
Підголовник з Рк-монітоРом

Стельовий Рк-монітоР

DCA-P09G / DCA-P10G

DCA-R10G / DCA-R12B / DCA-R12G

Перед початком експлуатації виробу уважно прочитайте цю інструкцію. 
Збережіть цю інструкцію

www.digital.ua

Digital Electronics ltd., USa

ІнструкцІя користувача



2

Шановний покупець!
компанія Digital Electronics Ltd., USA дякує вам за придбання даного виробу і 
сподівається, що ви отримаєте задоволення від його експлуатації.
Щоб досягти оптимальної якості роботи виробу, будь-ласка, уважно прочитайте цю 
інструкцію перед установкою, експлуатацією і обслуговуванням.
компанія Digital Electronics Ltd., USA гарантує високу якість виробу при умові 
дотримання всіх правил експлуатації, наведених в інструкції.
цей виріб призначений для використання тільки в домашніх умовах, не пов’язаних зі 
здійсненням підприємницької діяльності.
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 і 
технічних характеристик виробу без попереднього повідомлення у зв’язку з постійним 
вдосконаленням виробництва продукції.

зАХоди БезПеки
зАБоРонено переглядати монітор під час руху автомобіля. Це неБезПеЧно.
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. 

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.• 

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

комПлект ПоСтАвки
рк-монітор
Пульт Ду
aV кабель
Захисний пластиковий контейнер (DCa-P09g / DCa-P10g)
Гвинти для кріплення (DCa-R10g / DCa-R12B / DCa-R12g)
Інструкція користувача 

Попередження!
тривалий показ нерухомого зображення може призвести до появи на екpані постійної 
«тіні». цей тип невідновлюваного пошкодження рк монітора можна обмежити таким 
чином. 
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Зменшіть рівні яскравості і контpастності до мінімально пpидатного для перегляду 
рівня.
не допускайте показу нерухомого зобpаження протягом тривалого часу.
Пpиклади нерухомих зобpажень: логотипи, відеоігpи, компьютеpні зобpаження, 
телетекст, зобpаження в фоpматі 16:9.
цей тип пошкодження рк монітора не є дефектом виробництва і не підлягає 
гарантійному обслуговуванню.
на рк моніторі можуть з’являтись чорні або яскраві кольорові  (червоні, сині або 
зелені) цятки. ця структурна властивість рк монітора не є ознакою несправності.

ПеРеднЯ ПАнель
DCA-R10G

1, 3 Зменшення / Збільшення налаштування (напр., параметру Гучність).
2 Меню. Щоб увійти в меню налаштувань, натисніть цю кнопку.
4 включення / виключення. Щоб включити монітор натисніть цю кнопку. Щоб 

виключити монітор, натисініть цю кнопку іще раз.
5 сенсор прийому сигналів пульта Ду
6 кнопка випуску монітору. Щоб спустити монітор, натисніть цю кнопку.
7 SD / MMC карт рідер, USB роз’єм – відтворення файлів з SD / MMC карти, USB 

пристрою (флеш, плеєр). якщо після підключення файли не відтворюються 
автоматично, натисніть кнопку відтворення / Пауза на пульті.

DCA-R12B / DCA-R12G

1 REM: сенсор прийому сигналів пульта Ду
2 включення / виключення. Щоб включити монітор натисніть цю кнопку. Щоб 

виключити монітор, натисініть цю кнопку іще раз.
3 Джерело сигналу – aV1 / аV2 / USB / SD
4 Меню. Щоб увійти в меню налаштувань, натисніть цю кнопку.
5, 6 Зменшення / Збільшення налаштування (напр., параметру Гучність).
7 режим
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8 таймер
9 Підсвітка
10 кнопка випуску монітору. Щоб спустити монітор, натисніть цю кнопку.
11 SD / MMC карт рідер, USB роз’єм – відтворення файлів з SD / MMC карти,  

USB пристрою (флеш, плеєр). якщо після підключення файли не відтворюються 
автоматично, натисніть кнопку відтворення / Пауза на пульті.

DCA-P09G 

1 включення / виключення. Щоб включити монітор натисніть цю кнопку. Щоб 
виключити монітор, натисініть цю кнопку іще раз.

2 Джерело сигналу – aV1 / аV2 / USB /SD
3 Меню. Щоб увійти в меню налаштувань, натисніть цю кнопку.
4, 5 Зменшення / Збільшення налаштування (напр., параметру Гучність). Пропуск 

попереднього / Пропуск наступного файлу.
6 відтворення / Пауза
7 вихід
8 аудіо-відео вхід
9 SD / MMC карт рідер. відтворення файлів з SD / MMC карти. якщо  

після підключення файли не відтворюються автоматично, натисніть кнопку 
відтворення / Пауза.

10 Міні USB роз’єм – відтворення файлів з USB пристрою (флеш, плеєр). якщо  
після підключення файли не відтворюються автоматично, натисніть кнопку 
відтворення / Пауза.

11 роз’єм для навушників
DCA-P10G

1 сенсор прийому сигналів пульта Ду
2 Джерело сигналу – DVD / аV / USB / SD
3 Меню. Щоб увійти в меню налаштувань, натисніть цю кнопку.
4, 5 Зменшення / Збільшення налаштування (напр., параметру Гучність). Пропуск 

попереднього / Пропуск наступного файлу.
6 відтворення / Пауза
7 включення (коротке натискування) / виключення (довге натискування) / вихід
8 аудіо-відео вхід
9 SD / MMC карт рідер. відтворення файлів з SD / MMC карти. якщо  
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після підключення файли не відтворюються автоматично, натисніть кнопку 
відтворення / Пауза.

10 Міні USB роз’єм – відтворення файлів з USB пристрою (флеш, плеєр). якщо  
після підключення файли не відтворюються автоматично, натисніть кнопку 
відтворення / Пауза.

11 роз’єм для навушників

ПУльт диСтАнЦійного УПРАвліннЯ  
1 включення / виключення
2 aV / USB Переключення сигналу
3 SEtUP налаштування
4 Без звуку
5 відтворення / Пауза
6, 12 Перемотка вперед / Перемотка назад
7, 9 Пропуск попереднього / Пропуск наступного
8, 14 Збільшення гучності / Зменшення гучності
10 стоп
11 ввод
13 Меню
15 вихід
16 Масштаб
17 Повтор
  , ,  ,   – вгору, вниз, вліво, вправо

Підготовка пульта дУ до роботи 
Щоб встановити батарейку,  виконайте дії згідно схеми. встановлюйте тільки нову 
батарейку такого ж або аналогічного типу. 
направляйте пульт Ду в бік сенсора прийому сигналів. не кладіть пульт поблизу 
нагрівальних приладів, в місцях підвищеної вологості, не проливайте на пульт воду і 
не тримайте в місцях попадання сонячних променів. не заряджайте, не закорочуйте, 
не нагрівайте, не розбирайте, не кидайте батарейку у вогонь. 

ПідклЮЧеннЯ
! Установку та підключення виробу має виконувати кваліфіклваний спеціаліст 
сервісного центру.
Підключення належить робити після установки.
відключіть негативну клему від акумулятора.
При прокладанні проводки використовуйте ізоляційне ущільнення, щоб не було 
ніяких гострих кромок, що може спричинити пошкодження кабелів та викликати 
коротке замикання.
виконайте всі підключення згідно схеми дотримуючись полярності та кольору 
кабелів.
Щоб підключити заземлення, надійно прикріпіть дріт заземлення (чорний) до чистої 
металевої частини автомобіля.
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DCA-R10G

DCA-R12B / DCA-R12G
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DCA-P09G / DCA-P10G

ПеРед тим Як звеРнУтиСь в СеРвіСний ЦентР
відсутнє живлення. Перевірте чи не перегорів запобіжник.
відсутнє зображення. Перевірте підключення між монітором і плеєром. кабель 
може бути пошкоджений, замініть його. Перевірте чи правильно ви встановили 
систему тв.
не працює дУ. впевніться що між пультом Ду і монітором відсутні перешкоди. 
направляйте пульт Ду на сенсор прийому сигналів. 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 перемотка. натисніть кнопку відтворення 
або ввод для повернення до нормального відтворення.
Стерео ефект губиться. Перевірте якість і коректность підключення. налаштуйте 
параметр stereo в меню налаштувань.
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 систему 
впливають інші радіохвилі. спробуйте переключитись в режим MONO.
Поява на екрані чорних або яскравих кольорових цяток. це відповідає технічним 
характеристикам технології. це не є пошкодженням і не підлягає сервісному 
обслуговуванню. це не впливає на єфективність роботи вашого монітора.

СПеЦиФікАЦіЯ
DCA-P09G  Підголовник з 9” Рк-монітором з USB входом і SD карт рідером
Підголовник з 9” рк-монітором
Pal & NtSC мультителевізійна система
Дисплей: tFt активна матрична система
відео вхід
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аудіо вхід – вихід
вбудований USB роз’єм
вбудований SD / MMC / MS карт рідер
(JPEg / WMa / aVi / DiVX / MP3 / MPEg4)
вбудований динамік 
вбудований інфра-червоний трансмітер
Багатомовне меню дисплея
Повнофункціональний пульт Ду
Живлення DC 12 в
DCA-P10G  Підголовник з 10.1” Рк-монітором з USB входом і SD карт рідером
Підголовник з 10.1” рк-монітором
Pal & NtSC мультителевізійна система
Дисплей: tFt активна матрична система
відео вхід
аудіо вхід – вихід
вбудований USB роз’єм
вбудований SD / MMC / MS карт рідер
(JPEg / WMa / aVi / DiVX / MP3 / MPEg4)
вбудований динамік 
вбудований інфра-червоний трансмітер
Багатомовне меню дисплея
Повнофункціональний пульт Ду
Живлення DC 12 в
DCA-R10G  10.1” Стельовий Рк-монітор з USB входом і SD карт рідером
10.1 “ рк-монітор на стелю
Pal & NtSC мультителевізійна система
Дисплей: tFt активна матрична система
відео вхід
аудіо вхід – вихід
вбудований USB роз’єм
вбудований SD / MMC / MS карт рідер
(JPEg / WMa / aVi / DiVX / MP3 / MPEg4)
вбудований динамік 
вбудований інфра-червоний трансмітер
Багатомовне меню дисплея
Повнофункціональний пульт Ду
Живлення DC 12 в
DCA-R12B / DCA-R12G 12.1”  Стельовий Рк-монітор з USB входом і SD карт рідером
12.1 “ рк-монітор на стелю
Pal & NtSC мультителевізійна система
Дисплей: tFt активна матрична система
відео вхід
аудіо вхід – вихід
вбудований USB роз’єм
вбудований SD / MMC / MS карт рідер
(JPEg / WMa / aVi / DiVX / MP3 / MPEg4)
вбудований динамік 
вбудований інфра-червоний трансмітер
Багатомовне меню дисплея
Повнофункціональний пульт Ду
Живлення DC 12 в
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