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ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

Перед початком експлуатації виробу уважно прочитайте цю інструкцію. 
Збережіть цю інструкцію
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Компанія Digital Electronics Ltd., USA гарантує високу якість виробу при умові 
дотримання всіх правил експлуатації, наведених в інструкції.
Цей виріб призначений для використання в автомобілях.
Компанія DIGITAL Electronics Ltd., USA не несе відповідальності і не розповсюджує 
гарантійне обслуговування на виріб, недоліки якого виникли з причини порушення 
користувачем правил використання, транспортування, зберігання, дій третіх осіб, 
непереборної сили (пожежі, природної катастрофи тощо), потрапляння побутових 
комах або гризунів, впливу інших сторонніх факторів, а також з причини суттєвих 
порушень технічних вимог, що зазначені в інструкції користувача, включаючи 
нестабільність параметрів електромережі.
Компанія Digital Electronics Ltd., USA залишає за собою право на зміну дизайну, 
комплектації і технічних характеристик виробу без попереднього повідомлення у 
зв’язку з постійним вдосконаленням виробництва продукції.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
Установку, обслуговування і ремонт виробу має виконувати тільки 
кваліфікований специалист.
Нехтування заходами безпеки може привести до поломки виробу, 
пошкодження електичної проводки автомобіля, удару струмом, пожежі або 
дорожньо-транстпортної пригоди.

• Для цього виробу має бути джерело напруги постійного струму 12В. Впевніться 
що в Вашому автомобілі є акумулятор 12В з заземленою негативною клемою. 

• Використовуйте кабелі під’єднання що вказані в інструкції користувача. Не 
вкорочуйте, не модифікуйте і не перетискайте кабелі. 

• Натискайте на РК екран легко, без зусиль. Не допускайте механічних пошкоджень 
виробу. Не модифікуйте виріб. Не включайте виріб якщо він пошкоджений, 
несправний, частково розібраний або пошкоджені кабелі.

• Не допускайте попадання на виріб води.

• Під час руху не працюйте з виробом руками, не переглядайте програм, не 
встановлюйте високий рівень гучності. 

• Виріб належить експлуатувати при температурі в автомобілі від -20°С до +60°С.

• В разі неправильного функціонування виключіть виріб і зверніться в сервісний 
центр.

КОМПЛЕКТАЦІЯ
DCA-721B: ресивер , пульт ДУ, ISO конектор, GPS антена (для моделей з GPS), 2 
кріплення (ліве / праве) та 8 гвинтів, інструкція користувача

DCA-B730: ресивер , пульт ДУ, ISO конектор,  кабелі з роз’ємами RCA, GPS антена 
(для моделей з GPS), 2 ключі, монтажна планка, гвинт, інструкція користувача

ПІДКЛЮЧЕННЯ
Перед установкою ресивера відключіть негативну клему від акумулятора.
Виконайте всі підключення згідно схеми дотримуючись полярності та кольору кабелів. 
Незадіяні роз’єми закривайте заглушками.
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DCA-B730

CAR MP5 PLAYER

АВТОМОБІЛЬНИЙ МР5 ПЛЕЄР

Ручне 
гальмо

Камера

Кермо

Провід камери 
заднього виду

Акумулятор

Авто антена

Управління 
підсвіткою 
панелі

Ключ 
запалення

Заземлення

коричневий

чорний

коричневий / 
чорний

коричневий / 
чорний

рожевий

жовтий

синій

оранжевий

червоний

чорний

Живлення DC 12V 
(напруга постійного струму 12В)
Заземлена негативна клема
Опір навантаження 4-8 Ом

Вхід джерела аудіо 
сигналу 
Вхід джерела аудіо 
сигналу 

Аудіо вихід (лівий)
Аудіо вихід (правий)

Відео вихід

Вихід сабвуфера

Відео вхід
Радіо антена
GPS

зелений

зелений / чорний

білий

білий  / чорний

сірий

сірий  / чорний

пурпурний

пурпурний  / чорний

АС тилова ліва

АС фронтальна 
ліва

АС фронтальна 
права

АС тилова права
(АС – акустична 
система)

Примітка. Підключення маси (заземлення) при УПРАВЛІННІ З КЕРМА
Якщо на кермі  2 проводи, один підключається до маси. Другий провід підключається 
до будь-якого з двох (коричневий / чорний) проводів на магнітолі.
Якщо на кермі 3 проводи, один підключається до маси. Два інших проводи 
підключаються до двох (коричневий / чорний) проводів на магнитолі.
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ПЕРЕДНЯ ПАНЕЛЬ 
DCA-721B

Кнопки та роз’єми Функція

 Живлення / Без звуку

IR Сенсор прийому сигналів ДУ
MIC Мікрофон
MOD Вибір режиму
BAND Вибір діапазону
Регулятор VOL / SEL Регулювання звуку / Режим звуку
SD SD / MMC слот
GPS GPS карт слот (для моделей з GPS)
USB USB слот
AUX Роз’єм для підключення зовнішнього аудіо-відео 

пристрою
RES Скидання (поновлення зоводських установок)

Кнопки та роз’єми Функція
SD SD / MMC слот
IR Сенсор прийому сигналів ДУ
MIC Мікрофон

 Живлення (Включення / Виключення)

MENU Меню
Регулятор VOL / SEL Регулювання звуку / Режим звуку
AUX Роз’єм для підключення зовнішнього аудіо-відео 

пристрою
USB USB слот
RESET Скидання (поновлення зоводських установок)
MOD Вибір режиму
BND Вибір діапазону
 Вибір каналів та пісень
 Відтворення / Пауза
GPS GPS карт слот (для моделей з GPS)
BT Bluetooth (для моделей з Bluetooth)
MUTE Без звуку
AMS Автоматичний пошук та збереження радіостанцій

 Режим підствітки

ANGLE Довге натискування: висування / складання екрану. 
Коротке натискування: регулювання кута нахилу екрану 

DCA-B730
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ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ
DCA-721B / DCA-B730

Заміна батарейки
Якщо пульт ДУ не працює, замініть батарейку. При встановленні батарейки 
дотримуйтесь полярності.

aps band

eq

1 2 3

4 5 6

Включення / Виключення

Відтворення / Пауза

Вибір режиму

Еквалайзер

Без звуку

Регулювання гучності

Перемотка вперед / назад

1-6 Цифрові кнопки

Автоматичний пошук 
та збереження радіостанцій

Вихід

Вибір діапазону в режимі радіо

Натисніть на слот та 
витягніть його разом 
з батарейкою.

Вставте нову 
батарейку в 
слот. 

Встановіть слот 
з батарейкою в 
пульт ДУ.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ
DCA-721B Це автомобільний 2 DIN MP5 плеєр з 7.0'' TFT сенсорним екраном

DCA-B730 Це автомобільний MP5 плеєр з 7.0" моторизованим РК сенсорним 
екраном. Щоб витягти екран, довго натисніть на кнопку ANGLE на передній панелі. 
Щоб скласти екран, довго натисніть на цю кнопку ще раз.
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ГОЛОВНЕ МЕНЮ
Поверніть ключ запалення. Щоб включити / виключити ресивер, натисніть кнопку   на 
панелі або на пульті. Якщо запалення вимкнено, ресивер виключиться самостійно. 

При першому включенні на екрані відобразиться головне меню. При подальшому 
включенні на екрані відобразиться режим, який був перед виключенням. Щоб 
продовжити перегляд головного меню, проведіть рукою по написах режимів. Щоб 
повернутись до попереднього меню, натисніть . Щоб повернутись до головного 

меню, написніть .

Щоб вибрати режим, натискуйте кнопку MOD на панелі, або кнопку MODE на пульті, 
або натисніть на відповідне зображення в меню. 

Radio (Радіо) – Music (Музика) – (Video) Відео – Photo (Фото) – AV IN (Зовнішній 
пристрій) – Bluetooth (для моделей з Bluetooth) – GPS (для моделей з GPS) … …

На екрані відобразяться кнопки для цього режиму. Щоб виконати якусь дію 
натискуйте на відповідні кнопки.

Якщо немає дій протягом 10 секунд, меню закриється та ресивер повернеться до 
попереднього функціонування.

Якщо ресивер працює анормально, натисніть кнопку скидання RES (DCA-721B) / 
RESET(DCA-B730) та утримуйте протягом 2 секунд, після чого включіть ресивер знову. 

GPS Навігація (для моделей з GPS)

Вставте SD з картою навігації в SD слот. Натисніть на зображення GPS в меню, або 
виберіть цей режим за допомогою кнопки MOD на панелі, або кнопки MODE на пульті. 
На екрані відобразиться карта навігації. Приймаючи сигнал супутника навігатор буде 
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визначати Ваше положення на місцевості та відображати його на карті. За допомогою 

навігатора Ви можете проїхати по оптимальному маршруту.

Радіо

1 Поточна частота та діапазон
2 Коротке натискування для точної настройки низьких частот.
3 Коротке настискування для автоматичного пошуку низьких частот.
4 Коротке натискування для точної настройки високих частот.
5 Коротке настискування для автоматичного пошуку високих частот.
6 Попередня установка частоти радіо каналу. Натисніть для вибору радіоканалу. 
Натисніть та утримуйте для збереження радіо каналу.
7 MO / ST. Моно / Стерео. Натисніть перший раз для відтворення моно, натисніть 
другий раз для відтворення стерео.
8 LOC / DX. Переключення режиму далеко / близько. 
9 PS / AS. Натисніть для автоматичного пошуку радіостанцій.
10 Натисніть для переключення FM-діапазону.

Відео 

Автоматичне відтворення при підключенні з USB пристрою (флеш, плеєр) / SD карти.
Щоб увійти в меню, натисніть в будь-яке місце в ході відтворення відео.
1 Натисніть – попереднє відео, утримуйте – прокрутка назад.
2 Відворення / стоп.
3 Натисніть – наступне відео, утримуйте – прокрутка вперед. 
4 Випадкове відтворення.

1

2

5

6

7 8 9

4

3

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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5 Повтор.
6 Переключення аудіо треку.
7 Переключення мови субтитрів.
8 Після переключення до відеовиходу, доторкніться до екрану або натисніть та 
утримуйте кнопку MODE для повернення до оригінального відтворення.
9 Зменшити масштаб.
10 Збільшити масштаб.
11 Поворот.
12 Стоп відтворення музики.

Режим телефону (для моделей з Bluetooth)
Щоб увійти в режим Bluetooth, натисніть зображення Bluetooth в головному меню 

або виберіть цей режим за допомогою кнопки MODE на пульті ДУ.
При надходженні вхідного дзвінка ресивер може автоматично переключатись в 
режим Bluetooth з вивільненням рук в ході будь-якого режиму.
1 Набор номеру
2 Телефонний запис
3 Телефонна книга
4 Bluetooth музика
5 Підняти трубку
6 Покласти трубку
7 Перключення голосу між гучномовцем та трубкою
8 Попередній
9 Відтворення / пауза
10 Наступний

Парування

Якщо на екрані відображується “waiting to pair” (очікування пари), режим парування 
включений. Відкрийте Bluetooth в телефоні та здійсніть пошук для нової пари. 
Виберіть свою модель DCA-720B / DCA-B730 та підключіться до цього пристрою. 
Введіть пароль (за умовчанням 000) і телефон автоматично зпарується з пристроєм, 
після чого відобразится Bluetooth інтерфейс.

Як подзвонити

Введіть номер телефону за допомогою цифр Bluetooth інтерфейсу або на пульті 
ДУ. Для видалення помилкової цифри натисніть . Після вводу телефонного 
номеру натисніть . Щоб закінчити розмову, натисніть . Для переключення між 
гучномовцем та трубкою натисніть .

Як відповісти на дзвінок

Коли пристрій включений, при надходженні телефонного дзвінка система 

1

2

3

4

5 6 7 8 9 10
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автоматично переключиться в Bluetooth режим вільних рук. Якщо Bluetooth система 
встановлена в режим автовідповідача, система відповість на дзвінок автоматично. 
При встановленні в режим особистої відповіді, натисніть , щоб відповісти на 
дзвінок та натисніть , щоб закінчити розмову. В ході розмови можна переключати 
голос між гучномовцем та трубкою за допомогою кнопки .

Відтворення музики з телефону (якщо телефон підтримує A2DP)

Якщо Ваш мобільний телефон підтримує розширений профіль розповсюдження 
аудіо A2DP, з такого телефону можна передавати МР3-файли на автомагнітолу 
по радіоканалу Bluetooth. Виберіть режим Bluetooth за допомогою кнопки MOD. 
Відтворення музики, збереженої в телефоні, буде відбуватись шляхом безпровідної 
передачі звуку. Щоб відтворювати музику, збережену в телефоні, натисніть кнопку 
Bluetooth музика.

Режим AV IN. Відтворення з зовнішнього аудіо-відео пристрою 

Підключіть до ресиверу зовнішній аудіо-відео пристрій (фотоапарат, плеєр, навігатор 
тощо). В головному меню натисніть на зображення відтворення з зовнішнього 
пристрою AV IN або виберіть цей режим за допомогою кнопки MOD на панелі або 
кнопки MODE на пульті ДУ. Якщо до входу пристрій не підключений, на екрані 
відобразиться NO SIGNAL (немає сигналу):

Налаштування
В головному меню натисніть на зображення Settings (Налаштування). На екрані 
відобразиться перелік налаштувань. Виконайте відповідні налаштування : Мова, 
Аудіо, Радіо, Дата/Час, Інше, Кнопки на кермі.
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Клікніть 5 разів в означеному місці. На екрані відобразиться лого автомобіля, яке 
можна обрати як заставку.

Аудіо
Відрегулюйте звук відповідно ваших уподобань.

Мова
Виберіть бажану мову.

Радіо
Виберіть бажаний регіон : Європа, Південна Америка, США, Росія. 
Дата/Час
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Щоб ввести час та дату, натискуйте відповідні кнопки

Інше
Оновлення ПЗ, Скидання до заводських налаштувань, Калібрування та ін.

Кнопки на кермі 
1. Підключіть кермо до пристою. 2. Увійдіть в інтерфейс кнопок на кермі. 3. Щоб 
встановити відповідність між кнопками керма та функціями на дисплеї, послідовно 
натисніть та утримуйте кнопку керма, потім натисніть кнопку на дисплеї. Наприклад, 
натисніть  на кермі та натисніть  в інтерфейсі. Натисніть Confirm для 
підтвердження. Натисніть Reset для відміни.
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ПЕРЕД ТИМ ЯК ЗВЕРНУТИСЬ В СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР
Відсутнє живлення. Перевірте чи не перегорів запобіжник.
Повідомлення про помилку. Виконайте скидання всіх установок.
Радіоканали не приймаються. Перевірте чи правильно Ви встановили режим. 
Перевірте чи правильно Ви налаштували і зберегли канали. Перевірте підключення 
антени.
Відсутнє зображення. Перевірте підключення між ресивером і пристроєм 
відтворення. Кабель може бути пошкоджений, замініть його. Перевірте чи правильно 
Ви встановили систему ТВ.
Відсутнє відтворення. Перевірте чи правильно вставлений пристрій. Перевірте чи не 
пошкоджений пристрій.
Не працює ДУ. Впевніться що між пультом ДУ і ресивером відсутні перешкоди. 
Направляйте пульт ДУ на сенсор на передній панелі. Перевірте батарейку і при 
необхідності замініть її.
Перешкоди під час зображення. Перевірте якість і коректность підключення. 
Кабель може бути пошкоджений, замініть його. Виключіть систему, почекайте 10 
секунд і включіть знову.
Формат екрану змінити не можна. Формат зображення фіксований.  
Відсутній або дуже слабкий звук. Перевірте якість і коректность підключення.  
Пошкоджений кабель, замініть його. Система працює в режимі паузи, або в 
режимі уповільненого відтворення, або виконується прокрутка. Натисніть кнопку  
Відтворення / Пауза для повернення до нормального відтворення.
Стерео ефект губиться. Перевірте якість і коректность підключення. Налаштуйте 
параметр stereo в меню настройки.
Мову субтитрів змініти не можна. Переключення мови субтитрів не передбачено.
Субтитри відключити не можна. Відміна субтитрів не передбачена.
Кут огляду не меняється. Перегляд під різними кутами не передбачений.
Система працює з перебоями. На роботу системи впливає статична електрика. 
Виключіть, а потім включіть систему.
Стерео звук має сторонні шуми або переривистий. Змініть положення антени. 
Передаюча станція знаходиться далеко від Вашого місця перебування або на ресивер 
впливають інші радіохвилі. Спробуйте переключитись в режим MONO.
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СПЕЦИФІКАЦІЯ
DCA-721B
Автомобільний 2 DIN MP5 плеєр
2 DIN 7.0'' TFT сенсорний екран ), з’ємна декоративна рамка
FM Радіо 
Збереження радіостанцій
Вибір папок
Навігація по папкам
Режими: Радіо / Музика / Відео / Фото / AN IN / Bluetooth / GPS
Налаштування аудіо : Bass, Treble, Balance, Fader, LOUD, EQ (Pop, Rock, Classic, User)
Максимальний об’єм карти пам’яті 32 Гб
Формат для відтворення з зовнішніх пристроїв FAT32  
Максимальна вихідна потужність 50 Вт х 4
USB / SD card слот
AUX вхід
Bluetooth з підтримкою A2DP (в залежності від моделі)
GPS навігація (в залежності від моделі)
Пульт ДУ
ISO конектор

DCA-B730
Автомобільний MP5 плеєр
1-DIN 7.0" висувний РК сенсорний екран (моторизований зі зміною кута нахилу) 
(4 положення)
Змінювана підсвітка кнопок (vario color), 7 кольорів (Білий / Фіолетовий / Бірюзовий 
/Жовтий / Червоний / Синій / Зелений).
Окремий відео вхід під камеру заднього виду. Активний.
Відтворення медіа файлів з зовнішніх пристроїв . USB / SD слот. AUX вхід
Формат для відтворення з зовнішніх пристроїв FAT32
Максимальний об’єм карти пам’яті 32 Гб
FM тюнер з пам'ятью на 18 станцій 
Вибір папок. Навігація по папкам.
Режими: Радіо / Музика / Відео / Фото / AN IN / Bluetooth / GPS
Налаштування аудіо : Bass, Treble, Balance, Fader, LOUD, EQ (Pop, Rock, Classic, User)  
Максимальна вихідна потужність 50Вт x 4
Bluetooth з підтримкою A2DP (в залежності від моделі)
Вбудований GPS-модуль (в залежності від моделі)
Пульт ДУ
ISO конектор
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