AUTÓS MULTI-MEDIA LEJÁTSZÓ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

AKAI CAT-7780

Fontos tájékoztató a készülék beüzemeléséhez!

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket! A készülék használatát megelőzően, kérjük olvassa el
használati útmutatónkat. Kérjük őrizze meg ezt az útmutatót a későbbiekben is!
A készülék 12V-os negatív áramforrásra lett tervezve. Kérjük győződjön meg róla, hogy gépjárműve 12Vos negatív áramforrással rendelkezik. Győződjön meg róla, hogy a hangszórókat megfelelően
csatlakoztassa: a negatívot a negatívhoz. Soha ne csatlakoztassa a jobb és bal hangszóró vezetékeket
egyszerre, egy csatlakozási ponthoz!
A működési hőmérséklet -20 és +60 Celsius fok között van. Ne dolgozzon extrém magas vagy alacsony
hőmérséklet alatt, és ne zárja el a készülék szellőző nyílását, mert az a készülék felmelegedéséhez, és
meghibásodásához vezethet.
A készülék a következő média fájl-okat tudja lejátszani:
Video: MKV/AVI/MOV/MP4/TS/ASF/FLV/PMP/RMVB/MPG/VOB/WMV
Audio: AAC/FLAC/MP3/APE/WMA/WAV/DTS/OGG/MP2/AC3/AMR
Kép: JPEG/BMP/GIF/PNG

TULANDONSÁGOK
ÁLTALÁNOS
Teljesítmény:
Impedencia:
Maximális teljesítmény:

DC 12V, negatív földelés
4 Ohm
52W x 4

RÁDIÓ
Frekvencia tartomány: AM: 522 – 1620 KHz
FM: 87,5 – 108 MHz

BLUETOOTH
Kommunikáció típusa:
Maximális távolság:

V2.0
5 méter

AUDIO
Maximális teljesítmény:
Frekvencia sáv:
Jel zaj arány:
Csatorna elválasztás:

2 Vrms (+/- 3 db)
20 Hz – 20 KHz
85 db
80 db

Megjegyzés: A termék tulajdonságok, kialakítás, funkciók, megvilágítás, színek és kijelző
szegmensek előzetes egyeztetés nélkül a gyártó megváltoztathatja. A dobozon található képek és
ábrák, valamint a használati útmutató helyenként eltérhet az aktuális készüléktől. Egy
készülékhez csatlakoztatott eszköz módosíthatja a használati útmutatóban leírtakat.

BEÜZEMELÉS
Megjegyzés:
A beszerelés a különböző típusú gépjárműveknél eltérő lehet
A kisméretű alkatrészeket gyerekektől elzárva tárolja
Csak a csomagban mellékelt csavarokat használja
A készülék beszerelését bízza szakemberre

KAPCSOLÁSI RAJZ
A készülék hátlapja

Megjegyzések:
Ez az ábra a teljes készüléket mutatja, előfordulhat, hogy a megfelelő csatlakozások nem elérhetők a
készülék számára. Nézze meg a pontos funkciókat és szolgáltatásokat a készülék megfelelő
csatlakozásának érdekében. Egyes országokban a törvény nem engedi meg a vezetés közbeni video
lejátszást. Ahhoz, hogy vezetés közben videót lehessen lejátszani, a barna vezetéket kösse az autó
akkumulátorához (B-).

Rész
Csatlakozó aljzat

Audio kimenet csatlakozó

Audio bemeneti csatlakozó

Video kimeneti csatlakozó
Video bemeneti csatlakozó

Szín
Energiaellátás Piros
Fekete (durva)
Fekete (finom)
Sárga
Fehér
Fehér/Fekete
Szürke
Szürke/fekete
Zöld
Zöld/fekete
Lila
Lila/fekete
Kék/fehér
Rózsaszín
Szürke
Zöld
Narancssárga
Kék
Barna
Antenna
IPOD
USB
SW
Zöld
FL
Fehér
FR
Piros
RL
Fehér
RR
Piros
L
Fehér
R
V1
V2
R-CAM
V-IN
F-CAM

Piros
Sárga
Sárga
Sárga
Sárga
Barna

Csatlakozás
Gyújtáskapcsoló
Földelés (B-)
Kormánykerék vezérlő (földelés)
Memóriamentés
Bal első hangszóró (+)
Bal első hangszóró (-)
Jobb első hangszóró (+)
Jobb első hangszóró (-)
Bal hátsó hangszóró (+)
Bal hátsó hangszóró (-)
Jobb hátsó hangszóró (+)
Jobb hátsó hangszóró (-)
Autó antenna (B+)
Irányzék (B+)
Kormánykerék vezérlő 1
Kormánykerék vezérlő 2
Háttérvilágítás (B+)
Erősítő vezérlés (B+)
Fék (B-)
Rádio antenna
iPod csatlakozó kábel (opcionális)
USB eszköz (opcionális)
Mélynomó kimenet
Bal első hangszóró kimenet
Jobb első hangszóró kimenet
Bal hátsó hangszóró kimenet
Jobb hátsó hangszóró kimenet
Kisegítő baloldali hangszóró bemenet
Kisegítő jobboldali hangszóró
bemenet
Video kimenet
Video kimenet
Irányzék kamera bemenet
Video bemenet
Előlapi kamera bemenet

Főmenü működése a kijelzőn
Fontos megjegyzés: A felületek, képek és ikonok a készülékben eltérőek lehetnek az alábbi
ábráktól. Mindazonáltal mindegyik készülék hasonló kinézetű, hasonló típusú és hasonló
működési elve van.
A készülék két féle háttérszínnel rendelkezik a főmenüben, mely különböző forrású bemenetet és
működést mutat. Érintse meg az ikont a kijelzőn a kívánt mód kiválasztásához, majd a készülék be
fog lépni a kiválasztott módba. Tartsa nyomva és húzza el a kijelző alján található részt (ikont), a
főmenü előző vagy következő oldalára váltásához.

Érintse meg a rádió elindításához

Érintse meg az USB eszköz megnyitásához (Ha csatlakoztatva van)

Érintse meg az SD kártya megnyitásához (Ha be van helyezve SD kártya)

Érintse meg AUX mód elindításához (Ha AUX egység csatlakoztatva van)

Érintse meg Bluetooth csatlakozásához (Ha mobiltelefonhoz csatlakozik)

Érintse meg a beállítások megnyitásához.
Nyomja meg ismétlésekkel ezt az ikont a képernyő fényerejének
beállításához, vagy kikapcsolásához. Ha a kijelző ki van kapcsolva, érintse meg a képernyő
Ebben a fényerősség módban, a képernyő fényerőssége a felhasználó által állítható.
További részletekért nyissa meg a képernyőn található beállítások menüt.
Érintse meg az audio és video beállítások megnyitásához. További részletekért nyissa
meg a képernyőn található audio és video beállításokat.
Érintse meg a hang elnémításához. Az elnémítás módban érintse meg ezt az ikont, és a
hang visszaáll a korábbi hangerőre.
Érintse meg a Bluetooth kapcsolat aktiválásához.
Érintse meg az előző menühöz való visszalépéshez.
Érintse meg ezt az ikont a különböző hátterek kiválasztásához. (Főmenü A/B)
Megjegyzés: Néhány beállítási művelet a készüléken opcionális. Hivatkozzon a készüléken az
alkalmazott, konkrét funkciókra, beállításokra.

A képernyőn megjelenő beállítások
A Főmenüben érintse meg a beállítások ikont a készülék különböző beállításának kezeléséhez.
A beállítások menüben tartsa nyomva és húzza le vagy fel a
beállítások ikont. Ha elérte a kiválasztott ikont, lépjen be a beállítás
felületre.

Érintse meg az előző menü visszalépéséhez.
Érintse meg a főmenü megnyitásához.

Rádio működése
A főmenüben érintse meg a RADIO ikont a képernyőn, a rádió menü megnyitásához.

Érintse meg a különböző frekvenciasávok váltásához. FM1>FM2>FM3>AM1>AM2
Automatikus tárolás és keresés: Érintse meg a frekvenciaságok szkenneléséhez. A
készülék a legerősebb jelű csatornákat eltárolja 1-6ig terjedő sorrendben.
Érintse meg a tárolt csatornák kereséséhez a memóriában, és állítsa meg néhány
másodpercre az adást. A keresés alatt érintse meg az ikont a keresés megállításához, és az
aktuális csatorna fog megmaradni.
Automatikus keresés. Érintse meg az ikont a kereséshez az aktuális rádió
frekvencián, és állítsa meg az adást néhány másodpercre amikor egy rádióállomást kapott.
Érintse meg az ikont újból, különben a keresés nem fog megállni.

Tárolt csatornák kiválasztása. Válassza ki bármelyik tárolt csatornát az 1-6ig
terjedő számokkal, amik tárolva lettek a készülék memóriájában. Érintse meg és tartsa nyomva a
csatornaállomás számát, mellyel az aktuális rádióállomást elmentheti. A készülék 30 csatornát
tud eltárolni: FM1 x 6, FM2 x 6, FM3 x 6, AM1 x 6, AM2 x 6. Megjegyzés: AM rádió sáv opcionális.
Kereső szabályzó. Érintse meg a rádió frekvenciák kereséséhez a fel vagy le ikont,
és állítsa meg, ha talált a kereső egy csatornát.

USB/SD kártya használata
A Főmenüben érintse meg az USB/SD ikont a képernyőn az
USB/SD eszközök kezeléséhez. Az ikont megnyomva a kijelzőn az
USB/SD menü felülete fog megjelenni.
A lejátszás menüben a különböző funkciók megnyitásához nyomja meg ezt az ikont.
Video és képek megjelenítéséhez érintse meg a képernyő bármelyik részét, és aktiválódni fog a
lejátszás kezelőfelülete.
Érintse meg a jelenlegi lejátszási módból zene lejátszási módba váltáshoz.
Megjegyzés: Zene fájlt tartalmazó eszköz esetén.
Érintse meg a jelenlegi módból fotó módba váltáshoz.
Megjegyzés: Kép fájlt tartalmazó eszköz esetén.
Érintse meg a jelenlegi módból videó módba váltáshoz.
Megjegyzés: Video fájlt tartalmazó eszköz esetén.
Le és fel lapozáshoz érintse meg ezt az ikont.

Bluetooth funkció kezelése
A Főmenüben érintse meg a Bluetooth ikont Bluetooth
kapcsolat beállításaihoz és csatlakozásához.

Csatlakozás mobiltelefonhoz:
A mobiltelefonnal történő Bluetooth csatlakozáshoz készítse elő telefonját és kövesse az
alábbiakat:
- kapcsolja be a telefonon a Bluetooth-t
- kezdje meg az eszköz keresését
- a keresés befejeztével „CAR KIT”, „CAR BT”, vagy ehhez hasonló eszköz fog megjelenni
- hagyja jóvá a keresést mobiltelefonjával
- szükség esetén adja meg a következő jelszót a csatlakozáshoz: „0000” vagy „8888”
- ezzel egy időben, nyomja meg a csatlakozás gombot
- a csatlakozás sikeres, megkezdheti a Bluetooth kapcsolatot

Csatlakozás / lecsatlakozás mobiltelefonnal:
Ha a Bluetooth csatlakoztatott állapotban van, amint hívást kezdeményez vagy fogad, a készülék
automatikusan Bluetooth módra fog kapcsolni. A készülék a hívás után normál módba fog
visszaállni.

AUX bemenet működése
A Főmenüben érintse meg az AUX ikont a kijelzőn az AUX
bemeneti beállításokhoz való belépéshez. Az AUX beállítási
felületen érintse meg a kijelző bármelyik részét a különböző
AUX beállítások és működés megtekintéséhez.
Audio/video beállítás. Érintse meg az audio/video beállítási felület megnyitásához.
Hang elnémítása. Érintse meg a hang elnémításához. Némítás módban érintse meg
az ikont a korábbi hangszint visszaállításához.
Képernyő kijelző. Érintse meg a kijelző kikapcsolásához. Ha a képernyő kikapcsolt
állapotban van, érintse meg a képernyő bármelyik részét a visszakapcsoláshoz.
Bluetooth működés. Érintse meg a Bluetooth aktiválásához (ha mobiltelefon
csatlakoztatva van)
Főmenü. Érintse meg ezt az ikont a főmenübe való belépéshez.

