Telepítés

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

CAU-7160 AUTÓRÁDIÓ
Használati útmutató

Amennyiben szükséges forduljon szakemberhez,szakszervízhez és kérje a segítségüket abban
az esetben ha a készülék rögzítését nem tudja megoldani. Továbbá abban az esetben is forduljo
szakszervízhez 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 (Method A)
Fejegység telepítés
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1. müszerfal
2. tartó. Mielőtt rögzíti a terméket a müszerfalban előtte
ellenőrizze,hogy minden tartozék megfelelő és az adott
termékhez tartozik. Uténa tegye meg a terrmék rögzítését
a tartozékok segítségével.(Fig. 1)
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(Fi g. 1)

3. rögzítés
1

Removing the unit
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( Fig . 2 )

( Fig . 3 )

USB/SD/MMC/LEJÁTSZÓ
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Beszerelés

Általános műveletek

A készülék rögzítése a konzolhoz1. Válassza ki
a megfelelő helyzetet ahol a furatok lesznek a
kereten és rögzítse a csavarokat egy-egy
oldalon..2 Használhat rácsos csavarokat is (5 x
5mm) vagy sík csavarokat (4 x 5mm).
3. rögzítse a terméket a konzolhoz és utána
pedig műszerfalhoz.
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Bekapcsoló

/MOD

gomb

Bekapcsolásnál röviden nyomja meg a gombot, kikapcsolásnál hosszan tartsa
lenyomva a gombot.

hangbeállítás
nyomja le SEL button (2) válasszon a lehetőségek közül.
Option:
BAS
TRE
BAL
FAD
VOL

2

( Volume)

( Bass)

(Treble) ( Balance)

LOUD

EQ

( Fader)

hangerő

Itt lehet állítani a készülék hangerejét. A vol (+) és vol(-) gombok
segítségével.

SD KÁRTYA BEMENET
The SD behelyezése. Ferde szögben
tartva tudja behelyezni a kártyát. A kártya
eltávolítása abban az esetben lehetséges
ha megnyomja a kártyát.

Basszus
Nyomja le a VOL/SEL gombot(2). Itt lehegt állítani a mélyhang színtet.

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)

ÁLTALÁNOS MŰVELETEK
ELŐLAP PANEL

1 Bekapcsoló/MOD Button
2 Hangerő/Sel g omb
3 Kijelző/Némítás gomb

ELRENDEZÉSE
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LCD Kijelző
Újraindítás gomb
Csatornaválasztó gomb
Hangolás,előretekerés
Hangolás,visszatekerés
Automatikus memóriatároló gomb
Lejátszás/megállítás gomb
Intro gomb
Ismétlés gomb
Véletlenszerű lejátszás gomb
Preset gomb 5
Preset Button 6
Kioldás gomb
AUX bemenet
USB csatlakkozó
SD/MMC slot
Világító LED

MENÜVÁLASZTÁS
Nyomja le a VOL/SEL gombot néhány másodpercig, a menü aktválódik és a következő
lehetőségek közül tud választani.
VOL

BAS

TRE BAL

FAD

STEREO/MONO

LOUD OFF/ON

EQ

DX/LOC

EQ OFF/ON
választás “EQ ON ” POP

CLASS

ROCK

EQ OFF menu male.

Itt van lehetősége a mély és a magas hang kiválasztására.
Lehetőség,hogy a készülék mono illetve stereo
hangzásban szóljon. Pl. az FM adás gyenge ajánlatos a
készüléket átállítani mono funkcióba.
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ÁLTALÁNOS MÚVELETEK
AUTOMATIKUS PROGRAM TÁROLÁS
Terület választás
Rádió módban nyomja le a SEL gombot néhány másodpercig.LCD kijelzőn rövid időn belül meg
fog jelenni a BEEP ON felírat. Ezek után tud majd választani területi felhasználást. A hangerő gomb
lenyomásával tudja alkalmazni VOL+,VOL-.

- Automatikus program tárolás
Nyomja le AMS(MP3) gombot (9) 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 MŰVELETEK

Némítás

USB/SD FLASH MP3 lejátszás

Rüviden nyomja meg“DISP” gombot annak érdekében,hogy alkalmazni tudja a némítás funkciót,
Amennyiben vissza akarja állítani a készüléket nyomja meg “DISP”gombot ismét,hogy kikapcsolja a
funkciót.

PLAY / PAUSE
Nyomja le (10)gombot 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 (11): A intro, INT jelzőfény kigyullad, és elkezdi lejátszani az első 10 mp minden
dal, amíg az utolsó dal hallható.

Óra
Hosszan nyomja le a DISP gombot. LCD kijelző menüpontot válassza az óra beállításához. „00:00”
Röviden nyomja meg a „ DISP” A VOL+VOL- gombok segítségével tudja az órát beállítani. Először
az órát fogja beállítani utána pedig a percet. Fontos , hogy amennyiben nem végzi el a műveletet akkor
a készülék visszaáll az aktuális módba.
RADIO MŰVELETEK
Csatorna választó
Atuner mode, BAND gomb(6) megnyomásával tud választani a hullámsávok között.
kiválasztott állomás
Rádió üzemmód. Nyomja “SEEK ” or “SEEK ”gombot röviden és automatikusan keresni fog,
Press “SEEK
” or “SEEK amint megtalálta az állómást,tartsa lenyomva a gombot 1-2
másodpercig

RDM
Nyomja meg az előre beállított gombot (13): véletlenszerűen, RDM jelző bekapcsolva, lemez lejátszása
ramdom mód helyett rendes sorrendben fogja a számokat indítani a gép.
Szám kiválasztása
Az USB / SD üzemmódot, nyomja meg SEEK "" (8) gombot, vagy válassza" (7) gombot.
Az előző szám vagy a következő sáv, a Track szám mutat a kijelzőn. Az USB / SD, tartsa lenyomva SEEK
"" (8) gombot, vagy válassza " (7) a gyors előre vagy hátra funkciót. Zene lejátszás indul, amikor elengedi
a gombot.
Press preset button (15- 16):
- MP3 MODE : 10 TRACK UP / DOWN is activated. When the total track is 10 or less, KEY is
inactivated
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General

DC 14 . 4V
, Negative Ground
4 ohms
4 x 25W
178 x 130x 50mm (W x D x H)
5A

Power Supply Requirements:
Load Impedance :
Maximum Output Power:
Chassis Dimensions:
Current Drain:

Tone Controls
Bass (at 100Hz):
Treble (at 10K):

+10dB / -10dB
+10dB / -10dB

USB/ SD MUSIC Player

Signal to Noise Ratio:
Channel Separation:
Frequency Response:

More than 60dB
More than 60dB
20Hz - 20KHz

FM Radio

Frequency Coverage (MHz):
IF
:
Sensitivity (S/N-30dB):
Stereo Separation:

87 . 5 - 108MHz
10.7MHz
12dBu
>30dB

AM Radio
Frequency Coverage (KHz):
:
IF
Sensitivity (S/N-20dB):

520 - 1620 KHz
450KHz
42dBu

Remarks :
Specifications subject to change without notice

REAR Rch LINE OUT
REAR Lch LINE OUT
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RED
BLUE

WHITE
WHITE/BLACK
GREEN
GREEN/BLACK
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RPT
Nyomja meg az előre beállított gombot (12): Flash lejátszási mód: Repeat ON / OFF aktiválva.
Amikor megismátli, RPT jelzés jelenik, és újra indul az aktuális zeneszám.

YELLOW
BLACK
GREY
GREY/BLACK
VIOLET
VIOLET/BLACK

