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Voorzorgsmaatregelen
Belangrijk
Om te zorgen voor een goed gebruik, lees dan deze handleiding voor het gebruik van dit product. Het is vooral
belangrijk dat u waarschuwingen en waarschuwingen in deze handleiding leest en waarneemt. Bewaar de handleiding
op een veilige en toegankelijke plaats voor toekomstige referentie.

WAARSCHUWINGEN: (Ongevallen en schade voorkomen)
Installeer GEEN enkele eenheid of kabel op een locatie waar:
•Het kan het stuurwiel en de versnellingspookhendelverrichtingen belemmeren.
•Het kan de werking van veiligheidsvoorzieningen zoals airbags belemmeren.
•Het kan het zicht belemmeren.
Gebruik het apparaat niet tijdens het rijden.
•Als u het apparaat tijdens het rijden moet bedienen, moet u goed rondkijken.
•De bestuurder mag tijdens het rijden niet op de monitor kijken.

Voorzichtigheid

Voor de veiligheid
•Verhoog het volumeniveau niet te veel, omdat dit het rijden gevaarlijk maakt door geluiden van buitenaf te blokkeren
en gehoorverlies kan veroorzaken.
•Stop de auto voordat u ingewikkelde handelingen uitvoert.
Voor een langere levensduur, moet u de volgende waarschuwingenlezen:
•Als u de auto lange tijd bij warm of koud weer hebt geparkeerd, wacht dan tot de temperatuur in de auto normaal
wordt voordat u het apparaat in gebruik heeft.
•De set niet uit elkaar halen of wijzigen op geen enkele manier. Dit kan leiden tot schade.
•Als er zich een probleem voordoet, laat de set dan inspecteren in uw winkel
•Kleine zwarte en glanzende vlekken in het vloeibare kristallen paneel zijn normaal voor LCD-producten.
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I.

Introductie

ASUKA PN-201 is een revolutionair informatie- en entertainmentservicecentrum in de auto. Het
kan tevreden zijn met de wens van alle gebruikers om toegang te krijgen tot het internet om te
genieten van on-line multimedia en navigation service die verder gaat dan de traditionele
omroepdiensten en vooraf opgenomen media-inhoud; het brengt u meer onderhoudende en
slimmere ervaring dan ooit tevoren.
Dankzij het ontwerp van de uitgebreide I /O-interface maakt het dankzij het ontwerp van een
uitgebreideI /O-interface het mogelijk om uw beveiligingssysteem of aandrijfassistentiesysteem
naadloos te integrerenen helpt de bestuurder de positie en omgeving van het voertuig visueel te
bevestigen via het display van PN-201. display.
PN-201-productfuncties
• DOOR DE GEBRUIKER GEDEFINIEERDE GEBRUIKERSINTERFACE IN ASUKA-stijl
• Online entertainment en vooraf opgenomen media-inhoud
• Ondersteuning van HDMI-uitgang voor monitoren in Camper
• Videoafspeelmogelijkheid tot 4K-resolutie
• Uitgebreide I/O-interface voor integratie van randapparatuur
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II.

Connect Uw Box

II.1

Hardware

(Opmerking: Gelieve HDMI Out of Monitor Out aan te sluiten voor weergave)
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II.. 2

Systeemconfiguratie
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III. Handleiding , snel aan de slag
III.1 Start de Power On

Zet de ACC of IGN van de voertuigen aan.
(1) Wanneer de PN-201 is geactiveerd, ziet u een opstartscherm voordat het systeem wordt
opgestart.

(2) Nadat het systeem is opgestart, wordt het hoofdmenu weergegeven.

(3) Nu kan je de PN-201 gebruiken door een pictogram op het scherm te selecteren om de
bijbehorende functie te activeren.
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III. 2

Gebruikersinterface

III. 3

Gemeenschappelijke bediening

Gebruiken met afstandsbediening
1. Over PN-201 afstandsbediening:
De remote-besturing van PN-201, ook wel remote air mouse genoemd, wordt aangeboden als
accessoire voor de gebruiker om PN-201 op afstand te gebruiken. Als je de air mouse met uw
hand wordt vastgehoud , kan hij via het ontwerp met ingebouwde 6-assige inertial sensoren
de beweging van je hand detecteren en een cursor op het PN-201-scherm laten zien.
Vandaar, het stelt mensen in staat om PN-201 intuïtief te bedienen, zoals het gebruik van de
computer muis om de computer te bedienen.

2. Installatie van de afstandsbediening en de batterij:
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-

Open het batterijcompartiment en haal de USB-dongle erin. Zet twee AAA batterijen in
de afstandsbediening, ervoor te zorgen dat ze de juiste manier rond.

-

Plug de dongle in een van de beschikbare USB-poorten op PN-201.

-

De afstandsbediening werkt onmiddellijk. Nu kan je de afstandsbediening op het scherm
richten, en de cursor verplaatsen met de beweging van uw hand.

3. Cursor aan/uit:
-

4.

Als u de knop In-/uit drukt, wordt de muiscursorfunctie in- en uitgeschakeld. Zoals
ingeschakeld, zal de cursor beginnen te bewegen op het scherm, samen met uw
handbeweging.

Overzicht van de knopfunctie
-

Naast de cursor aan/uit functie, meer functie toetsen zijn beschikbaar op de
afstandsbediening beschreven als hieronder.

-

Schakelt de cursor uit aub voordat u andere functietoetsen in werking zet.

-

Houd er rekening mee dat de reactie van functiesleutel de bediening voor verschillende
apps anders kan zijn.
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(2) Bediening via ASUKA 7inch touchscreen (Optioneel)
Touch
l Raak het scherm voorzichtig aan om het item op het scherm te selecteren.
Aanraken en vasthouden
l Raak het scherm aan en houd uw vinger op zijn plaats totdat de weergavewijzigingen u in staat
stellen het pictogram naar de gewenste positie te slepen.
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Vegen
l Veeg met uw vinger naar links of rechts op het scherm om de pagina te wijzigen.
l Veeg met uw vinger omhoog of omlaag op het scherm om het scherm te scrollen.

III. 4

WiFi-verbinding

(1) De hotspot inschakelen vanaf de WiFi-router of uw mobiele telefoon
(2) Selecteer [Network & Internet] onder [InstellingenSettings].

(3) Schakel WiFi-functie in dan beschikbare WiFi-hotspots wordt weergegeven op de lijst
(4) Kies uw WiFi-hotspot en voer wachtwoord in
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(5) Als de WiFi met succes verbonden,"Connected" indicatie zal worden weergegeven onder
geselecteerde hotspot. , “

(6) WiFi-verbinding is klaar! U kan nu achterover leunen en genieten van de niet-beperkte
internetservice van PN-201.
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IV. Afspelen van USB-muziek en video
IV. 1

Uw USB-geheugen voorbereiden

(1) Zorg ervoor dat uw USB-geheugen in de indeling van FAT32 of NTFS is. Zo niet, formateer uw
USB-geheugen op de pc..
(2) Sla uw favoriete muziek- en filmbestanden op in USB-geheugen op de pc. De ondersteunde
multimedia bestandsindelingen worden ter referentie vermeld op hoofdstuk VI.
(3) Sluit het USB-geheugen aan op usb1- of USB2-poort van PN-201

IV. 2 Muziek afspelen
(1) De app [Muziek] selecteren en afspelen . Het menu Muziek wordt op het scherm weergegeven.
(2) Selecteer [Songs] om alle beschikbare muziekbestanden te vermelden die zijn opgeslagen in uw
USB-geheugen..
(3) Selecteer het gewenste bestand om de muziek af te spelen.

(4) Druk op de[PREVIOUS]/[ VOLGENDE] knop om het spoor

te wijzigen

(5) Druk op de knop [AFSPELEN/PAUZE] om het afspelen van muziek te pauzeren of te hervatten.

Opmerking: Enkel muziekbestanden worden weergegeven onder deze modus. Video-bestanden
worden niet weergegeven.
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IV. 3

Video afspelen

(1) De app[Video]selecteren en afspelen. In het menu Videospeler worden alle beschikbare
videobestanden weergegeven die zijn opgeslagen in uw USB-geheugen
(2) Selecteer het gewensted bestand om de video af te spelen.

(3) Lang duwen op de knop om snel terug te
(4) Duw op de

/ knop om het

spoelen of snel vooruit de video track.

videokanaal te wijzigen.

(5) Druk op de knop [AFSPELEN/PAUZE] om het afspelen van

video's te pauzeren of te hervatten.

Opmerking: Alleen video-bestanden worden weergegeven onder deze modus. Muziekbestanden
worden niet weergegeven.
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V.

Monitor aanpassing

V. 1

Overscan-aanpassing weergeven

(1) Waarom overscan aanpassing nodig is?
- Als PN-201 is aangesloten op uw HDTV TV en je hebt niet het hele beeld op uw TV , de overscan
aanpassing functie kan helpen om het hele beeld te herstellen voor uw betere visuele ervaring.
- In the enigszins overdreven afbeelding hieronder,zie je de volledige afbeelding aan de

linkerkant, en de overgescanned afbeelding aan de rechterkant.

(1) Start aan te passen overscan beeld:
- Ga in de menu[Instellen] van PN-201 en kies [Display] om weergave-instelling optie weer te geven.
- Selecteer [Weergave Overscan Aanpassing] en vervolgens overscan instelling interface zal worden
weergegeven op het scherm.

- Pas de over gescande afbeelding door
en voor vier
Rechts)until de tip van 4 pijlen kan volledig verschijnen.

zijden (Boven, Bottom, Links en
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- Druk op [OK] om de instelling te voltooien.

V. 2

instelling voor automatische rotatie

(1) Waarom is automatische rotatie-instelling nodig?
Als PN-201 is verbonden met ASUKA display, normaal PN-201 wordt gedwongen om het
landschap beeld van alle apps op het display voor een betere visuele ervaring. Sommige
specifieke tv-apps zoals VTM GO of RTL zijn echter alleen beschikbaar voor het schakelen via
kanalen in verticale modus. Als u deze apps goed wilt bedienen, u de functie Automatische
rotatie inschakelen om de verticale afbeeldinged op het scherm weer te geven.
(2) Voor de onderstaande afbeelding u zien dat onder de landschapsweergave modus geen reactie
is om op het pictogram voor schermschaling te drukken om de verticale schermmodus weer te
geven. Daarom is het niet mogelijk om het kanaal te schakelen voor een aantal specifieke apps.
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(3) Om Auto Rotatie functie in te schakelen .
- Sluit eerst de apps die op de achtergrond worden uitgevoerd.
- Enter het menu[Instellen] en kies [Weergave] om de optie weergave-instelling weer te geven.
- Zoek de instelling [Automatische rotatie] en schakel deze over naar AAN.
- Terug naar het startmenu en speel je favoriete apps opnieuw af.
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VI. Specificatie
VI. 1

Technischenical Speciation

Systeem

Werkingssysteem

Android 8.0

Processor

Octa-core ARM Cortex A53, Snelheid tot 1,5 GHz

Geheugen

2 GB DDR3 DRAM

Opslag

32 GB eMMC-flashgeheugen

Door de gebruiker gedefinieerde

Ja

gebruikersinterface

Hoofdfunctie

Online entertainment

JA (Vooraf geladen online entertainment-apps)

Online navigatie

JA (Google Map en Waze vooraf geladen)

Afspelen van USB-muziek en video

Ja

Ingebouwde GPS

Ja

Ingebouwde WiFi

JA (802.11a/b/g/n, 2,4 GHz)

Overscan aanpassing

Ja

Instelling voor automatische rotatie

JA (Beschikbaar

van apps

als verbonden met ASUKA-display)

Gesplitst scherm

Ja

Microfooninvoer

Ja

Audio(R/L) Uit

JA (max. output niveau is 2Vpp)

Luidspreker uit

JA (Alleen ondersteund

HDMI Uit

Ja

Monitor Out
I/O-interface

voor 1W@4Ohm spreker)

JA (Only

voor verbinding met ASUKA display)

USB-poort

JA, (2 USB-poort)

DVR-poort

Ja
1.Beschikbaar

Service-poort

of

voor het omkeren van camera-invoer

input,

rond weergavebewaking (AVM) ingang. monitoring (

2.UART- en IR-controlesignaal

beschikbaar voor externe

systeemintegratie, wat op verzoek van de klant
Macht
Milieu

Stroominvoer

DC +10V~16V

Bedrijfstemperatuur

-20~70(Celsius

Degree)

Opslagtemperatuur

-30~80(Celsius

Degree)
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VI. 2

Bestandsformaat ondersteuning lijst voor USB weergave
MP3,
WAV,
Muziekbestandsindeling

FLAC,
M4A,
AAC
H.264/AVC (tot 4K 3840x2160, 25fps),,
H.265/HEVC (tot 4K 3840x2160 60fps),
MPEG1/2,

Videobestandsindeling

MPEG-4,
AVI,
MKV,
MP4,
FLV
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VII. Verwijzing
VII.1 Onderhoud
(1) Gebruik geen oplosmiddel (bijvoorbeeld dunner, benzeen, enz.), wasmiddel of insecticide. Dit
kan de monitor of het apparaat beschadigen.
(2) Het reinigen van het Liquid Crystal DisplayScreen:
De vloeibare kristallen display scherm heeft de neiging om stof te verzamelen, dus af en toe
afvegen met een zachte doek. Het oppervlak is gemakkelijk bekrast, dus wrijf het niet met harde
voorwerpen. s kan de monitor of het apparaat beschadigen.
VII.2 Probleemoplossing
Wat lijkt op problemen is niet altijd ernstig. Controleer de volgende punten voordat u
dealers/ASUKA belt.
1. Er komt geen geluid uit de

(1) Pas het volume aan op het optimale niveau.

luidsprekers.

(2) Controleer de snoeren en aansluitingen.

2. Er wordt geen afbeelding
Algemeen

weergegeven op de external monitor.

(1) Zet het scherm aan.
(2) Controleer de snoeren en aansluitingen.
(3) Selecteer de juiste invoer op de externe monitor.
(1) WiFi was niet goed verbonden. Controleer de router of

3. De internet-apps werken niet

hotspot.
(2) Om hotspot weer aan te sluiten . Zie hoofdstuk III.

1.Tijdens het afspelen van een track
wordt het geluid soms onderbroken.

(1) De tracks zijn niet goed gekopieerd naar het USBapparaat. Kopieer de tracks opnieuw, en probeer te
spelen again.
(1) Het formaat van bestanden wordt niet ondersteund door

USB

het apparaat. Refer naar de lijst met ondersteunende
2. USB playback start niet.

bestanden in hoofdstuk VI.
(2) USB is niet in FAT32 of NTFS formaat. Om usb te fendoor
uw pc.
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VIII. Klantenservice
VIII.1 Sat & Sound garandeert Asuka PN -201 vrij van gebreken in het materiaal en vakmanschap
gedurende 2 jaar vanaf de aankoopdatum van de VERKOPER of een erkende dealer. Indien dit
product niet in goede staat is binnen de garantieperiode van 2 jaar, moet de VERKOPER, naar
eigen keuze, het apparaat repareren of vervangen, mits het apparaat niet is blootgesteld aan
ongevallen, rampen, misbruik of ongeoorloofde modificatie, waaronder statische ontlading en
stroomstoot. Deze garantie wordt door de VERKOPER voor zijn koper met directe transactie alleen
uitgevoerd. Deze garantie is ongeldig als de garantieafdichting op de metalen behuizing kapot is.
Eenheid die niet onder andere omstandigheden dan die gedekt zal worden gerepareerd tegen de
huidige prijs van onderdelen en labour in effect op het moment van reparatie. Dergelijke reparaties
zijn gerechtvaardigd voor 90 dagen vanaf de dag van herverschepen naar de koper. Als het
apparaat per post wordt bezorgd, komen klanten overeen het apparaat te verzekeren of het risico
op verlies of schade tijdens het transport op zich te nemen. In geen geval zal een eenheid worden
geaccepteerd zonder een retourautorisatienummer.
De garantie vervangt alle andere expliciete of impliciete garanties, inclusief maar niet beperkt tot
enige andere impliciete garantie of geschiktheid of verkoopbaarheid voor een bepaald doel, die
allemaal uitdrukkelijk worden afgewezen.
Bewijs van verkoop kan nodig zijn om garantie te claimen. Klanten buiten Taiwan zijn
verantwoordelijk voor verzendkosten van en naar de VERKOPER. Kabels en voedingsadapters zijn
beperkt tot een garantie van 30 dagen en moeten vrij zijn van markeringen, krassen en netjes
opgerold zijn.
De inhoud van deze handleiding is zorgvuldig gecontroleerd en wordt verondersteld nauwkeurig te
zijn. De VERKOPER neemt echter geen verantwoordelijkheid voor eventuele onjuistheden die in
deze handleiding kunnen worden opgenomen. De VERKOPER is NIET aansprakelijk voor directe,
indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade als gevolg van een defect of verzuim in dit
handboek, zelfs niet indien op de hoogte wordt gebracht van de mogelijkheid van dergelijke
schade. Ook de technische informatie hierin met betrekking tot Asuka PN -201 kenmerken en
specificaties is onderhevig aan verandering zonder verdere kennisgeving

21

