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Switch No. On ("down" position) Off ("up" position)

1. RGB input On Off

2. AV1 input On Off

3. AV2 input On Off

4. RGB input display resolution 800х480 480х240

5. Display mode selection when 
+12V is supplied to the green wire 
of the power socket 

If the vehicle has a rear view camera 
connected to the video interface 

If the vehicle has a factory-installed rear view 
camera 

6. Programming or calibration mode - Always up

7. Backup* - Always up

8. Backup* - Always up

*Depends on the car model.

Special information

Caution! If no image is displayed on the monitor when the video interface is connected, please make sure that all switches are properly 
set. If some of the switches are not applicable to your car model, set them in «down» position (off). 

DIP switch unit settings
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Special information

Application Folder and .exe file name

Navitel \StorageCard\Navi1\Navi1.exe

Navigation program 2 \StorageCard\Navi2\Navi2.exe

Yandex.Maps \StorageCard\Navi3\Navi3.exe

MHL \StorageCard\EasyConnected\EasyConnected.exe

3G modem drivers \StorageCard\3GNet\3GNet.exe

Caution! The video interface supports these applications only if all folders and .exe files are properly named. 

Navigation settings for Gazer VI700W-XXX
The video interface comes with a memory card with preinstalled Navitel Navigator, Yandex.Maps, as well as special software for managing 
external devices (a 3G modem or an Android device with MHL).

Note: Instead of Navigation program 2, you can use any navigation software of your choice. To do this, copy the required executable 
file to the memory card, put it in \StorageCard\Navi2 folder, and change the name of the file to Navi2.exe.  
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Make sure that you read this manual carefully before using the device.

Warnings

1. To install and connect the device without voiding your vehicle warranty, please contact an authorized service station.

2. The car battery must remain disconnected during the entire installation procedure.

3. To install the device, use only original components that come in the package.

4. Do not attempt to repair the device on your own. In case of malfunctions, please contact the maintenance center.

5. Keep the device safe from impacts and mechanical damage.

6. Technical specifications and package contents may be changed without prior notice to improve the quality of the product.

7. The appearance and the paskage contents  may be different.

Warning
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Package contents

Central unit

Remote mode switching 
button

Microphone**

Power and CAN bus 
connection cables

CAN bus signal  
processing unit*

Remote cable with  
a USB port**

AUX cable

*Depends on the car model.
**For Gazer VI700A-XXX and Gazer VI700W-XXX models.
***Optional for Gazer VI700A-XXX and Gazer VI700W-XXX models.

Stock monitor  
connection cable

16GB Gazer micro  
SDHC memory card**

Touch panel connection 
cable**

Video IN cable

Touch panel***

User Manual

Audio IN/OUT cable

GPS antenna**

Power cable
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Gazer video interface is a device that allows displaying various video signals on the stock head unit screen without impairing the performance 
and functionality of the OEM multimedia system. Gazer video interface supports Plug&Play (jack-to-jack) connection making it unnecessary to 
modify the vehicle’s stock wiring.  

With Gazer video interface, one can stream video from the following devices:

General information

After the video interface is installed, the vehicle’s stock multimedia system continues operating in its default mode. To switch the multimedia 
system from the default mode to the video interface display mode, follow the steps below:

• after you start the engine, wait until the multimedia system boots up completely;

• press the ON button to turn on the video interface;

• if you press the ON button again, the multimedia system will switch back to the default mode.  

When the video interface is connected, one can control the navigation system using the built-in touch screen of the stock multimedia system. 
If the stock multimedia system does not have a touch screen, one can install an optional touch panel with direct connection to the video 
interface. Optionally, one can control the system with a USB mouse or keyboard.

Caution! Once the optional touch panel is installed, touch controls will be available only in the video interface display mode. In the 
default mode, all the original functions of the stock multimedia system will remain intact. 

• rear and /or front view cameras; 

• surround view camera systems;

• TV-tuners;

• external DVD players;

• DVRs;

• external AV signal sources;

• GPS navigators (for Gazer VI700A-XXX and Gazer VI700W-XXX models);

• full-featured Android terminals running on OS Android 4.4 KitKat with Airplay/
MirrorLink, Wi-Fi, 3G, and Bluetooth support.
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Model range features

Capabilities VI700A-XXX VI700W-XXX VС700-XXX VС500-XXX

Rear view camera connection + + + +

Front view camera connection + + + +

Number of AV inputs 2 2 2 -

RGB input - - + -

Processor Quad Core ARM 
Cortex A9, 1.4GHz ARM Cortex A6 - -

RAM 1GB 256MB - -

Operating system Android 4.4 Win CE 6.0 - -

GPS navigation + + - -

AirPlay + - - -

MirrorLink + - - -

MHL + + - -

Wi-Fi + - - -

Bluetooth AVRCP A2DP - -

Remote microphone + + - -

3G modem connection + + - -

SD memory card slot + + - -

External USB with USB-hubs supported + + - -

Full support of popular files formats AVI/MKV/MP4 
MP3/WMA/FLAC MP3/WMA/AVI - -

General information
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Mounting and connection

Installation tips
• Before installing the video interface, please disconnect “-” terminal from the car battery.   

• To install the interface, use only the cables that come in the package.

• Make sure that there are no electronic devices or magnets near the central unit mounting location. 

• To install and connect the video interface without voiding your vehicle warranty, please contact an authorized service station.

• After receiving the product, check the contents of the delivery package against specifications. Contact the vendor if you find that some 
component or part is missing. 

• The warranty does not cover the damage caused by improper handling of the product by the user, installation company or service station. 

• The manufacturer reserves the right to modify the design and configuration of the product without prior notice to the user. 

Video interface connection
For the video interface to display image, one needs to connect it directly to the built-in screen of the stock multimedia system.    

The following video output connection options are available:

• Plug&Play connection to LVDS cable between the stock multimedia system and the monitor; 

• Board-insertion connection to the video cable of the stock multimedia system screen.  

Note: No matter which connection option you choose, the video interface will be connected as a Plug&Play device (jack-to-jack 
connection) without damaging the stock wiring. There is also no need to modify the stock cables and jacks. 

Caution! For board-insertion connection, one needs to disassemble the stock multimedia system.
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Mounting and connection

Audio connection 
(for Gazer VI700A-XXX/Gazer VI700W-XXX/Gazer VC700-XXX only).

3. Speaker connection.
Depending on the car model and specific video interface application (e.g., only for navigation and rear-view camera display), one can 
connect the audio output of the video interface directly to one of the vehicle’s speakers by using “Speaker I/O” output. When this type of 
connection is used, during navigation voice prompts or any other alerts, the sound in one of the speakers will be toned down. 

1. Bluetooth connection in audio transmission mode
(only for Gazer VI700A-XXX).

Use Bluetooth to connect the stock multimedia system to the video interface. Then select “Only audio” in the video interface Bluetooth 
settings. This will ensure that Hands Free function operates correctly when a mobile device is connected to the stock multimedia system: 
when the engine is running and all equipment is fully operational, the mobile device and the video interface will be connected to the 
multimedia system simultaneously. In this case, the mobile device will operate in Hands Free mode, while the video interface will switch to 
audio playback or voice prompts mode (used for navigation). 

2. AUX input connection.
Connect the audio output of the video interface (AUX jack) to AUX jack of the stock multimedia system.

Note: There are several ways of arranging audio playback when connecting Gazer car video interface. The available audio playback 
option depends on the car model (for an optimal audio playback option for your car model, please refer to the user manual for the Gazer 
video interface model you have purchased).   

Caution! Depending on the car model, one may have to reconnect AUX jacks on every boot of the multimedia system. In this case, 
after each reconnection, select «AUX» in audio source selection menu of the stock multimedia system.

Recommendation: When it is impossible to connect the audio output of the video interface using the methods described above, one 
can plug an external standalone speaker (comes in the package) directly into the video interface. This method will ensure excellent 
sound quality and smooth playback of audio alerts, e.g. when the navigation system is used.
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Mounting and connection

Using DIP switch unit for video interface configuration
The video interface has a DIP switch unit that can be used for system configuration. To configure the video interface, set the switches as 
shown in the table below.

Switch No. On ("down" position) Off ("up" position)

1. RGB input On Off

2. AV1 input On Off

3. AV2 input On Off

4. RGB input display resolution 800х480 480х240

5. Display mode selection when +12V are 
supplied to the green wire of the power 
socket

If the vehicle has a rear view camera 
connected to the video interface

If the vehicle has a factory-installed rear view 
camera

6. Programming or calibration mode - Always up

7. Backup* - Always up

8. Backup* - Always up

*Depends on the car model.

Caution! If no image is displayed on the monitor when the video interface is connected, please make sure that all switches are properly 
set. If some of the switches are not used for your car model, set them in «down» position (off).
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Mounting and connection

Lower panel calibration buttons
There are “Menu”, “+”, and “–” buttons on the video interface lower panel that one can use to configure how the image from the video 
interface will be displayed on the screen of the stock multimedia system. To access the image settings menu, press and hold “Menu” button, 
which will bring up the settings menu window. Use “Menu” buttonto switch between menu items and “+” and “–” buttons to change 
settings. 

*Depending on the car model, the type and the number of settings may vary. 

• Contrast: image contrast adjustment.

• Brightness: image brightness adjustment.

• Saturation: image saturation adjustment.

• Position-H: horizontal image adjustment.

• Position-V: vertical image adjustment.

• IR-AV1/AV2: IR control settings menu for devices connected to AV1/AV2. 
When ”None” value is set, control buttons will not pop up when you tap the 
touch panel. 

• Guide-L: left guide line position adjustment*.

• Vi-CNTRL: switching PDC and IPAS functions on/off*.

• Guide-CNTRL: switching parking guide lines on/off.

• H-SIZE: horizontal image size adjustment.

• V-SIZE: vertical image size adjustment.
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*Depends on the car model.

Mounting and connection

Additional control port (Control I/O)

• Contacts 1, 2, 3, and 4 are used to connect the stock touch panel*.

• TXD2: special input used for reception of external control signals as an alternative to touch controls (e.g., when control knobs or other 
control devices (depending on the car model) are connected).

• TXD. Status: interface internal status signal output.

• 5V_SW: +5V signal appears on this terminal whenever image is displayed on the screen of the stock multimedia system.

• 5V_AV1/2: +5V signal appears on this terminal whenever image from AV1/AV2 inputs is displayed on the screen of the stock 
multimedia system.

1 2 3 4

5 6 7 8

1. T-X+
2. T-Y+
3. T-X-
4. T-Y-
5. TXD2
6. TXD. Status
7. 5V_Sw
8. 5V_AV1/2
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Usage

Camera image output
For seamless integration with rear / front view cameras, the video interface has the following features:

• automatic switching to the rear view camera mode when the vehicle shifts into reverse gear.

Depending on the car and head unit model, the video interface supports: 

• Intelligent Parking Assist System (IPAS) function - when connected to a vehicle, the device monitors the position of the front wheels and 
draws dynamic guide lines reproducing the vehicle’s trajectory over the video feed from the rear view camera. 

• parking sensor data output function (PDC function). Data provided by the stock parking assist system will be displayed together with the 
video feed from the rear view camera.

Touch panel calibration
(for Gazer VI700A-XXX/Gazer VI700W-XXX only).

One needs to calibrate the touch panel to ensure its correct operation. Calibration menu pops up automatically when you switch on the video 
interface for the first time. To calibrate the touch panel, tap the icons appearing on the screen as accurately as possible. Once the calibration 
procedure is complete, press Android logo (for Gazer VI700A-XXX model) or OK button (for Gazer VI700W-XXX model).

Caution! If the SD card slot is empty or DIP switch No.6 is set to «On», the touch panel calibration procedure will have to be repeated 
on every startup.  
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Usage

Video interface modes control
Depending on the car model, the video signal source for the monitor is selected by pressing “Navi”/”Mute”/”Voice”/”Traff”, etc. buttons on 
the stock multimedia system control panel or on the steering wheel. If this is impossible, the source of the signal can be selected by pressing 
the external remote button (comes in the package) designed for switching between video interface modes.

One can either cycle or flip through the available signal sources. Let us take Gazer VI700A-XXX video interface as an example. If switches No. 
2 (AV1) and No. 3 (AV2) are activated and the mode switching button is pressed, the multimedia system will display the video signal sources 
in the following succession: Normal mode (default) – Android – AV1 input – AV2 input – Normal mode (default).

Recommendation: If there are unused signal sources it is recommended to disable them by means of DIP switches on the video 
interface enclosure. Otherwise, a black screen will be displayed instead of AV1 and AV2 signals. 

Caution! The video interface supports these applications only if all folders and .exe files are properly named.

USB-hub connection
Gazer VI700A-XXX/Gazer VI700W-XXX video interfaces support USB-hubs that can be used to 
connect several USB devices simultaneously, e.g. a USB 3G modem, USB drives with media 
content, or additional control devices* (computer mouse and keyboard).

*For Gazer VI700A-XXX only.

Gazer VI700A-XXX apps
Gazer VI700W-XXX video interface comes with a 16 GB Gazer micro SDHC memory card 
(optional) with preinstalled licensed Navitel Navigator, Yandex.Maps, as well as special software 
for managing external devices (a 3G modem or an Android device with MHL).

3G Modem

USB-hub

USB Flash Drive

USB Mouse
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Usage

Application Folder and .exe file name

Navitel \StorageCard\Navi1\Navi1.exe

Navigation program 2 \StorageCard\Navi2\Navi2.exe

Yandex.Maps \StorageCard\Navi3\Navi3.exe

MHL \StorageCard\EasyConnected\EasyConnected.exe

3G modem drivers \StorageCard\3GNet\3GNet.exe

Note: Instead of Navigation program 2, you can use any navigation software of you like. To do this, copy the required execution file 
on the memory card, put it in \StorageCard\Navi2 folder, and change the name of the file to Navi2.exe. 

3G modem connection
Gazer VI700A-XXX/Gazer VI700W-XXX video interfaces support USB 3G modems.

For the 3G modem to work correctly, please make sure that the following recommendations are observed: 

• PIN code request on the SIM card inserted in the modem must be disabled; 

• use only compatible WCDMA modems. A complete list of compatible modems is available at Gazer official website – www.gazer.com;

• avoid using EV-DO modems in CDMA networks. This type of devices is not supported.

Using MirrorLink and MHL
Gazer VI700A-XXX video interface can be connected to Android-based mobile devices via MirrorLink and MHL, whereas Gazer VI700W-XXX 
video interface supports MHL only.

This type of connection allows mirroring the screen of a mobile device on the screen of the stock multimedia system by means of a special 
cable (MHL function) or via Wi-Fi (MirrorLink function). In this case, you can control you mobile device from the multimedia system screen 
(for Gazer VI700A-XXX model only). This way you can use the multimedia system screen to access all the apps and functions available on 
your mobile device, including Yandex.Maps, YouTube, Skype.
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Usage

To enable MirrorLink/MHL functions in Gazer VI700A-XXX model, follow the steps below:

• launch EasyConnected application from the video interface menu;

• select the preferred type of connection - “Android USB” or “Android Wi-Fi”.

When “Android USB” is selected:
• connect your Android device via USB;

• go to Android device settings menu, select “Developer options”, and enable “USB debugging” (this must only be done once, when 
you connected the device for the first time);

• tap “OK” in the pop-up window or put a tick against “Always trust” item.

When “Android Wi-Fi” is selected:
• make sure that your Android device and the video interface are connected to the same Wi-Fi network or create a Wi-Fi hot spot on the 

Android device and connect the video interface to it;

• connect the Android device via USB (this must only be done once, when you connected the device for the first time);

• go to Android device settings menu, select “Developer options”, and enable “USB debugging”;

• tap “OK” in the pop-up window;

• once the connection is established, disconnect the USB cable from the Android device (you will not have to connect the cable to your 
Android device the next time you decide to use this function).

To enable MHL function in Gazer VI700W-XXX model, follow the steps below:
• use Bluetooth connection to pair your Android device with the video interface;

• select MHL application on the main screen of the video interface;

• go to Android device settings menu, select “Developer options”, and enable “USB debugging” (this must only be done once, when 
you connected the device for the first time);

• tap “OK” in the pop-up window or put a tick against “Always trust” item.
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Usage

Using AirPlay
Gazer VI700A-XXX supports AirPlay function for iOS-based mobile devices. In case of AirPlay connection, the screen of your mobile device will 
be mirrored on the screen of the stock multimedia system. To enable AirPlay, follow the steps below:

• launch EasyConnected application from the 
video interface menu;

• select “iOS Wi-Fi”;

• enable modem mode on your iOS device;

• connect the video interface to iOS hot spot;

• tap “AirPlay” icon in iOS control menu;

• then select the video interface and enable 
“Mirroring” function.

Caution! To enable MHL function, make sure that your mobile device supports MHL protocol. Scan the QR code below to check whether 
your mobile device has MHL support. 



21

RU

Специальная информация ............................................................................................................................................................ 22

Настройки блока DIP переключателей ......................................................................................................................................... 22

Настройка навигации для Gazer VI700W-XXX ................................................................................................................................ 23

Меры предосторожности .............................................................................................................................................................. 24

Комплектация ................................................................................................................................................................................ 25

Общая информация ....................................................................................................................................................................... 26

Особенности модельного ряда ..................................................................................................................................................... 27

Установка и подключение ............................................................................................................................................................ 28

Рекомендации при установке ....................................................................................................................................................... 28

Подключение видеоинтерфейса ................................................................................................................................................... 28

Подключение аудио ..................................................................................................................................................................... 29

Настройки видеоинтерфейса с помощью блока DIP переключателей ........................................................................................... 30

Кнопки калибровки нижней панели ............................................................................................................................................. 31

Дополнительный порт управления (Control I/O) ........................................................................................................................... 32

Особенности использования ........................................................................................................................................................ 33

Вывод изображения с камеры ...................................................................................................................................................... 33

Калибровка сенсорной панели ..................................................................................................................................................... 33

Управление режимами работы видеоинтерфейса ......................................................................................................................... 34

Подключение USB-hub ................................................................................................................................................................. 34

Приложения для Gazer VI700W-XXX ............................................................................................................................................. 34

Подключение 3G модема ............................................................................................................................................................. 35

Активация MirrorLink, MHL ............................................................................................................................................................ 35

Активация AirPlay ......................................................................................................................................................................... 37

Содержание



22

RU

№ переключателя Вкл. (положение «вниз») Выкл. (положение «вверх»)

1. RGB вход Включен Выключен

2. AV1 вход Включен Выключен

3. AV2 вход Включен Выключен

4. Разрешение для отображения 
RGB входа 800х480 480х240

5. Выбор режима отображения при 
подаче +12В на зеленый провод 
разъема питания

Если в автомобиле установлена камера 
заднего вида, которая подключена к 

видеоинтерфейсу

Если в автомобиле установлена заводская 
камера заднего вида

6. Режим программирования или 
калибровки - Всегда вверх

7. Резерв* - Всегда вверх

8. Резерв* - Всегда вверх

*В зависимости от модели автомобиля.

Внимание! Если при подключении видеоинтерфейса изображение на монитор не выводится, проверьте правильность 
установки переключателей. Если какие-либо переключатели не используются для Вашей модели автомобиля, установите их в 
положение «вверх» (выкл.). 

Настройки блока DIP переключателей

Специальная информация



23

RU

Приложение Название папки и .exe файла

Navitel \StorageCard\Navi1\Navi1.exe

Navigation program 2 \StorageCard\Navi2\Navi2.exe

Яндекс.Карты \StorageCard\Navi3\Navi3.exe

MHL \StorageCard\EasyConnected\EasyConnected.exe

Драйвера 3G модема \StorageCard\3GNet\3GNet.exe

Внимание! Видеоинтерфейс поддерживает работу с данными приложениями только при соблюдении корректного имени папок 
и .exe файлов в них. 

Настройка навигации для Gazer VI700W-XXX
В комплекте с видеоинтерфейсом поставляется карта памяти с предустановленным ПО  Навител Навигатор, Яндекс.Карты, а также с 
приложениями для работы с внешними устройствами (подключение 3G модема, Android с MHL).

Примечание: Вместо Navigation program 2 Вы можете использовать любую навигационную программу на выбор. Для этого 
поместите необходимый файл с программой на карту памяти в папку \StorageCard\Navi2 и переименуйте название файла на 
Navi2.exe. 

Специальная информация
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Меры предосторожности

Поздравляем Вас с приобретением автомобильного видеоинтерфейса Gazer.

Перед использованием устройства, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным руководством.

Меры предосторожности

1. Во избежание потери гарантийного обслуживания на Ваш автомобиль, для установки и подключения устройства, пожалуйста, 
обратитесь к специалистам СТО, на котором производится обслуживание Вашего автомобиля.

2. Во время установки устройства аккумулятор автомобиля должен быть отключен.

3. Для установки устройства используйте только оригинальные компоненты, которые поставляются в комплекте.

4. Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно. В случае возникновения каких-либо поломок обратитесь в сервисный 
центр.

5. Избегайте ударов и механических повреждений устройства.

6. Завод-изготовитель оставляет за собой право изменения технических характеристик и/или комплектации без предварительного 
уведомления об этом.

7. Внешний вид устройств, а также количество и внешний вид комплектующих могут отличаться от заявленных в данном 
руководстве. 
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Комплектация

Центральный блок

Выносная кнопка 
переключения режимов 

работы

Микрофон**

Комплект кабелей  
для подключения  

к питанию и CAN шине

Блок обработки сигналов  
с CAN шины*

Выносной кабель  
с USB разъёмом**

AUX кабель

*В зависимости от модели автомобиля.
**Для моделей Gazer VI700A-XXX, Gazer VI700W-XXX.
***Опционально для моделей Gazer VI700A-XXX, Gazer VI700W-XXX.

Кабель для подключения  
к оригинальному 

 монитору

Карта памяти micro  
SDHC Gazer 16 Гб**

Кабель для подключения 
сенсорной панели**

Кабель Video-in

Cенсорная панель***

Руководство  
пользователя

Кабель Audio-in/out

GPS антенна**

Кабель питания
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Общая информация

Видеоинтерфейс Gazer – это устройство, которое позволяет отобразить на экране штатного головного устройства автомобиля 
различные видеосигналы с сохранением полной функциональности оригинальной мультимедийной системы. Установка и 
подключение видеоинтерфейса Gazer осуществляется методом Plug&Play «разъём-в-разъём», при этом отсутствует необходимость 
модифицировать оригинальную проводку автомобиля. 

С помощью видеоинтерфейса Gazer на оригинальном головном устройстве можно транслировать изображение со следующих 
устройств:

После установки интерфейса штатная мультимедийная система автомобиля продолжает работать в стандартном режиме. Чтобы 
переключить мультимедийную систему из стандартного режима в режим отображения видеоинтерфейса, выполните следующие 
действия:

• после запуска двигателя дождитесь полной загрузки мультимедийной системы;

• нажмите на соответствующую кнопку запуска интерфейса (детальная информация указана в инструкции для конкретной модели 
видеоинтерфейса), или нажмите на выносную кнопку переключения режимов работы;

• при повторном нажатии на кнопку запуска, мультимедийная система переключится в стандартный режим работы. 

При подключении видеоинтерфейса управление навигацией осуществляется при помощи оригинального сенсорного экрана штатной 
мультимедийной системы. В случае, если штатная мультимедийная система не оснащена сенсорным экраном, доступна установка 
опциональной сенсорной панели с прямым подключением к видеоинтерфейсу. Дополнительно, управление может осуществляться 
при помощи USB мыши или клавиатуры.

Внимание! После установки опциональной панели сенсорное управление будет доступно только в режиме отображения 
видеоинтерфейса. В стандартном режиме работы оригинальный функционал штатной мультимедийной системы останется 
неизменным. 

• камеры заднего и/или переднего вида;

• системы кругового обзора;

• ТВ-тюнера;

• внешней приставки DVD;

• видеорегистратора;

• внешнего AV сигнала;

• навигации (для моделей Gazer VI700A-XXX/Gazer VI700W-XXX);

• полноценного Android терминала на ОС Android 4.4 KitKat с поддержкой 
Airplay/MirrorLink, Wi-Fi, 3G, Bluetooth.
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Особенности модельного ряда

Возможности VI700A-XXX VI700W-XXX VС700-XXX VС500-XXX

Подключение камеры заднего вида + + + +

Подключение камеры переднего вида + + + +

Количество AV входов 2 2 2 -

RGB вход - - + -

Процессор Quad Core ARM 
Cortex A9, 1.4GHz ARM Cortex A6 - -

Оперативная память 1Гб 256Мб - -

Операционная система Android 4.4 Win CE 6.0 - -

GPS Навигация + + - -

AirPlay + - - -

MirrorLink + - - -

MHL + + - -

Wi-Fi + - - -

Bluetooth AVRCP A2DP - -

Выносной микрофон + + - -

Подключение 3G модема + + - -

Слот для карт памяти SD + + - -

Выносной USB c поддержкой USB-hub + + - -

Поддержка форматов AVI/MKV/MP4 
MP3/WMA/FLAC MP3/WMA/AVI - -

Общая информация
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Рекомендации при установке
• Перед установкой видеоинтерфейса, пожалуйста, отсоедините клемму «-» от аккумулятора автомобиля. 

• Для установки видеоинтерфейса используйте только те кабели, которые поставляются в комплекте.

• Убедитесь, что на месте установки центрального блока отсутствуют электронные устройства или магниты.

• Во избежание потери гарантийного обслуживания на Ваш автомобиль, для установки и подключения видеоинтерфейса 
обратитесь к специалистам СТО, на котором производится обслуживание Вашего автомобиля.

• После получения товара проверьте комплектацию согласно спецификации приобретенного продукта. В случае отсутствия какого-
либо компонента, обратитесь к продавцу.

• Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные некорректным обращением с устройством пользователем, 
установочным центром или СТО.

• Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без 
предварительного уведомления пользователя.

Подключение видеоинтерфейса
При подключении видеоинтерфейса, вывод изображения осуществляется путем подключения устройства непосредственно к 
оригинальному дисплею штатной мультимедийной системы.  

Доступны следующие варианты подключения видеовыхода:

• Plug&Play подключение к кабелю LVDS между штатной мультимедийной системой и монитором;

• Bord-insertion подключение к шлейфу видеосигнала в мониторе штатной мультимедийной системы.

Примечание: Во всех случаях подключение видеоинтерфейса осуществляется без повреждения оригинальной проводки и по 
принципу Plug&Play («разъём-в-разъём»), без необходимости каких-либо модификаций оригинальных кабелей и разъёмов. 

Внимание! Для Bord-insertion подключения потребуется разборка штатной мультимедийной системы.

Установка и подключение
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Подключение аудио 
(только для Gazer VI700A-XXX/Gazer VI700W-XXX/Gazer VC700-XXX).

3. Подключение к динамику.
В зависимости от модели автомобиля и целей использования видеоинтерфейса (например, только для отображения камеры заднего 
вида и навигации), доступно подключение аудиовыхода видеоинтерфейса непосредственно к одному из динамиков автомобиля 
путем применения выхода «Speaker I/O». При таком подключении, во время воспроизведения голосовой подсказки навигационной 
системы или любого другого оповещения, звук в одном из динамиков будет приглушен. 

1.Подключение через Bluetooth в режиме передачи аудио
(только для Gazer VI700A-XXX).

Выполните Bluetooth подключение штатной мультимедийной системы к видеоинтерфейсу, после чего в настройках Bluetooth 
видеоинтерфейса примените пункт «Только аудио». Это обеспечит корректную работу функции Hands Free при подключении 
мобильного устройства к штатной мультимедийной системе: при запуске двигателя и загрузке всех устройств, мобильное устройство 
и видеоинтерфейс будут подключены к мультимедийной системе одновременно, при этом мобильное устройство будет работать в 
режиме Hands Free, а видеоинтерфейс – в режиме воспроизведения аудио или голосовых подсказок навигационной системы. 

2. Подключение к AUX входу.
Выполните подключение аудиовыхода видеоинтерфейса (AUX разъёма) к AUX разъёму штатной мультимедийной системы.

Примечание: При подключении автомобильного видеоинтерфейса Gazer есть несколько способов реализации воспроизведения 
аудиосигнала. Доступный вариант воспроизведения звука зависит от модели автомобиля (детальная информация про способ 
воспроизведения аудиосигнала для вашей модели автомобиля указана в инструкции к конкретной модели видеоинтерфейса Gazer).

Внимание! В зависимости от модели автомобиля, может потребоваться повторное подключение AUX разъёмов при каждой 
загрузке мультимедийной системы. В таком случае, после каждого повторного подключения в меню выбора источника аудио 
штатной мультимедийной системы выберите «AUX».

Рекомендация: При отсутствии возможности подключить аудиовыход видеоинтерфейса указанными выше способами, 
доступно прямое подключение к видеоинтерфейсу внешнего выносного динамика (поставляется в комплекте). Данный 
способ обеспечит хорошую слышимость и стабильное воспроизведение аудио оповещений, например, при использовании 
навигационной системы.

Установка и подключение
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Настройки видеоинтерфейса с помощью блока DIP переключателей
Видеоинтерфейс оснащен блоком DIP переключателей, с помощью которых доступны настройки работы устройства. Для настройки 
работы видеоинтерфейса измените положение переключателей согласно таблице. 

№ переключателя Вкл. (положение «вниз») Выкл. (положение «вверх»)

1. RGB вход Включен Выключен

2. AV1 вход Включен Выключен

3. AV2 вход Включен Выключен

4. Разрешение для отображения RGB входа 800х480 480х240

5. Выбор режима отображения при подаче 
+12В на зеленый провод разъема 
питания

Если в автомобиле установлена камера 
заднего вида, которая подключена к 

видеоинтерфейсу

Если в автомобиле установлена заводская 
камера заднего вида

6. Режим программирования или 
калибровки - Всегда вверх

7. Резерв* - Всегда вверх

8. Резерв* - Всегда вверх

*В зависимости от модели автомобиля.

Внимание! Если при подключении видеоинтерфейса изображение на монитор не выводится, проверьте правильность 
установки переключателей. Если какие-либо переключатели не используются для Вашей модели автомобиля, установите их в 
положение «вверх» (выкл.).

Установка и подключение
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Кнопки калибровки нижней панели
На нижней панели корпуса видеоинтерфейса доступны кнопки «Меню», «+», «–», с помощью которых осуществляется настройка 
передачи изображения с видеоинтерфейса на оригинальный дисплей штатной мультимедийной системы. Для перехода в меню 
настроек изображения нажмите и удерживайте кнопку «Меню», после чего на экране отобразится окно меню настроек. Для 
переключения пунктов меню используйте кнопку «Меню», для изменения настроек – кнопки «+» и «–».

*В зависимости от модели автомобиля, вид и количество настроек могут изменяться. 

• Contrast: настройка контрастности изображения.

• Brightness: настройка яркости изображения.

• Saturation: настройка насыщенности изображения.

• Position-H: настройка положения изображения на мониторе по 
горизонтальной оси.

• Position-V: настройка положения изображения на мониторе по 
вертикальной оси.

• IR-AV1/AV2: настройка меню ИК управления устройством, 
подключенным к AV1/AV2. При выборе значения «None», кнопки 
управления не будут появляться при нажатии на сенсорную панель.

• Guide-L: регулировка местоположения парковочной линии разметки*.

• Ui-CNTRL: включение/выключение функций PDC, IPAS*.

• Guide-CNTRL: включение/выключение парковочной разметки.

• H-SIZE: настройка размера изображения по горизонтали.

• V-SIZE: настройка размера изображения по вертикали.

Установка и подключение
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Дополнительный порт управления (Control I/O)

Контакты 1, 2, 3 и 4 используются для подключения оригинальной сенсорной панели*.

• TXD2: вход для внешних сигналов управления и замены сенсорного управления (например, подключение ручек управления 
KNOB и т.д., в зависимости от модели автомобиля).

• TXD.Status: выход сигнала внутреннего состояния интерфейса.

• 5V_SW: при выводе изображения на дисплей штатной мультимедийной системы на данном контакте появляется сигнал +5V.

• 5V_AV1/2: при выводе изображения на дисплей штатной мультимедийной системы со входов AV1/AV2 на данном контакте 
появляется сигнал +5V.

1 2 3 4

5 6 7 8

1. T-X+
2. T-Y+
3. T-X-
4. T-Y-
5. TXD2
6. TXD. Status
7. 5V_Sw
8. 5V_AV1/2

Установка и подключение

*В зависимости от модели автомобиля.
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Вывод изображения с камеры
Для работы с камерами заднего/переднего вида в видеоинтерфейсе доступно автоматическое переключение в режим камеры 
заднего вида при включении задней передачи.

В зависимости от модели автомобиля и головного устройства, видеоинтерфейс дополнительно поддерживает:
• функцию прорисовки траектории движения (IPAS) – при подключении к автомобилю, устройство считывает информацию о 

положении передних колес и выводит на изображение с задней камеры динамическую разметку, соответствующую траектории 
движения автомобиля.

• функцию отображения информации с оригинальных датчиков парковки (функция PDC). При отображении видеосигнала с камеры 
заднего вида дополнительно будет отображаться информация оригинального парковочного ассистента.

Калибровка сенсорной панели
(только для Gazer VI700A-XXX/Gazer VI700W-XXX).

Для корректной работы сенсорной панели необходимо выполнить процедуру калибровки Touch-screen. Меню калибровки 
запускается автоматически при первом включении видеоинтерфейса. Для выполнения калибровки, как можно точнее нажимайте на 
пиктограммы, появляющиеся на экране. После завершения калибровки нажмите на логотип Android (для модели Gazer VI700A-XXX) 
или кнопку OK (для модели Gazer VI700W-XXX).

Внимание! В случае, если в видеоинтерфейсе отсутствует SD карта памяти или DIP переключатель №6 установлен в 
положение «Вкл.», процедуру калибровки сенсорной панели требуется выполнять при каждом запуске устройства. 

Особенности использования
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Управление режимами работы видеоинтерфейса
В зависимости от модели автомобиля, выбор источника сигнала для монитора производится нажатием кнопки 
«Navi»/«Mute»/«Voice»/«Traff» или др. на панели управления штатной мультимедийной системы или на рулевом колесе. При 
отсутствии такой возможности, выбор источника сигнала доступен с помощью нажатия на внешнюю выносную кнопку переключения 
режимов видеоинтерфейса (поставляется в комплекте).

Все доступные источники сигнала переключаются последовательно и циклически. Например, если в видеоинтерфейсе Gazer 
VI700A-XXX были активированы переключатели № 2 (AV1) и № 3 (AV2), то при нажатии на кнопку переключения режимов работы 
мультимедийная система будет отображать источники в следующей последовательности: Обычный режим (штатный) -  
Android – вход AV1 – вход AV2 – Обычный режим (штатный).

Примечание: При наличии источников сигнала, которые не используются, рекомендуется их отключить с помощью 
DIP переключателей на корпусе видеоинтерфейса. В противном случае вместо отображения AV1 и AV2 на дисплее будет 
отображаться черный экран. 

Внимание! Видеоинтерфейс поддерживает работу с данными приложениями только при соблюдении корректного имени папок 
и .exe файлов в них.

Подключение USB-hub
Видеоинтерфейсы Gazer VI700A-XXX/Gazer VI700W-XXX поддерживают подключение 
USB-hub, с помощью которого доступно подключение нескольких USB устройств 
одновременно, например, USB 3G модема, накопителей с медиа контентом, или 
дополнительных устройств управления* (компьютерная мышь и клавиатура).

*Только для Gazer VI700A-XXX.

Приложения для Gazer VI700W-XXX
В комплекте с видеоинтерфейсом Gazer VI700W-XXX поставляется карта памяти Gazer 
micro SDHC 16 Гб (опционально) с предустановленным лицензионным ПО Навител 
Навигатор, Яндекс.Карты, а также с приложениями для работы с внешними устройствами 
(подключение 3G модема, Android с MHL).

Особенности использования

3G модем

USB-hub

USB накопитель

USB мышь
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Приложение Название папки и .exe файла

Navitel \StorageCard\Navi1\Navi1.exe

Navigation program 2 \StorageCard\Navi2\Navi2.exe

Яндекс.Карты \StorageCard\Navi3\Navi3.exe

MHL \StorageCard\EasyConnected\EasyConnected.exe

Драйвера 3G модема \StorageCard\3GNet\3GNet.exe

Примечание: Вместо Navigation program 2 Вы можете использовать любую навигационную программу на выбор. Для этого 
поместите необходимый файл с программой на карту памяти в папку \StorageCard\Navi2 и переименуйте название файла на 
Navi2.exe. 

Подключение 3G модема
Видеоинтерфейсы Gazer VI700A-XXX/Gazer VI700W-XXX поддерживают подключение USB 3G модема.

Для корректной работы 3G модема убедитесь, что соблюдены следующие рекомендации:

• запрос PIN кода на SIM карте, установленной в модем, должен быть отключен;

• используйте только совместимый WCDMA модем. Полный список совместимых модемов доступен на официальном сайте  
www.gazer.com;

• не используйте модемы, работающие по технологии EV-DO в сетях стандарта CDMA. Данный тип устройств не поддерживается.

Активация MirrorLink, MHL
Видеоинтерфейс Gazer VI700A-XXX поддерживает подключение мобильных устройств Android с помощью функций MirrorLink и MHL, а 
видеоинтерфейс Gazer VI700W-XXX только MHL.

Данное подключение позволяет продублировать экран мобильного устройства на экран штатной мультимедийной системы с 
помощью подключения соответствующего кабеля (функция MHL) или через Wi-Fi (функция MirrorLink). При этом, управление 
мобильным устройством будет осуществляться прямо с экрана мультимедийной системы (только для модели Gazer VI700A-XXX). 
Таким образом, на экране мультимедийной системы будут доступны все приложения и функции Вашего мобильного устройства, 
включая Яндекс.Карты, YouTube, Skype.

Особенности использования
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Для активации функций MirrorLink/MHL в модели Gazer VI700A-XXX выполните следующие действия:

• запустите приложение EasyConnected в меню видеоинтерфейса;

• выберите тип подключения «Android USB» или «Android Wi-Fi».

При выборе «Android USB»:
• выполните USB подключение Android устройства;

• перейдите в меню настроек Android устройства, выберите «Для разработчиков» и активируйте пункт «Отладка по USB» 
(выполнение данного действия потребуется только при первом подключении устройства);

• во всплывающем окне нажмите кнопку «OK» или поставьте галочку напротив пункта «Доверять всегда».

При выборе «Android Wi-Fi»:
• убедитесь, что Android устройство и видеоинтерфейс находятся в одной Wi-Fi сети, или создайте точку доступа на Android 

устройстве и подключите к ней видеоинтерфейс;

• выполните USB подключение Android устройства (требуется только при первом подключении);

• перейдите в меню настроек Android устройства, выберите «Для разработчиков» и активируйте пункт «Отладка по USB»;

• во всплывающем окне нажмите кнопку «OK»;

• после завершения подключения, отключите кабель от Android устройства (при дальнейшем использовании функции повторное 
подключение кабеля к данному Android устройству не потребуется).

Для активации функций MHL в модели Gazer VI700W-XXX выполните следующие действия:

• выполните Bluetooth подключение Android устройства к видеоинтерфейсу;

• выберите приложение MHL на главном экране видеоинтерфейса;

• перейдите в меню настроек Android устройства, выберите «Для разработчиков» и активируйте пункт «Отладка по USB» 
(выполнение данного действия потребуется только при первом подключении устройства);

• во всплывающем окне нажмите кнопку «OK» или поставьте галочку напротив пункта «Доверять всегда».

Особенности использования
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Внимание! Для активации функции MHL, убедитесь, что мобильное устройство поддерживает MHL протокол. Для проверки 
поддержки MHL мобильным устройством, пожалуйста, просканируйте QR код.

Активация AirPlay
В модели Gazer VI700A-XXX реализована функция AirPlay для мобильных устройств, работающих на iOS. При подключении через 
AirPlay, экран Вашего мобильного устройства отобразится на экране штатной мультимедийной системы. Для активации AirPlay 
выполните следующие действия:

• запустите приложение EasyConnected в 
меню видеоинтерфейса;

• выберите пункт «iOS Wi-Fi»;

• включите режим модема на iOS устройстве;

• подключите видеоинтерфейс к точке 
доступа iOS;

• в пункте управления на iOS устройстве 
выберите иконку «AirPlay»;

• далее выберите видеоинтерфейс и включите 
функцию «Видеоповтор».

Особенности использования
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№ перемикача Увімкн. (положення «донизу») Вимкн. (положення «догори»)

1. RGB вхід Увімкнено Вимкнено

2. AV1 вхід Увімкнено Вимкнено

3. AV2 вхід Увімкнено Вимкнено

4. Дозвіл для відображення RGB 
входу 800х480 480х240

5. Вибір режиму відображення при 
подачі +12В на зелений провід 
роз'єму живлення

Якщо в автомобілі встановлена камера 
заднього огляду, яка підключена до 

відеоінтерфейсу

Якщо в автомобілі встановлена заводська камера 
заднього огляду

6. Режим програмування чи 
калібрування - Завжди догори

7. Резерв* - Завжди догори

8. Резерв* - Завжди догори

*В залежності від моделі автомобіля.

Увага! Якщо при підключенні відеоінтерфейсу зображення на монітор не виводиться, перевірте правильність установки 
перемикачів. Якщо певні перемикачі не використовуються для Вашої моделі автомобіля, встановіть їх в положення «вгору» 
(вимкн.).

Налаштування блоку DIP перемикачів 

Спеціальна інформація
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Додаток Назва папки та .exe файлу

Navitel \StorageCard\Navi1\Navi1.exe

Navigation program 2 \StorageCard\Navi2\Navi2.exe

Яндекс.Карти \StorageCard\Navi3\Navi3.exe

MHL \StorageCard\EasyConnected\EasyConnected.exe

Драйвери 3G модему \StorageCard\3GNet\3GNet.exe

Увага! Відеоінтерфейс підтримує роботу з даними додатками тільки при дотриманні коректних назв папок та .exe файлів в них.

Налаштування навігації для Gazer VI700W-XXX
У комплекті з відеоінтерфейсом поставляється карта пам’яті з передвстановленим ПЗ Навітел Навігатор, Яндекс.Карти, а також з 
додатками для роботи з зовнішніми пристроями (підключення 3G модему, Android з MHL).

Примітка: Замість Navigation program 2 Ви можете використовувати будь-яку навігаційну програму на вибір. Для цього 
завантажте необхідний файл з програмою на карту пам’яті в папку \StorageCard\Navi2 та перейменуйте назву файлу на 
Navi2.exe.

Спеціальна інформація
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Вітаємо Вас із придбанням автомобільного відеоінтерфейсу Gazer.

Перед експлуатацією пристрою, будь ласка, уважно ознайомтеся з даним посібником.

Застереження

1. Щоб уникнути втрати гарантійного обслуговування на Ваш автомобіль, для встановлення та підключення пристрою, будь ласка, 
зверніться до фахівців СТО, на якому проводиться обслуговування Вашого автомобіля.

2. Під час встановлення пристрою акумулятор автомобіля повинен бути вимкненим.

3. Для встановлення пристрою використовуйте тільки оригінальні компоненти, які поставляються в комплекті.

4. Не намагайтеся ремонтувати пристрій самостійно. У разі виникнення будь-яких поломок зверніться до сервісного центру.

5. Уникайте ударів і механічних пошкоджень пристрою.

6. Завод-виробник залишає за собою право зміни технічних характеристик та/або комплектації без попереднього повідомлення про це.

7. Зовнішній вигляд пристроїв, а також кількість і зовнішній вигляд комплектуючих можуть відрізнятися від заявлених у даному 
посібнику.

Застереження
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Комплектація

 Центральний блок

Зовнішня кнопка 
перемикання режимів 

роботи

 Мікрофон**

Комплект кабелів  
для підключення 

живлення  
та до CAN шини

Блок обробки сигналів з 
CAN шини*

Виносний кабель  
з USB роз’ємом**

AUX кабель

* В залежності від моделі автомобіля.
** Для моделей Gazer VI700A-XXX, Gazer VI700W-XXX.
*** Опціонально для моделей Gazer VI700A-XXX, Gazer VI700W-XXX.

Кабель для підключення 
до оригінального  

монітору

Карта пам’яті micro  
SDHC Gazer 16 Гб**

Кабель для підключення 
сенсорної панелі**

Кабель Video-in

Сенсорна панель***

Посібник користувача

Кабель Audio-in/out

GPS антена**

Кабель живлення
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Відеоінтерфейс Gazer - це пристрій, який дозволяє відобразити на екрані штатного головного пристрою автомобіля різні відеосигнали 
зі збереженням повної функціональності оригінальної мультимедійної системи. Встановлення та підключення відеоінтерфейсу Gazer 
здійснюється методом Plug&Play «роз’єм-в-роз’єм», при цьому відсутня необхідність модифікувати оригінальну проводку автомобіля.

За допомогою відеоінтерфейсу Gazer на оригінальному головному пристрої можна транслювати зображення з наступних пристроїв:

Після встановлення відеоінтерфейсу штатна мультимедійна система автомобіля продовжує працювати в стандартному режимі. Щоб 
перемкнути мультимедійну систему зі стандартного режиму в режим відображення відеоінтерфейсу, виконайте наступні дії:

• після запуску двигуна дочекайтеся повного завантаження мультимедійної системи;

• натисніть на відповідну кнопку запуску відеоінтерфейсу (детальна інформація вказана в посібнику користувача конкретної моделі 
відеоінтерфейсу), або натисніть на виносну кнопку перемикання режимів роботи;

• при повторному натисканні на кнопку запуску, мультимедійна система перейде до нормального режиму роботи.  

При підключенні відеоінтерфейсу управління навігацією здійснюється за допомогою оригінального сенсорного екрану штатної 
мультимедійної системи. У разі, якщо штатна мультимедійна система не оснащена сенсорним екраном, доступно встановлення 
опціональної сенсорної панелі з прямим підключенням до відеоінтерфейсу. Додатково, управління може здійснюватися за допомогою 
USB миші або клавіатури.

Увага! Після встановлення опціональної панелі сенсорне управління буде доступним тільки в режимі відображення 
відеоінтерфейсу. У стандартному режимі роботи оригінальний функціонал штатної мультимедійної системи залишиться 
незмінним.

• камери заднього та/або переднього огляду;

• системи кругового огляду;

• ТВ-тюнера;

• зовнішньої приставки DVD;

• відеореєстратора;

• зовнішнього AV сигналу;

• навігації (для моделей Gazer VI700A-XXX/Gazer VI700W-XXX);

• повноцінного Android терміналу на ОС Android 4.4 KitKat з підтримкою 
AirPlay/MirrorLink, Wi-Fi, 3G, Bluetooth.

Загальна інформація
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Особливості модельного ряду

Можливості VI700A-XXX VI700W-XXX VС700-XXX VС500-XXX

Підключення камери заднього огляду + + + +

Підключення камери переднього огляду + + + +

Кількість AV входів 2 2 2 -

RGB вхід - - + -

Процесор Quad Core ARM 
Cortex A9, 1.4GHz ARM Cortex A6 - -

Оперативна пам’ять 1Гб 256Мб - -

Операційна система Android 4.4 Win CE 6.0 - -

GPS Навігація + + - -

AirPlay + - - -

MirrorLink + - - -

MHL + + - -

Wi-Fi + - - -

Bluetooth AVRCP A2DP - -

Виносний мікрофон + + - -

Підключення 3G модему + + - -

Слот для карт пам’яті SD + + - -

Виносний USB з підтримкою USB-hub + + - -

Підтримка форматів AVI/MKV/MP4 
MP3/WMA/FLAC MP3/WMA/AVI - -

Загальна інформація
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Рекомендації зі встановлення
• Перед встановленням відеоінтерфейсу, будь ласка, від’єднайте клему «-» від акумулятора автомобіля.

• Для встановлення відеоінтерфейсу використовуйте тільки ті кабелі, які поставляються в комплекті.

• Переконайтеся, що на місці встановлення центрального блоку відсутні електронні пристрої або магніти.

• Щоб запобігти втраті гарантійного обслуговування на Ваш автомобіль, для встановлення та підключення відеоінтерфейсу 
зверніться до фахівців СТО, на якому здійснюється обслуговування Вашого автомобіля.

• Після отримання товару перевірте комплектацію згідно специфікації придбаного продукту. У разі відсутності будь-якого 
компонента, зверніться до продавця.

• Гарантія не поширюється на пошкодження, спричинені некоректним поводженням з пристроєм користувачем, інсталяційний 
центром або СТО.

• Виробник залишає за собою право вносити зміни в конструкцію, дизайн та комплектацію товару без попереднього повідомлення 
користувача.

Підключення відеоінтерфейсу
При підключенні відеоінтерфейсу, виведення зображення здійснюється шляхом підключення пристрою безпосередньо до 
оригінального дисплею штатної мультимедійної системи.

Доступні слідуючі параметри підключення відеовиходу:

• Plug&Play підключення до кабелю LVDS між штатною мультимедійною системою та монітором;

• Bord-insertion підключення до шлейфу відеосигналу в моніторі штатної мультимедійної системи.

Примітка: У всіх випадках підключення відеоінтерфейсу здійснюється без пошкодження оригінальної проводки та за принципом 
Plug&Play («роз’єм-в-роз’єм»), без необхідності будь-яких модифікацій оригінальних кабелів і роз’ємів. 

Увага! Bord-insertion підключення потребує монтажної розборки штатної мультимедійної системи.

Встановлення та підключення
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Підключення аудіо 

(тільки для Gazer VI700A-XXX/Gazer VI700W-XXX/Gazer VC700-XXX).

3. Підключення до динаміка.
Залежно від моделі автомобіля та мети використання відеоінтерфейсу (наприклад, тільки для відображення камери заднього 
огляду та навігації), доступно під’єднання аудіовиходу відеоінтерфейсу безпосередньо до одного з динаміків автомобіля шляхом 
застосування виходу «Speaker I/O». При такому підключенні, під час відтворення голосової підказки навігаційної системи або будь-
якого іншого оповіщення, звук в одному з динаміків буде приглушений.

1. Підключення через Bluetooth в режимі передачі аудіо
(тільки для Gazer VI700A-XXX).

Здійсніть Bluetooth підключення штатної мультимедійної системи до відеоінтерфейсу, після чого в налаштуваннях Bluetooth 
відеоінтерфейсу застосуйте пункт «Тільки аудіо». Це забезпечить коректну роботу функції Hands Free при підключенні мобільного 
пристрою до штатної мультимедійної системи: при запуску двигуна та завантаженні всіх пристроїв, мобільний пристрій та 
відеоінтерфейс будуть підключені до мультимедійної системи одночасно, при цьому мобільний пристрій буде працювати в режимі 
Hands Free, а відеоінтерфейс - в режимі відтворення аудіо або голосових підказок навігаційної системи. 

2. Підключення до AUX входу.
Виконайте підключення аудіовиходу відеоінтерфейсу (AUX роз’єму) до AUX роз’єму штатної мультимедійної системи.

Примітка: При підключенні автомобільного відеоінтерфейсу Gazer є кілька способів реалізації відтворення аудіо. Доступний 
варіант відтворення звуку залежить від моделі автомобіля (детальна інформація про спосіб відтворення аудіосигналу для вашої 
моделі автомобіля вказана в інструкції до конкретної моделі відеоінтерфейсу Gazer). 

Увага! Залежно від моделі автомобіля, може знадобитися повторне підключення AUX роз’ємів при кожному завантаженні 
мультимедійної системи. В такому випадку, після кожного повторного підключення в меню вибору джерела аудіо штатної 
мультимедійної системи оберіть «AUX».

Рекомендація: При відсутності можливості підключити аудіовихід відеоінтерфейсу зазначеними вище способами, доступно 
пряме підключення до відеоінтерфейсу зовнішнього виносного динаміка (поставляється в комплекті). Даний спосіб забезпечить 
хорошу чутність та стабільне відтворення аудіо повідомлень, наприклад, при використанні навігаційної системи.

Встановлення та підключення
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Налаштування відеоінтерфейсу за допомогою блоку DIP перемикачів
Відеоінтерфейс оснащений блоком DIP перемикачів, за допомогою яких доступні налаштування роботи пристрою. Для налаштування 
роботи відеоінтерфейсу змініть положення перемикачів згідно з наведеною таблицею. 

№ перемикача Увімкн. (положення «донизу») Вимкн. (положення «догори»)

1. RGB вхід Увімкнено Вимкнено

2. AV1 вхід Увімкнено Вимкнено

3. AV2 вхід Увімкнено Вимкнено

4. Дозвіл для відображення RGB входу 800х480 480х240

5. Вибір режиму відображення при 
подачі +12В на зелений провід роз'єму 
живлення

Якщо в автомобілі встановлена камера 
заднього огляду, яка підключена до 

відеоінтерфейсу

Якщо в автомобілі встановлена заводська 
камера заднього огляду

6. Режим програмування чи калібрування - Завжди догори

7. Резерв* - Завжди догори

8. Резерв* - Завжди догори

*В залежності від моделі автомобіля.

Увага! Якщо при підключенні відеоінтерфейсу зображення на монітор не виводиться, перевірте правильність установки 
перемикачів. Якщо певні перемикачі не використовуються для Вашої моделі автомобіля, встановіть їх в положення «вгору» 
(вимкн.).

Встановлення та підключення
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Кнопки калібрування нижньої панелі
На нижній панелі корпуса відеоінтерфейсу доступні кнопки «Меню», «+», «–», за допомогою яких здійснюється налаштування 
передачі зображення з відеоінтерфейсу на оригінальний дисплей штатної мультимедійної системи. Для переходу в меню налаштувань 
зображення натисніть та утримуйте кнопку «Меню», після чого на екрані з’явиться вікно меню налаштувань. Для перемикання 
пунктів меню використовуйте кнопку «Меню», щоб змінити налаштування - кнопки «+» та «–».

*В залежності від моделі автомобіля, вигляд та кількість налаштувань можуть змінюватися.

• Contrast: налаштування контрастності зображення.

• Brightness: налаштування яскравості зображення.

• Saturation: налаштування насиченості зображення.

• Position-H: налаштування положення зображення на моніторі по 
горизонтальній осі.

• Position-V: налаштування положения зображення на моніторі по 
вертикальній осі.

• IR-AV1/AV2: налаштування меню ІЧ управління пристроєм, 
підключеним до AV1/AV2. При виборі значення «None», кнопки 
управління не будуть з’являтися при натисканні на сенсорну панель.

• Guide-L: регулювання розташування паркувальної лінії розмітки*.

• Vi-CNTRL: увімкнення/вимкнення функцій PDC, IPAS*.

• Guide-CNTRL: увімкнення/вимкнення паркувальної розмітки.

• H-SIZE: налаштування розміру зображення по горизонталі.

• V-SIZE: налаштування розміру зображення по вертикалі.

Встановлення та підключення
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Додатковий порт управління (Control I/O)

Контакти 1, 2, 3 та 4 використовуються для підключення оригінальної сенсорної панелі*.

• TXD2: вхід для зовнішніх сигналів управління та заміни сенсорного управління (наприклад, підключення ручок управління KNOB і 
т.д., в залежності від моделі автомобіля).

• TXD. Status: вихід сигналу внутрішнього стану інтерфейсу.

• 5V_SW: при виведенні зображення на дисплей штатної мультимедійної системи на контактній інформації з’являється сигнал +5В.

• 5V_AV1/2: при виведенні зображення на дисплей штатної мультимедійної системи з входів AV1/AV2 на даному контакті 
з’являється сигнал +5В.

1 2 3 4

5 6 7 8

1. T-X+
2. T-Y+
3. T-X-
4. T-Y-
5. TXD2
6. TXD. Status
7. 5V_Sw
8. 5V_AV1/2

Встановлення та підключення

*В залежності від моделі автомобіля.
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Передача зображення з камери
Для роботи з камерами заднього/переднього огляду в відеоінтерфейсі доступно автоматичне перемикання в режим камери заднього 
огляду при увімкненні задньої передачі.

Залежно від моделі автомобіля та головного пристрою, відеоінтерфейс додатково підтримує:

• функцію прорисовки траєкторії руху (IPAS) - при підключенні до автомобіля, пристрій зчитує інформацію про положення передніх 
коліс та виводить на зображення з камери заднього огляду динамічну розмітку, що відповідає траєкторії руху автомобіля.

• функцію відображення інформації з оригінальних датчиків парковки (функція PDC). При відображенні відеосигналу з камери 
заднього огляду додатково буде відображатися інформація оригінального паркувального асистента.

Калібрування сенсорної панелі
(тільки для Gazer VI700A-XXX/Gazer VI700W-XXX).

Для коректної роботи сенсорної панелі необхідно здійснити процедуру калібрування Touch-screen. Меню калібрування запускається 
автоматично при першому увімкненні відеоінтерфейсу. Для виконання калібрування, як можна точніше натискайте на піктограми, що 
з’являються на екрані. Після завершення калібрування натисніть на логотип Android (для моделі Gazer VI700A-XXX) або кнопку  ОК 
(для моделі Gazer VI700W-XXX).

Увага! У разі, якщо у відеоінтерфейсі відсутня SD карта пам’яті, або DIP перемикач №6 встановлено в положення «Увімкн.», 
процедуру калібрування сенсорної панелі потрібно виконувати при кожному запуску пристрою. 

Особливості використання
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Управління режимами роботи відеоінтерфейсу
Залежно від моделі автомобіля, вибір джерела сигналу для монітора здійснюється натисненням кнопки «Navi»/«Mute»/«Voice»/ 
«Traff» або ін. на панелі управління штатної мультимедійної системи або на рульовому колесі. При відсутності такої можливості, 
вибір джерела сигналу доступний за допомогою натискання на зовнішню виносну кнопку перемикання режимів відеоінтерфейсу 
(поставляється в комплекті).

Всі доступні джерела сигналу перемикаються послідовно та циклічно. Наприклад, якщо в відеоінтерфейсі Gazer VI700A-XXX були 
активовані перемикачі №2 (AV1) та №3 (AV2), то при натисканні на кнопку перемикання режимів роботи мультимедійна система 
буде відображати джерела в наступній послідовності: Звичайний режим (штатний) - Android - вхід AV1 - вхід AV2 - Звичайний режим 
(штатний).

Рекомендація: При наявності джерел сигналу, які не використовуються, рекомендується їх вимкнути за допомогою DIP 
перемикачів на корпусі відеоінтерфейсу. В іншому випадку, замість відображення AV1 та AV2 на дисплеї буде відображатися 
чорний екран.

Увага! Відеоінтерфейс підтримує роботу з даними додатками тільки при дотриманні коректних назв папок та .exe файлів в них.

Підключення USB-hub
Відеоінтерфейси Gazer VI700A-XXX/Gazer VI700W-XXX підтримують підключення USB-
hub, за допомогою якого доступно підключення декількох USB пристроїв одночасно, 
наприклад, USB 3G модема, накопичувачів з медіа контентом, або додаткових пристроїв 
управління* (комп’ютерна миша та клавіатура).
* Тільки для Gazer VI700A-XXX.

Додатки для Gazer VI700W-XXX
У комплекті з відеоінтерфейсом Gazer VI700W-XXX поставляється карта пам’яті Gazer 
micro SDHC 16 Гб (опціонально) з встановленим ліцензійним ПЗ Навітел Навігатор, 
Яндекс.Карти, а також з додатками для роботи з зовнішніми пристроями (підключення 3G 
модему, Android з MHL).

Особливості використання

3G модем

USB-hub

USB накопичувач

USB миша
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Додаток Назва папки та .exe файлу

Navitel \StorageCard\Navi1\Navi1.exe

Navigation program 2 \StorageCard\Navi2\Navi2.exe

Яндекс.Карти \StorageCard\Navi3\Navi3.exe

MHL \StorageCard\EasyConnected\EasyConnected.exe

Драйвери 3G модему \StorageCard\3GNet\3GNet.exe

Примітка: Замість Navigation program 2 Ви можете використовувати будь-яку навігаційну програму на вибір. Для цього 
завантажте необхідний файл з програмою на карту пам’яті в папку \StorageCard\Navi2 та перейменуйте назву файлу на  
Navi2.exe.

Підключення 3G модема
Відеоінтерфейси Gazer VI700A-XXX/Gazer VI700W-XXX підтримують підключення USB 3G модема.

Для коректної роботи 3G модема переконайтеся, що дотримані наступні рекомендації:

• запит PIN коду на SIM карті, встановленої в модем, повинен бути вимкненим;

• використовуйте тільки сумісний WCDMA модем. Повний список сумісних модемів доступний на офіційному сайті www.gazer.com;

• не використовуйте модеми, що працюють за технологією EV-DO в мережах стандарту CDMA. Даний тип пристроїв не 
підтримується.

Активація MirrorLink, MHL
Відеоінтерфейс Gazer VI700A-XXX підтримує підключення мобільних пристроїв Android за допомогою функцій MirrorLink та MHL, а 
відеоінтерфейс Gazer VI700W-XXX тільки MHL.

Даний тип з’єднання дозволяє продублювати екран мобільного пристрою на екран штатної мультимедійної системи за допомогою 
підключення відповідного кабелю (функція MHL) або через Wi-Fi (функція MirrorLink). При цьому, управління мобільним пристроєм 
буде здійснюватися прямо з екрану мультимедійної системи (тільки для моделі Gazer VI700A-XXX). Таким чином, на екрані 
мультимедійної системи будуть доступні всі додатки та функції Вашого мобільного пристрою, включаючи Яндекс.Карти, YouTube, 
Skype.

Особливості використання
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Для активації функцій MirrorLink/MHL в моделі Gazer VI700A-XXX виконайте наступні дії:

• Запустіть додаток EasyConnected в меню відеоінтерфейсу;

• Оберіть тип підключення «Android USB» або «Android Wi-Fi».

При виборі «Android USB»:
• Виконайте USB підключення Android пристрою;

• Перейдіть до меню налаштувань Android пристрою, оберіть «Для розробників» та активуйте пункт «Налагодження по USB» 
(виконання даної процедури потрібно тільки при першому підключенні пристрою);

• В спливаючому вікні натисніть кнопку «OK» або поставте галочку напроти пункту «Довіряти завжди».

При виборі «Android Wi-Fi»:
• Переконайтеся, що Android пристрій та відеоінтерфейс знаходяться в одній Wi-Fi мережі, або створіть точку доступу на Android 

пристрої та підключіть до неї відеоінтерфейс;

• Здійсніть USB підключення Android пристрою (необхідно тільки при першому підключенні);

• Перейдіть до меню налаштувань Android пристрою, оберіть «Для розробників» і активуйте пункт «Налагодження по USB»;

• В спливаючому вікні натисніть кнопку «OK»;

• Після завершення підключення від’єднайте кабель від Android пристрою (при подальшому використанні функції повторне 
підключення кабелю до даного Android пристрою не потребується).

Для активації функцій MHL в моделі Gazer VI700W-XXX виконайте наступні дії:

• Виконайте Bluetooth підключення Android пристрою до відеоінтерфейсу;

• Оберіть додаток MHL на головному екрані відеоінтерфейсу;

• Перейдіть до меню налаштувань Android пристрою, оберіть «Для розробників» і активуйте пункт «Налагодження по USB» 
(виконання даної дії потрібно тільки при першому підключенні пристрою);

• В спливаючому вікні натисніть кнопку «OK» або поставте галочку напроти пункту «Довіряти завжди».

Особливості використання
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Активація AirPlay
В моделі Gazer VI700A-XXX реалізована функція AirPlay для мобільних пристроїв на iOS. При підключенні через AirPlay, екран Вашого 
мобільного пристрою відобразиться на екрані штатної мультимедійної системи. Для активації AirPlay виконайте наступні дії:

• Запустіть додаток EasyConnected в меню 
відеоінтерфейсу;

• Виберіть пункт «iOS Wi-Fi»;

• Увімкніть режим модему на iOS пристрої;

• Підключіть відеоінтерфейс до точки доступу 
iOS;

• У пункті управління на iOS пристрої оберіть 
іконку «AirPlay»;

• Оберіть відеоінтерфейс та увімкніть функцію 
«Відеоповтор».

Особливості використання

Внимание! Для активації функції MHL, переконайтеся, що мобільний пристрій підтримує MHL протокол. Для перевірки 
підтримки MHL мобільним пристроєм, будь ласка, проскануйте QR код.
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