воспроизведения.

Предыдущая/Следующая композиция

Нажмите кнопки    или    для перехода к предыдущей или следующей композиции.

Выбор музыки по артисту
1.  Выберите “Артист” слева экрана.

2.  Выберите нужного артиста из списка.

3.  Выберите нужную композицию для проигрывания.

Выбор музыки по альбому
1.  Выберите “Альбом” слева экрана.

2.  Выберите нужный альбом из списка.

3.  Выберите нужную композицию для проигрывания.

Выбор музыки по названию
1.  Выберите “Композиции” слева экрана.

2.  Выберите нужную композицию для проигрывания.

Избранные списки воспроизведения

• Добавление композиций в избранные списки:
1. Выберите нужный трек, затем нажмите   .
2. Добавьте его в избранный список воспроизведения.

• Удаление композиций из избранных списков:

1. Нажмите “Избранное” и выберите название списка воспроизведения.

2. Нажмите   и удалите трек из списка воспроизведения.

Проигрывание с USB накопителей
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Проигрывание видео

Выберите “Видео” в меню приложений, отобразится все видеофайлы на подключенных накопителях. При просмотре 
видео, нажмите на дисплей для отображения кнопок управления.

1.   Возврат в главное меню;

2.   Выбор накопителя;
3.   Список папок/файлов. Перетащите вверх вниз для навигации, нажмите для выбора;
4.   Миниатюры;

5.   Отобразить список меню;

6.   Предыдущий файл;
7.   Воспроизведение/Пауза;
8.   Следующий файл;
9.   Настройки эквалайзера;
10.  Отобразить дополнительные кнопки управления;
11.  Порядок просмотра;
12.  Повтор;
13.  Скрыть дополнительные кнопки управления.

Проигрывание с USB накопителей

1 2

3 5 6 7 8 10

9

4 11 12 13
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Проигрывание с USB накопителей

Просмотр фото

1.  Выберите “Фото” в списке приложений.

2.  Выберите нужную папку/накопитель для просмотра содержимого.

3.  Нажмите на миниатюру фото для просмотра.

Перетащите вправо/влево для переключения между фото.
Нажмите на стрелку в верхнем левом углу для выхода из просмотра.
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Bluetooth

Встроенный Bluetooth модуль позволяет использовать магнитолу в качестве беспроводной системы громкой связи, 
а также для беспроводного проигрывания музыки. Магнитола имеет возможность отображать телефонную книгу 
подключенного смартфона, принимать звонки, совершать звонки, отображать журнал звонков.

Выберите “Bluetooth” в главном меню для входа в режим Bluetooth.
1.  Если Bluetooth выключен, магнитола предложит его включить.
2.  Включите Bluetooth на вашем устройстве.
3.  Произведите поиск новых устройств на вашем телефоне. Выберите устройство “Gazer” из списка 

обнаруженных устройств и введите пароль для подключения (Стандартный пароль: 0000).
Также вы можете нажать на кнопку   Сканирование для поиска доступных для подключения устройств.

После успешного подключения отобразится следующий экран:

Примечания. 
• Магнитола может быть не совместима с некоторыми Bluetooth устройствами.
• Воспроизведение музыки/радио после завершения звонка начинается с уровнем громкости, выставленным 

во время звонка.
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Телефон

Совершение звонков

• Набор номера:
1.  Введите номер используя цифровые кнопки на экране. Для удаления цифр воспользуйтесь кнопкой  .

2.  Нажмите кнопку   для вызова.

3.  Нажмите кнопку   для завершения вызова.

• Ответ на звонок:

Для ответа на входящий звонок нажмите кнопку   .Нажмите кнопку   для отклонения входящего звонка.

• Отсоединение устройства:

Для отключения ранее подключенного устройства нажмите кнопку “Отключение”.
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Телефон

Звонки на номера с телефонной книги

1.  Нажмите кнопку “Контакты” для отображения телефонной книги.

2.  Выберите нужный контакт нажмите кнопку   для совершения звонка.

3.  Нажмите кнопку    для поиска контакта по имени.

История звонков

Для открытия журнала звонков нажмите кнопку  .
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Bluetooth

: Предыдущая композиция
: Воспроизведение/Пауза
: Следующая композиция
: Перейти к управлению вызовами

Bluetooth Аудио

Что такое Bluetooth Аудио?

Данная функция нужна для беспроводной трансляции потока аудио с Bluetooth совместимого устройства. 
Таким образом можно без проводов передавать музыку, подкасты и т.д. с телефона или другого устройства на 
автомобильную магнитолу и прослушивать на динамиках в автомобиле.
Нажмите кнопку “Трансляция” для прослушивания музыки c телефона.

Настройки Bluetooth
Нажмите кнопку “Настройка” для перехода к настройкам Bluetooth.
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Apple CarPlay

Apple CarPlay

CarPlay – это технология позволяющая безопасно использовать ваш iPhone в автомобиле. При подключении телефона 
к магнитоле, на ее экране разворачивается интерфейс вашего смартфона, адаптированный для управления за рулем. 
Вы можете строить маршруты для навигации, совершать и принимать звонки, отправлять и получать сообщения 
используя голосовой помощник Siri, а также прослушивать музыку и аудиокниги.

Включение режима CarPlay
1.  Подключите ваш iPhone к USB разъему CarPlay на магнитоле используя комплектный USB кабель iPhone. 

Магнитола автоматически переключится в режим CarPlay.

2.  Для выхода из режима CarPlay нажмите кнопку  на передней панели магнитолы.

3.  Если вы хотите вернуться в режим CarPlay – выберите Apple CarPlay в главном меню устройства.

Управление CarPlay

Режим CarPlay и голосовое управление Siri разработаны специально для водителей. Данные функции полностью 
поддерживаются магнитолой Gazer и призваны помогать водителю. Вы можете использовать их в то время, когда ваши 
глаза и руки максимально сосредоточены на управлении автомобилем.

Голосовое управление

Для активации Siri, воспользуйтесь кнопкой     на передней панели устройства.

Сенсорное управление

Вы можете использовать сенсорную панель магнитолы для управления функциями CarPlay.
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Android Auto
Функция Android Auto позволяет максимально комфортно отображать приложения с вашего смартфона на экране 
магнитолы. Отображение заточено на максимальное удобство, чтобы оставлять водителя максимально сфокусированным 
на вождении. Вы можете управлять такими вещами как навигация и карты, звонки и СМС, а также музыка.

Подготовка смартфона
Убедитесь, что ваш смартфон работает на ОС Android 5.0 или выше. Для лучшей производительности рекомендуется 
использовать ОС Android 6.0 и выше.

Загрузите приложение Android Auto с GooglePlay.

Убедитесь, что у вашего смартфона хорошее соединение с сетью интернет. Рекомендуется первый раз запускать 
Android Auto с подключением к Wi-Fi сети для быстрой загрузки и настройки.

Android Auto
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Выберите “Эквалайзер” в меню, чтобы попасть в настройки звука.
В верхней части экрана расположены кнопки для выбора различных пресетов.

  : Данная функция предназначена для тонокомпенсации низких и высоких частот при прослушивании 
музыки на малой громкости.

Нажмите кнопку   для перехода к настройке звукового поля и настройке сабвуфера.
Нажмите кнопку  и   для настройки баланса, нажатием на кнопку    и    настройте фейдер.

Сабвуфер
Нажимайте на кнопку     и   для настройки уровня сабвуфера.

Настройка звука
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Подключение к сети Wi-Fi

Магнитола работает под управлением ОС Android 6.0 и оборудована встроенным Wi-Fi модулем.

Настройка Wi-Fi
1.  Нажмите на иконку “Настройки” в главном меню приложений для входа в настройки и включите Wi-Fi 

(если это необходимо).

2.  Нажмите    для входа в настройки Wi-Fi.

3.  Выберите доступную Wi-Fi сеть.

4.  Нажмите на поле “Пароль” и введите пароль, затем нажмите “Подключиться”, чтобы подключиться к сети.
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Другие режимы

Навигация
Выберите необходимое приложение навигации. Управляйте приложением с помощью сенсорного экрана.

AUX
Выберите “AV IN” в главном меню приложений для просмотра/прослушивания внешних устройств.

Настройка кнопок на руле

Выберите “Кнопки на руле” в главном меню приложений для настройки кнопок на руле.
1.  Нажмите на номерную кнопку, которой хотите присвоить функцию;

2.  Выберите функцию;

3.  Выберите функции для всех кнопок;

4.  Нажмите “Обучение” для начала программирования;

5.  Когда последняя кнопка на руле будет запрограммирована, функции будут сохранены и программирование 
будет завершено;

6.  Нажмите “Reset” для сброса настроек программирования.
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Системные настройки

Системные настройки
1.  Перейдите в главное меню.

2.  Откройте настройки. Откроется окно системных настроек.

3.  Для выхода из настроек нажмите стрелку в левом верхнем углу.

Основные настройки
1.  Выберите “Основные”.

2.  Нажмите для выбора нужной настройки.

3.  Нажмите на поле опций для выбора или отображения нужной конфигурации.

Настройка времени
1.  Выберите “Время”.

2.  Установите нужную дату и время.

Настройка уровней громкости

В данной настройке можно установить исходный уровень громкости для каждого источника.

1.  Выберите “Громкость”. Отобразится подменю настроек громкости.

2.  Выберите нужный источник для настройки уровня громкости от 0 до 40. 
При переключении источников громкость будет изменяться автоматически.

Сеть

Пункт меню предназначен для настройки беспроводных сетей, статистики использования данных.

Персональные

Пункт меню предназначен для настройки языка системы/ввода, сброса к заводским установкам и т.д.

Устройство

Пункт предназначен для настройки яркости, хранилища, приложений и т.д.
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Системные настройки

Системные настройки

Доступы:

В данном пункте можно настроить доступы приложений.

Версия ПО:

Выберите для просмотра информации о версии системы.

Настройка Опции Описание

Подсветка кнопок Выберите цвет подсветки кнопок на передней панели

Регион радио Выберите регион использования радиоприемника

Видео в движении Вкл./Выкл. Включение или отключение просмотра видео в движении

Энергосбережение Выкл./15 сек./30 сек. Настройка энергосбережения дисплея

Звук кнопок Вкл./Выкл. Включение или отключение звука при нажатии кнопок 
на устройстве
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Проблемы и методы их устранения

Проблема Возможные причины Решение

Основные

Устройство не включается. Зажигание не включено.
Кабель питания ненадежно 
подключен.
Перегорел предохранитель.

Включите зажигание.
Проверьте подключение кабеля.
Замените предохранитель таким же 
по номиналу.

Нет звука. Громкость выставлена на минимум 
или включен режим без звука.

Проверьте громкость или выключите 
режим без звука.

Режим радио

Невозможно поймать радиостанцию. Антенна не надежно подключена. Проверьте подключение антенны.

Плохое качество приема 
радиостанции.

Антенна не полностью расправлена 
или сломана.

Расправьте антенну и в случае если 
она сломана – замените.

Сбиваются ранее сохраненные 
радиостанции.

Не верное подключение кабеля BATT. Подключите кабель BATT на линию 
постоянного питания от АКБ 
автомобиля.

Режим USB

Не возможно вставить 
USB устройство.

USB подключается неверной 
стороной.

Вставьте USB коннектор верной 
стороной в разъем.

Устройство не может прочитать USB 
накопитель.

Файловая система NTFS не 
поддерживается.

Проверьте тип файловой системы, 
устройство работает с файловыми 
системами FAT и FAT32.
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Вітаємо вас з придбанням мультимедійної системи Gazer!

Перед підключенням і початком використання мультимедійної системи Gazer, будь ласка, 
уважно ознайомтеся з цим посібником в повному обсязі. Зберігайте цей посібник 

для звернення до нього в подальшому.

Запобіжні заходи

• Уникайте ударів, падінь і механічних пошкоджень пристрою;

• Щоб уникнути ураження електричним струмом, не розбирайте пристрій самостійно;

• Для запобігання загоряння пристрою, не допускайте впливу дощу, води або будь-якої іншої вологи на мультиме-
дійну систему;

• Не використовуйте пристрій, якщо кабелі підключення живлення та інших сигналів пошкоджені. Це може привести 
до короткого замикання і займання. Замініть пошкоджені кабелі;

• Не намагайтеся самостійно ремонтувати пристрій;

• Для ремонту або обслуговування мультимедійного пристрою, зверніться до кваліфікованих фахівців, сервісних 
центрів;

• Для очищення мультимедійної системи від пилу або забруднень, використовуйте безворсову тканину;

• Виробник залишає за собою право вносити зміни в комплектацію, технічне і програмне забезпечення мультимедійної 
системи без попереднього повідомлення.

Мультимедійні системи Gazer
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Підключення пристрою

Схема підключення

RADIO ANT

GPS

NOTE
PIN PART A PIN PART B
1 NC 1 Rear right+
2 NC 2 Rear right-
3 NC 3 Front right+
4 ACC 4 Front right-
5 P.ANT 5 Front left+
6 ILLUMI 6 Front left-
7 BATT+ 7 Rear left+
8 GND 8 Rear left-

1 3 5 7

2 4 6 8

1

2

3 5 7

4 6 8A

B

ISO/C3
Blue

White

ISO/C2
Green

BRAKE

REVERSE

P.CONT

CAM CVBS

Orange/white
Brown/white

Black

KEY A

KEY GND

Red AVIN R

AVIN L

AVIN CVBS

Green / white

Pink

Yellow

Blue / white

KEY B

Yellow
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Підключення пристрою

Схема підключення

VIDEO OUT1Yellow

FRONT RRed

FRONT LWhite
REAR RRed

REAR LWhite
SUB OUTBrown

Black

USB

MICBlack
Black

USB BUS

(Carplay and Android Auto)
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Панель управління

Натисніть кнопку    / VOL, щоб ввімкнути пристрій.

6

2

3

4

5

7

1

1.   Перемикання в режим радіо;

2.   Показ головного меню;

3.  /VOL  регулятор з можливістю натискання:  
 - коротке натискання − включення пристрою. Коротке натискання у включеному стані − без звуку,
 - тривале натискання − вимкнення пристрою. Поворот − регулювання гучності;
4.   Для повернення до попереднього меню;
5.   Виклик голосового помічника Siri;
6. Reset − скидання пристрою;
7. Слот для карт пам’яті microSD.
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Основні операції

Вмикання/вимикання пристрою

1.  Натисніть кнопку   /VOL  , щоб увімкнути пристрій.

2.  Натисніть та утримуйте кнопку   /VOL  , щоб вимкнути пристрій.

Без звуку

Натисніть  /VOL , щоб вимкнути звук.

Регулювання гучності

Ви можете регулювати гучність в межах від 0 (вимк.) до 40 (максимум).

Поверніть регулятор    /VOL , щоб змінити гучність.

Вибір джерела відтворення

1.  Натисніть кнопку    на передній панелі, щоб показати меню вибору джерел. 

2.  Натисніть на потрібний значок на екрані, щоб вибрати потрібну програму: навігація, радіо і тд.

   Потягніть екран вліво/вправо для прокрутки.

Примітка. Щоб увімкнути звук натисніть кнопку   /VOL  ще раз або додайте/зменшіть гучність.
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Кастомізація

Натисніть  , щоб змінити шпалери та загальну тему.

1. Виберіть тему.

2. Виберіть шпалери:
Фото − для вибору фото з внутрішнього накопичувача;
Шпалери − для вибору попередньо добавлених шпалер.
Перетягуйте вліво/вправо для переміщення.
Виберіть потрібне зображення і натисніть “Встановити шпалери” для застосування.

Основні операції
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Головне меню

Для переходу в меню вибору джерела натисніть кнопку   

Меню додатків

Натисніть кнопку     для переходу до списку додатків.

1. Відображення поточного джерела відтворення;
2. Вхід в меню кастомізації;
3. Панель основних додатків:

- перетягніть вліво/вправо, для перегляду всіх додатків,
- виберіть необхідний додаток для його відкриття;

4. Поточна дата і час;
5. Запуск програвача;
6. Запуск радіо;
7. Відображення всіх додатків;

8. Запуск додатка Bluetooth;

9. Запуск навігації.

1. Вкладка “Джерела”
Відображає доступні джерела відтворення.

2. Вкладка “Додатки”
Відображає встановлені в системі програми.
Перетягніть екран вліво/вправо для перегляду всіх 
додатків. Натисніть і утримуйте палець на додатку, 
щоб додати його на робочий стіл. Щоб видалити 
програму з робочого столу утримуйте її і перетягніть 
на іконку X , що з’явилася  у верхній частині екрану, 
потім відпустіть, коли вона стане червоною.

Головне меню

5 6 7 8 9

2 3 41
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Радіо

Для переходу в додаток “Радіо” виберіть відповідну іконку в головному меню.

1.  Повернення до головного меню;

2.  Налаштування радіо назад. Авто налаштування назад (тривале натискання);

3.  Поточна хвиля;

4.  Налаштування радіо вперед. Авто налаштування вперед (тривале натискання);

5.  Перехід до налаштувань еквалайзера;

6.  Перехід до списку обраних станцій;

7.  Ви можете шукати та зберігати радіостанції;

8.  Показ виявлених станцій;

9.  Показ вибраних станцій;

10. Перемикач діапазонів.

7 8 9 10 11

2 3 41 5

6 12
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Радіо

1413 15 16 17 18

11. Перемикач для відображення більшої кількості функціональних кнопок;

12. Список станцій;

13. Список персоналізацій;

14. Перемикання дальнього/ближнього прийому радіостанцій;

15. Ручне введення станції;

16. Режим без звуку радіо;

17. Перегляд опцій RDS. Вмикання/вимикання функцій TA, AF, REG:

СТ − Вмикання/вимикання синхронізації часу.

PTY − Показ списку PTY.

Back − Повернення до попереднього меню;

18. Прибрати другий рядок налаштувань.
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Радіо

Вибір діапазону радіо

Натисніть кнопку “BAND” для перемикання між діапазонами FM AM.

Ручне налаштування
При ручному налаштуванні частота змінюється покроково. Натискайте кнопки              для налаштування частот 
нижче/вище.

Автоналаштування

Утримуйте кнопку       або       більше 2 сек. для початку автоматичного пошуку по частотах вниз/вгору.
Щоб припинити пошук, повторіть натискання або натисніть будь-яку функціональну кнопку в радіо.

Автопошук
При такому пошуку будуть знайдені і збережені тільки станції, які володіють високим рівнем сигналу.
Для початку пошуку натисніть кнопку    на нижній панелі.
Щоб припинити пошук, повторіть натискання або натисніть будь-яку функціональну кнопку в радіо.

Ручне збереження
1. Після виявлення потрібної станції, натисніть   для відображення списку обраних станцій.
2. Натисніть на будь-який елемент, щоб зберегти поточну станцію.
3. Натисніть на стрілку в лівому верхньому кутку для повернення до головної сторінки радіо.
 

Примітка. Коли радіостанція знайдена, пошук припиняється і програється знайдена станція.

Примітка. Після авто-пошуку всі раніше збережені станції будуть перезаписані.
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Радіо

Прослуховування збережених станцій

Метод 1:

1.  Натисніть    для перегляду списку виявлених станцій.
2.  Виберіть діапазон.
3.  Потягніть екран вліво/вправо для навігації по списку станцій і виберіть потрібну станцію для прослуховування.

Метод 2:

1.  Натисніть    для відображення обраних станцій.
2.  Виберіть діапазон.
3.  Потягніть екран вліво/вправо для навігації по списку станцій і виберіть потрібну станцію для прослуховування.
4.  Натисніть на стрілку в лівому верхньому кутку для повернення до головної сторінки радіо.

Локальний пошук
При включеній функції LOCAL, будуть прийматися тільки радіостанції, які мають сильний сигнал.
Для включення функції натисніть  на нижній панелі, потім натисніть на    для вибору режиму прийому.

Ручне введення частоти
Натисніть 

  
 для відкриття клавіатури ручного введення.

Введіть потрібну частоту і натисніть OK для переходу до заданої станції. 
Для редагування введеної частоти натисніть    

Примітка. Число доступних для виявлення радіостанцій зменшиться при включенні цієї функції.
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Відтворення з USB накопичувачів

Використання USB накопичувача

1.  Підключіть USB накопичувач до виносного USB кабелю. При підключенні накопичувача, магнітола прочитає 
файли автоматично. Виберіть Музика/Відео/Фото для перегляду.

2.  Перед відключенням USB накопичувача, для запобігання виходу його з ладу, виберіть інше джерело програвання.

Програвання музики

Виберіть “Музыка” в меню додатків. Магнітола відобразить всю доступну музику на підключених накопичувачах.

1.  Повернення до головного меню;

2. Вибір накопичувача;

3. Список обраних композицій;

4. Список нових файлів;

5. Список композицій, відсортованих за назвою. Натисніть на потрібний трек для відтворення;

6. Список композицій, згрупованих за автором. Перетягніть вниз/вгору для навігації;

7. Список композицій, згрупованих за альбомами;

8. Перегляд файлів;

9. Вікно зі списком. Перетягніть вниз/вгору для навігації. Натисніть для вибору;

1

3

4

5

6

7

8
9 10

2
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Відтворення з USB накопичувачів

10. Перехід в меню пошуку;

11. Вибране;

12. Відображення меню;

13. Попередня композиція;

14. Відтворення/Пауза;

15. Наступна композиція;

16. Відображення додаткових кнопок управління;

17. Порядок програвання;

18. Повтор;

19. Добірка;

20. Сховати додаткові кнопки управління.

17 18 19 2012 13 14 1615

1

11
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Відтворення/Пауза

Під час відтворення натисніть кнопку    для установки на паузу. Натисніть на кнопку   , щоб продовжити відтворення.

Попередня/Наступна композиція

Натисніть кнопки    або    для переходу до попередньої або наступної композиції.

Вибір музики по артисту

1.  Виберіть “Артист” зліва екрану.

2.  Виберіть потрібного артиста зі списку.

3.  Виберіть потрібну композицію для програвання.

Вибір музики по альбому

1.  Виберіть “Альбом” зліва екрану.

2.  Виберіть потрібний альбом зі списку.

3.  Виберіть потрібну композицію для програвання.

Вибір музики за назвою

1.  Виберіть “Композиції” зліва екрану.

2.  Виберіть потрібну композицію для програвання.

Вибрані списки відтворення

• Додавання композицій до обраних списків:

1. Виберіть потрібний трек і натисніть   .

2. Додайте його в обраний список відтворення.

• Видалення композицій з обраних списків:

1. Натисніть “Вибране” і виберіть назву списку відтворення.

2. Натисніть   і видаліть трек зі списку відтворення.

Відтворення з USB накопичувачів
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Програвання відео

Виберіть “Відео” в меню додатків, будуть відображені всі відео-файли на підключених накопичувачах.
При перегляді відео натисніть на дисплей, щоб відобразити кнопки управління.

1.   Повернення до головного меню;
2.   Вибір накопичувача;
3.   Список папок/файлов. Перетягніть вгору/вниз для навігації, натисніть для вибору;
4.   Мініатюри;
5.   Показати список меню;
6.   Попередній файл;
7.   Відтворення/Пауза;
8.   Наступний файл;
9.   Установки еквалайзера;
10.  Показати додаткові кнопки управління;
11.  Порядок перегляду;
12.  Повтор;
13.  Приховати додаткові кнопки управління.

Відтворення з USB накопичувачів

1 2

3 5 6 7 8 10

9

4 11 12 13
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Відтворення з USB накопичувачів

Перегляд фото

1.  Виберіть “Фото” в списку додатків.

2.  Виберіть потрібну папку/накопичувач для перегляду.

3.  Натисніть на мініатюру фото для перегляду.

Перетягніть вправо/вліво для перемикання між фото.
Натисніть на стрілку у верхньому лівому кутку для виходу з перегляду.
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Bluetooth

Вбудований Bluetooth модуль дозволяє використовувати магнітолу в якості бездротової системи гучного зв’язку, а 
також для бездротового програвання музики. Магнітола має можливість відображати телефонну книгу підключеного 
смартфона, приймати дзвінки, здійснювати дзвінки, відображати журнал дзвінків.

Виберіть “Bluetooth” в головному меню для входу в режим Bluetooth.
1.  Якщо Bluetooth вимкнено, магнітола запропонує його увімкнути.

2.  Увімкніть Bluetooth на своєму пристрої.

3.  Проведіть пошук нових пристроїв на вашому телефоні. Виберіть пристрій “Gazer” зі списку знайдених пристроїв 
і введіть пароль для підключення (Стандартний пароль: 0000). Також ви можете натиснути на кнопку     для 
пошуку доступних для підключення пристроїв.

Після успішного підключення відобразиться наступний екран:

Примітка. 
• Магнітола може бути не сумісна з деякими Bluetooth пристроями.
• Відтворення музики/радіо після завершення дзвінка починається з рівнем гучності, виставленим під час дзвінка.
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Телефон

Здійснення дзвінків

• Набор номера:
1.  Введіть номер за допомогою цифрових кнопок на екрані. Введіть номер за допомогою цифрових кнопок на 

екрані.  .

2.  Натисніть кнопку    для виклику.

3.  Натисніть кнопку   , щоб завершити дзвінок.

• Відповідь на дзвінок:

Щоб відповісти на вхідний дзвінок натисніть кнопку   .Натисніть кнопку   , щоб відхилити вхідний дзвінок.

• Від’єднання пристрою:

Для відключення раніше підключеного пристрою натисніть кнопку “Відключення”.
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Телефон

Дзвінки на номери з телефонної книги

1.  Натисніть кнопку “Контакти” для відображення телефонної книги.

2.  Виберіть потрібний контакт та натисніть кнопку   для здійснення дзвінка.

3.  Натисніть    , щоб знайти контакт по імені.

Історія дзвінків

Для відкриття журналу дзвінків натисніть кнопку  .
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Bluetooth

 : Попередня композиція
 : Відтворення/Пауза
 : Наступна композиція
 : Перейти до управління викликами

Bluetooth Аудіо

Що таке Bluetooth Аудіо?

Ця функція потрібна для бездротової трансляції потоку аудіо з Bluetooth сумісного пристрою. Таким чином можна без 
проводів передавати музику, подкасти і т.д. з телефону або іншого пристрою на автомобільну магнітолу і прослухову-
вати на динаміках в автомобілі.
Натисніть кнопку “Трансляція” для прослуховування музики телефону.

Налаштування Bluetooth

Натисніть кнопку “Налаштування” для переходу до налаштувань Bluetooth.
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Apple CarPlay

Apple CarPlay

CarPlay – ця технологія дозволяє безпечно використовувати ваш iPhone в автомобілі. При підключенні телефону до 
магнітоли, на її екрані розгортається інтерфейс вашого смартфона, адаптований до управління за кермом. Ви можете 
будувати маршрути для навігації, здійснювати і приймати дзвінки, відправляти та отримувати повідомлення, викори-
стовуючи голосовий помічник Siri, а також прослуховувати музику та аудіокниги.

Увімкнення режиму CarPlay
1.  Підключіть ваш iPhone до USB роз’єму CarPlay на магнітолі, використовуючи комплектний USB кабель iPhone. 

Магнітола автоматично переключиться в режим CarPlay.

2.  Для виходу з режиму CarPlay натисніть кнопку  на передній панелі магнітоли.

3.  Якщо ви хочете повернутися в режим CarPlay – виберіть Apple CarPlay в головному меню пристрою.

Управління CarPlay

Режим CarPlay і голосове управління Siri розроблені спеціально для водіїв. Дані функції повністю підтримуються ма-
гнітолою Gazer і покликані допомагати водієві. Ви можете використовувати їх тоді, коли ваші очі і руки максимально 
зосереджені на керуванні транспортним засобом.

Голосове керування:

Для активації Siri, скористайтеся кнопкою   на передній панелі пристрою.

Сенсорне управління:

Ви можете використовувати сенсорну панель магнітоли для управління функціями CarPlay.
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Android Auto

Функція Android Auto дозволяє максимально комфортно відображати додатки з вашого смартфона на екрані магнітоли. 
Відображення заточене на максимальну зручність, щоб залишати водія максимально сфокусованим на водінні. Ви 
можете управляти такими речами як навігація і карти, дзвінки і СМС, а також музикою.

Підготовка смартфона
Переконайтеся, що ваш смартфон працює на ОС Android 5.0 або вище. Для кращої продуктивності рекомендується 
використовувати ОС Android 6.0 і вище.

Завантажте програму Android Auto з GooglePlay.

Переконайтеся, що у вашого смартфона добре сполучення з мережею інтернет. Рекомендується перший раз запускати 
Android Auto з підключенням до Wi-Fi мережі для швидкого завантаження і налаштування.

Android Auto
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Виберіть “Еквалайзер” в меню, щоб потрапити в налаштування звуку.
У верхній частині екрану розташовані кнопки для вибору різних пресетів.

  : Ця функція призначена для тонокомпенсації низьких і високих частот при прослуховуванні музики на малій 
гучності.

Натисніть кнопку   для переходу до налаштування звукового поля та налаштування сабвуфера.

Натискайте кнопку  і   для настройки балансу, натисканням на кнопку    і    налаштуйте фейдер.

Сабвуфер

Натискайте на кнопку    і   для налаштування рівня сабвуфера.

Налаштування звуку
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Підключення до мережі Wi-Fi

Магнітола працює під управлінням ОС Android 6.0 і обладнана вбудованим Wi-Fi модулем.

Налаштування Wi-Fi

1.  Натисніть на іконку “Налаштування” в головному меню додатків для входу в налаштування і включіть Wi-Fi 
(якщо це необхідно).

2.  Натисніть    для входу в налаштування Wi-Fi.

3.  Виберіть доступну Wi-Fi мережу.

4.  Натисніть на поле “Пароль” і введіть пароль, потім натисніть “Підключитися”, щоб підключитися до мережі.
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Інші режими

Навігація
Виберіть потрібну програму навігації. Керуйте додатком за допомогою сенсорного екрану.

AUX
Виберіть “AV IN” в головному меню додатків для перегляду/прослуховування зовнішніх пристроїв.

Налаштування кнопок на кермі

Виберіть “Кнопки на кермі” в головному меню додатків для налаштування кнопок на кермі.

1.  Натисніть на цифрову кнопку, якій хочете привласнити функцію;

2.  Виберіть функцію;

3.  Виберіть функції для всіх кнопок;

4.  Натисніть “Навчання” для початку програмування;

5.  Коли остання кнопка на кермі буде запрограмована, функції будуть збережені і програмування буде завершено;

6. Натисніть “Reset” для скидання налаштувань програмування.
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Системні налаштування

Системні налаштування
1. Перейдіть в головне меню.

2. Відкрийте налаштування.

  Відкриється вікно системних налаштувань.

3. Для виходу з налаштувань, натисніть стрілку в лівому верхньому кутку.

Основні налаштування

1. Виберіть “Основні”.

2. Натисніть для вибору потрібного налаштування.

3. Натисніть на поле опцій для вибору або відображення потрібної конфігурації.

Налаштування часу

1. Виберіть “Час”.

2. Встановіть потрібну дату і час.

Налаштування рівнів гучності

У даному налаштуванні можна встановити вихідний рівень гучності для кожного джерела.

1. Виберіть “Гучність”.

  З’явиться підменю налаштувань гучності.

2. Виберіть потрібне джерело для налаштування рівня гучності від 0 до 40.

  При перемиканні джерел, гучність буде змінюватися автоматично.

Мережа

Пункт меню призначений для налаштування бездротових мереж, статистики використання даних.
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Системні налаштування

Налаштування Опції Опис

Підсвічування кнопок Вибір кольору підсвічування кнопок на передній панелі.

Регіон радіо Виберіть регіон використання радіоприймача.

Відео в русі Увімк./Вимк. Включення або відключення перегляду відео в русі.

Енергозбереження Вимк./15 сек./30 сек. Налаштування енергозбереження дисплея.

Звук кнопок Увімк./Вимк. Включення або відключення звуку при натисканні кнопок 
на пристрої.

Персональні

Пункт меню предназначен для налаштування мови системи/вводу, скидання до заводських установок і т.д.

Пристрій
Пункт призначений для настройки яскравості, сховища, додатків і т.д.

Системні налаштування

Доступи:

В даному пункті можна налаштувати доступи додатків.

Версія ПО:

Виберіть для перегляду інформації про версію системи.
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Проблеми і методи їх усунення

Проблема Можливі причини Рішення

Основні

Пристрій не вмикається. Запалювання не включене.
Кабель живлення ненадійно 
підключений.
Перегорів запобіжник.

Увімкніть запалювання.
Перевірте підключення кабелю.
Замініть запобіжник таким же за 
номіналом.

Немає звуку. Гучність виставлена на мінімум або 
увімкнений режим без звуку.

Перевірте гучність або вимкніть 
режим без звуку.

Режим радіо

Неможливо зловити радіостанцію. Антена не надійно підключена. Перевірте підключення антени.

Погана якість прийому радіостанції. Антена не в повному обсязі 
розправлена або зламана.

Випряміть антену і, у випадку якщо 
вона зламана – замініть.

Збиваються попередньо 
запрограмовані станції.

Неправильне підключення кабелю 
BATT.

Підключіть кабель BATT на лінію 
постійного живлення від АКБ 
автомобіля.

Режим USB

Неможливо вставити USB пристрій. USB підключається невірною 
стороною.

Вставте USB коннектор вірною 
стороною в роз’єм.

Пристрій не може прочитати USB 
накопичувач.

Файлова система NTFS не 
підтримується.

Перевірте тип файлової системи, 
пристрій працює з файловими 
системами FAT і FAT32.
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