
PICASOU AI ADAPTER

Android Systém  s připojením do USB

NÁVOD K POUŽITÍ

Google, Google Play, Android, Android Auto jsou ochranné známky 

společnosti Google Inc., registrované v USA a dalších zemích. 

Apple, iPhone, iPad a CarPlay jsou ochranné známky 

společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. 

Nejsme spojeni se společností Google Inc. nebo Apple Inc. Všechny ostatní ná-

zvy produktů a služeb uvedené jsou ochrannými známkami jejich příslušných 

společností. 

2 20 988

Uživatel
Šipka



UPOZORNĚNÍ
Tento produkt je určen pro vozy vybavené funkcí
Apple CarPlay.

Jak zkontrolovat, zda auto má nebo nemá Apple
CarPlay, najdete na další stránce.

NENÍ však zaručeno možné použití tohoto adap-
téru v každém automobilu se zabudovaným
CarPlay. Pokud se při používání adaptéru vy-
skytne nějaký problém, uložte si protokol a za-
šlete nám ho (viz strana 18).

TIP! Z důvodu přizpůsobení se továrnímu monito-

ru se systém Android automaticky restartuje po 

prvním připojení do automobilu. 
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Jak uložit protokol

u Po vložení SD karty do adaptéru PICASOU se 
automaticky zkopíruje soubor protokolu na kar-
tu a zobrazí se „Kopírování protokolu dokon-
čeno“. 

u Pokud se po vložení TF karty nezobrazí 
„Kopírování protokolu dokončeno“, přejděte 
na Nastavení-PICASOU nastavení, klepněte na 

„Kopírovat soubor protokolu na kartu SD“ a 
protokol zkopírujte ručně. 

 Při jakémkoli problému při používání adaptéru, 

můžete uložit protokol a poslat nám e-mailem. 
Opravíme to co nejdříve. 

Uživatel
Psací stroj

Uživatel
Psací stroj

Uživatel
Psací stroj
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u Připravte si SD kartu a zformátujte na FAT32.

u Zkopírujte firmware nazvaný update.zip do 

kořenového adresáře na SD kartě.
u Vložte SD kartu do adaptéru PICASOU a za-

pněte napájení.
u Vyčkejte 2 minuty, poté co červená LED za-
čne blikat, vyjměte SD kartu z přístroje.

u Následně adaptér započna aktualizaci auto-

maticky a proces zabere cca 8 minut.

u Po ukončení aktualizace se červená LED roz-

svítí a modrá začne blikat. Neodpojujte napájení 
během aktualizace!

Aktualizace software

Obecně NEDOPORUČUJEME aktualizaci softwa-
ru, pokud všechny funkce fungují normálně. 

Uživatel
Psací stroj
OBSAH

Uživatel
Psací stroj
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Jak zjistit, zda je ve voze CarPlay
1. Připojte iPhone (se systémem iOS 10 nebo
novějším) do USB portu automobilu pomocí ori-
ginálního továrního lightning kabelu.
Pokud se na iPhonu zobrazí vyskakovací okno (viz
níže), vaše auto má vestavěný Apple CarPlay.

2. Pokud je v nabídce autorádia ikona CarPlay, 
znamená to, že váš vůz má vestavěný Apple 
CarPlay. 

3. Kontaktujte svého prodejce s žádostí o pomoc.
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u Bezdrétové Apple Carplay: Po připojení 
vašeho iPhone k Bluetooth otevřete aplikaci 
„SpeedPlay“ v rozhraní PICASOU. Dále klepněte 
na „Použít CarPlay“ ve vyskakovacím okně na 
vašem iPhone. Dojde k připojení k bezdrátové sí-
ti CarPlay během několika sekund. 

u Bezdrátové Android Auto: Před použitím 
Android Auto se prosím ujistěte, že máte na 
svém smartphonu nainstalovanou nejnovější 
aplikaci Android Auto. Nejprve se ujistěte, že má-
te zapnuté bezdrátové připojení v aplikacích 
Android Auto. Otevřete aplikaci „SpeedPlay“ v 
rozhraní PICASOU poté, co se váš telefon Andro-
id připojí k Bluetooth, poté potvďte ve vyska-
kovacím okně připojení k bezdrátovému Android 
Auto.

Použití bezdrátového
Apple CarPlay/Android Auto

Uživatel
Obdélník

Uživatel
Obdélník

Uživatel
Psací stroj
nebo
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u Postup 1: Zapněte Bluetooth zařízení na 
iPhone/Android telefonu, vyhledejte a spárujte 
zařízení Bluetooth s názvem PICASOU. 

u Postup 2:

l Zapněte Bluetooth svého iPhone/Android tele-
fonu a zůstaňte v nabídce BT (povolit nová připo-
jení). 
l zvolte  “Vyhledat” na PICASOU adaptéru.

l Po dokončení vyhledávání vyberte a spárujte 
své telefonní zařízení ze seznamu. 

Bluetooth hands-free volání

Hledat

Připojit

Smazat

05

l PICASOU AI Adaptér *1

l USB kabel (Typ C na A) *1

l USB kabel (Typ C na C)  *1

l Uživatelský návod *1

OS: Android 9.0 Pie

Wi-Fi: Dual Band 802.11 a/b/g/n/ac
            2.4G+5GHz

SIM karta - síť: 2G/3G/4G LTE

Rozšíření paměti:     
MicroSD karta (až 128GB)

Paměť: 4GB RAM + 64GB ROM

CPU: Qualcomm SDM450
(Qcta-core 1.8Ghz ARM Cortex A53)

Obsah balení

Technické údaje
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Type-C to
USB A adapter

USB A side

Duální Bluetooth Module:

Hmotnost: 95g

Rozměry: 63*96*16 mm

Napájení: USB 5V

Rozsah pracovních teplot: -30~75 ℃

GNSS: Vestavěný GPS, GLONASS, Beidou

l Primární BT 4.2 (pro externí BT myš,

dálkové ovládání, HID, OBD zařízení)

l Sekundární BT 5.0 (pro iPhone/Andro-

id telefon hands-free volání &
audio A2DP přehrávání hudby)

V tomto případě můžete použít originální auto-
mobilovou GPS anténu k lokalizaci; U vozů, které 
nepodporují originální automobilovou GPS, povo-
lení této volby způsobí, že nebude možné najít 
vaši aktuální polohu. Po zapnutí je nutné restar-
tovat systém. 

u Automatické kopírování protokolu: Když
vložíte MicroSD, soubor protokolu se automa-
ticky zkopíruje na kartu MicroSD a vygeneruje
se složka x7-log, pokud je tato možnost povo-
lena. 
u Kopírovat log file na SD Kartu: Kliknutím 
na tuto volbu se zkopíruje soubor protokolu 
na kartu MicroSD. 

u System version: Včetně verze protokolu, 
verze jádra, verze PICASOU atd. 
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u Nastavení navigace: Normálně není nutné 
nastavení. Pokud se při přehrávání hudby auto-
maticky nesníží hlasitost navigace, přidejte 
aplikaci navigace do této položky nastavení. 

u Hlasový asistent: Vybranou aplikaci lze probu-
dit pomocí tlačítka hlasového ovládání na volan-
tu nebo pomocí ikony hlasového ovládání. Pokud
nelze aktivovat Siri / Google Assistant ovládáním
na volantu, v této položce vyberte „SpeedPlay“.

u Bootup app: Vybraná aplikace se automa-
ticky otevře po vstupu do systému Android.

u Použít OEM GPS data: Ve výchozím nasta-
vení tuto možnost zakažte. Jen některé modely 
aut tuto funkci podporují 

Nastavení adaptéru Popis adaptéru

Slot pro paměťovou         USB C                       SIM karta
kartu                                                 LED indicator

Normalní provoz: rudá svítí, mod-

rá bliká
Aktualizace: rudá bliká

7

USB A 

USB C

Pozn! Před vložením SIM
karty odpokte napájecí
napětí.

Připojení

Nebo
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Uživatelské rozhraní

① Hodiny

③ Stav WiFi & BT

⑤ Hlasový asistent

Normálně není nutné měnit nastavení datové sí-
tě. Pokud je signál sítě a nelze použít mobilní da-
ta surfování po internetu, přejděte na Nastavení-
Síť & internet-Mobilní síť-Další-Přístupový bod, 
vyberte jiný APN nebo přidejte nový, viz váš mo-
bilní telefon u stejného operátora. 

Jak nastavit síť SIM karty           

Ovládací lišta

④ Nedávné aplikace

② Stav SIM karty

⑥ Všechny aplikace

⑦ Podržte a posuňte - posun Ovládací lišty

⑧ Stisknout - Zpět
      Podržet - Rozdělení obrazovky

⑨ Stisknout - Domů
      Podržet - Nedávno otevřené aplikace

Uživatel
Obdélník
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