Telepítés

Óvintézkedések
Mielőtt véglegesen használja a készüléket előtte győződjön meg róla,hogy
minden kábel és csatlalkozó a megfelelő helyen van.

CAU-7380 AUTÓRÁDIÓ
Rövid használati útmutató

Amennyiben szükséges forduljon szakemberhez, szakszervizhez és kérje a
segítségüket abban az esetben ha a készülék rögzítését nem tudja
megoldani. Továbbá abban az esetben is forduljon szakszervizhez ha az
autóján valamilyen technikai változtatást kell végrehajtani annak
érdekében, hogy a készüléket rögzíteni lehessen.
Ne helyezze a készüléket magas hőmérsékletű helyre, ne tegye
közvetlen napfényre, forró levegőre, illetve kerülje a por és egyéb
szennyeződéseket is.

Rögzítés
Fejegység telepítés
1. műszerfal
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2. tartó. Mielőtt rögzíti a terméket a
műszerfalban előtte ellenőrizze,hogy minden
tartozék megfelelő és az adott termékhez
tartozik. Utána rögzítse a terméket a
tartozékok segítségével.(Fig. 1)
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(Fi g. 1)

3. rögzítés
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MULTIMÉDIA LEJÁTSZÓ
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( Fig . 2 )

( Fig . 3 )

Részletes útmutatóért kérjük látogasson el a www.akai-atd.com weboldalra.
Az útmutató PDF formátumban tölthető le, ennek olvasásához külön program szükséges.

Beszerelés
A készülék rögzítése a konzolhoz.
Válassza ki a megfelelő helyzetet
ahol a furatok lesznek a kereten
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és rögzítse a csavarokat egy-egy oldalon.
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Bekapcsolás
Bekapcsolásnál röviden nyomja meg az (1) gombot, kikapcsolásnál hosszan
tartsa lenyomva a gombot.

Hangbeállítás
Nyomja le VOL/SEL gombot (2) válasszon a lehetőségek közül.

Hangerő

Használhat rácsos csavarokat is (5 x 5mm) vagy sík
csavarokat (4 x 5mm).

Basszus

Nyomja le a VOL/SEL gombot(2). Itt lehet állítani a
mélyhang szintet.

Rögzítse a terméket a konzolhoz és utána
pedig műszerfalhoz.
Bekapcsoló/AV gomb
2 Hangerő/Kiválasztás(VOL/
SEL)gomb
3 Némítás gomb
4 LCD Kijelző
5 Automata tárolás
6 Hangolás,előretekerés
7 Hangolás,visszatekerés
8 Lejátszás/megállítás gomb
9 Intro gomb
10 Ismétlés gomb
11 Véletlenszerű lejátszás gomb
12 Léptetés gomb 13 Léptetés gomb +
14 AUX bemenet
15 USB csatlakozó
16 SD/MMC foglalat
1 7 Frekvenciasáv választás
18 Reset gomb
19 Funkcióválasztó gomb
1

Előlap elrendezése
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Itt lehet állítani a készülék hangerejét, a vol (+)
és vol(-) gombok segítségével.

Magas hangszín
Nyomja le a VOL/SEL gombot(2) kétszer. Itt lehet állítani a magas hangszínt.

Hangszín

Nyomja le a VOL/SEL gombot(2) háromszor.Itt van lehetőség a
hangegyensúly kialakítására. (jobb vagy bal hangszóró szóljon)

EQ Be/Ki

választás “EQ ON ” POP

CLASS

ROCK

EQ OFF

Itt van lehetősége a mély és a magas hang kiválasztására.
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Némítás

Automatikus programtárolás

Röviden nyomja meg“MUTE” gombot, hogy lenémítsa a készüléket.
Amennyiben vissza akarja állítani a hangot, nyomja meg “MUTE”gombot
ismét,hogy kikapcsolja a funkciót.

Nyomja le AMS(MP3) gombot (5) pár másodpercig, A rádió megkeresi az
aktuális frekvenciát,jelerősség ellenőrzés és utána befejezi a keresést.
Utána a 6 legerőssebb állomást fogja tárolni a gép. A számgombokkal
lehet rögzíteni.

USB/SD FLASH MP3 lejátszás
Rádió műveletek
Csatorna választó

A tuner mode, BAND gomb(17) megnyomásával tud választani
a hullámsávok között.

Rádió üzemmód

Kézi keresésnél nyomja a “Hangolás előre” vagy “Hangolás vissza ” gombot
röviden és a csatorna keresés elindul. Talált csatornánál automatikusan megáll
a keresés. A kívánt csatornákat a számbillentyűk hosszas lenyomásával
tárolhatja a kívánt helyre.

Az LCD kijelzőn megjelenő opciók segítségével további beállításokat
eszközölhet, ezeknek a részletes leírása a letölthető útmutatóban
található.
Multimédiás fájlok lejátszásához is a bővebb útmutatóban talál
magyarázatot.

Video/hang/kép formátumú tartalmak megtekintéséhez tartsa nyomva
hosszan a "mode" gombot.
Play/Pause
Nyomja le a (8) gombot és a pillanatmegállító funkciót aktválja.Utána a
zeneszám játékidő villog.
Nyomja meg ismét a lejátszás folytatásához 1-2 másodpercig a fent
jelzett gombot.
INT
Nyomja meg a gombot (9): A intro, INT jelzőfény kigyullad, és elkezdi
lejátszani az első 10 mp-t minden dalból, amíg az utolsó dal hallható.
RPT
Nyomja meg az előre beállított gombot (10): Flash lejátszási mód:
Ismétlés aktiválva. Ismétlésnél a RPT jelzés jelenik, és újra indul az
aktuális zeneszám.
RDM
Nyomja meg az előre beállított gombot (11): a készülék
véletlenszerűen fogja a számokat lejátszani.
SD Kártya bemenet
Az SD kártyát helyezze be a nyílásba majd ütközésig nyomja be, egy kattanás
után a kártya használatra kész.
Eltávolításhoz nyomja meg a kártyát és kiugrik a foglalatból.
Fontos! Az SD kártyát FAT32-re kell formázni használat előtt.
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Általános adatok
Tápellátás
Maximális kimenő teljesítmény
Folyamatos teljesítmény
Hangszórók ellenállása
Kimeneti feszültség
Biztosíték
Jel-zaj viszony

12VDC (12V-15V), negatív földeléssel
50W x 4 csatorna
10W x 4 csatorna (4 10% T.H.D.) 4-8ohm
2.0V (lejátszás : 1KHz, 0dB, 10K ) 10A
60dB

FM Tuner
Frekvencia tartomány
Érzékenység
Torzítás
Frekvencia átvitel

87.5-108.0MHz (európa)
22dBμ
< 1%
30Hz~15KHz

aM Tuner
Frekvencia tartomány

522-1620KHz

Érzékenység (S/N=20dB)

25dBμ

Megjegyzés:
Műszaki adatok és a külső megjelenés előzetes értesítés
nélkül változhatnak.
Az útmutatóban szereplő rajzok némelyike illusztráció, nem feltétlenül
a készüléket ábrázolják.
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