Inštalácia

Upozornenie

CAU-7380 CAR RADIO
Návod na obsluhu

Pred konečnou inštaláciou jednotky, pripojte vodiče dočasne, a uistite sa, že je
všetko Pripojené sorávně a jednotka a systém fungujú.
Používajte len tie časti, ktoré sú súčasťou jednotky, aby bola zaistená správna
inštalácia. použitie neoriginálnych dielov môže spôsobiť poškodenie.
Obráťte sa na svojho najbližšieho predajcu, či INŠTALÁCIA vyžaduje vŕtanie
otvorov alebo ďalšie úpravy vozidla.
Vyvarujte sa inštalácie prístroja tam, kde by bol vystavený vysokým teplotám,
ako je napríklad
pred priamym slnečným žiarením, alebo z horúceho vzduchu, ktoré tvoria
kúrenie, alebo tam, kde by bol vystavený prachu, špine alebo nadmerným
vibráciám.

Inštalácia jednotky
predná strana
1. základná doska
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2. držiak
Po vložení držiaka do palubnej dosky,
vyberte príslušnú kartu podľa hrúbky
palubnej dosky materiálu a ohybom
dovnútra zaistíte držiak v mieste.
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3. Skrutka
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MP3 USB / SD / AUX PLAYER
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( Fig . 2 )

( Fig . 3 )
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Upevnenie prístroja v mieste kde
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Zapojenie

je továrenské rádio pre montáž

Vpriebehu vypnutí.krátký stlačení spustí zapnutie, Pod prúdom short stisku je

na stenu dosky

prepínanie režimu, dlhé stlačenie je napájanie vypnuté.
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Nastavenie zvuku
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Stlačte tlačidlo SEL (2) a vyberte si z možností.

Hlasitosť

Vyberte pozíciu, kde sa otvory v

Môžete nastaviť hlasitosť zariadenia s tlačidlom - VOL (+) a VOL (-).

držiaka a otvory pre skrutky z hlavnej
jednotky sa stávajú vyrovnaní (sú inštalované), a utiahnite
skrutky na 2 miestach na každej strane. použitý môžete
buď priehradové skrutky (5 x 5 mm) alebo rýchle
povrchové skrutky (4 x 5 mm).
1
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Predný panel popis

Ztíšiť
LCD displej
5 Automatická pamäť na ukladanie
6 Hľadanie smer dopredu
7 Hľadanie smer vzad
8 Prehrať / Pauza gombík
9 Intro gombík
10 Opakujte gombík
11 Random gombík
12 Predchádzajúci gombík 13 Ďalší gombík +
14 aux vstup
15 USB vstup
16 SD / MMC slot
1 7 Označenie výberu
18Tlačidlo reset
19 Funkcia výberu tlačidlo
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Napájanie / AV gombík
Hlasitosť / Označiť gombík
(VOL / SEL)

Basy

Stlačte tlačidlo VOL / SEL (2). Môžete nastaviť basy ktoré možno strojnásobiť.

Výšky
Stlačením tlačidla VOL / SEL (2) dvakrát. Môžete nastaviť výšky tónu tu..

Vyváženie

Stlačte tlačidlo SEL (2) trikrát. Upravte vyváženie zvuku medzi prednými a
zadnými reproduktormi

EQ On / Off

Zvoľte "EQ ON / zapnuté * POP, ROCK, CLASS EQ OFF / vypnuté
LOUD ON / OFF nastavenie sily
Nastavenie hlasitého režimu bude posilnená úroveň basov a výšok.
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Automatické ukladanie do pamäti
Ztlmenie
Krátkym stlačením tlačidla MUTE dosiahnete stíšenie prístroja. Znovu Stlačte
tlačidlo MUTE vypnúť funkciu stlmenia a nastaviť zvuk späť.

Ovládanie rádia
Voľba pásma

V režime tunera, stlačte tlačidlo BAND, vyberte požadované
pásmo.

Radio nastavenia

Pre ručné ladenie: krátke tlačové ladenie Posunúť vpred alebo Prevíjanie späť
Tlačidlá v režime rádia a hľadanie rádia začne. Po inštalácii kanálov
hľadanie sa automaticky zastaví. Môžete uložiť na požadovaný kanál dlhým
stlačením číselných tlačidiel, kde by ste chceli uložiť kanál.
Ďalšie možnosti môže byť dosiahnuté na LCD displeji.

Pridržte AMS (MP3) gombík na niekoľko sekúnd, rádio prehľadáva od
aktuálnej frekvencie a kontroluje silu signálu do jedného cyklu až je
hľadanie u konca.
A potom 6 najsilnejších staníc sú uložené do príslušnej predvoľby na
číselné tlačidlo.

USB / SD FLASH MP3 Prehrávanie
Prehrať / Pauza
Stlačením tlačidla, funkcia pauza je aktivovaná. Hudobná skladba sa neprehrá
Indikátor bliká.
Ďalším stlačením ukončíte pauzu, stlačte to viac ako 1 sekundu čo je TOP funkcie.
INT
Stlačte tlačidlo: V priebehu INTRO ON, indikátor INT sa rozsvieti a začne.
Prehrávanie prvých 10sec každej skladby, až kým posledná skladba skončí potom
začína hrať celú skladbu, odkiaľ INT začalo.
RPT
Stlačte tlačidlo predvoľby: Bleskový Režim prehrávania: Opakovať ON / OFF je
aktivované.
Pri REPEAT ON, RPT kontrolka sa rozsvieti a opakuje hudobné skladby.
RDM
Stlačte tlačidlo predvoľby: V priebehu Random ON, RDM je indikátor
zapnutý a časti disku sú prehrávané v náhodnom mieste podľa normálny
objednávky.
SD karta vstup
vložiť SD kartu do slotu. Potom, čo počujete cvaknutie karta je použiteľná.
Ak chcete kartu vybrať, prosím zatlačte kartu a vyskočí zo slotu.
Dôležité! Musíte naformátovať SD kartu na FAT32 pred použitím.
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Všeobecné špecifikácie
Napájanie 12VDC (12V-15V), záporný pól
Maximálny výstupný výkon 4x50 W
trvalý výkon 10W x 4 kanály (4 "10% T.H.D.)
impedancia 4-8 ohm
Výstupné napätie 2.0V (hranie: 1 kHz, ODB, 10K)
Aktuálne Drain 10A
Zvuk-hlučnosť 60dB
FM Tuner
frekvencia pokrytia 87.5-108.0MHz (Europe)
citlivosť 22gBu
skreslenie <1%
Frekvenčný urovne 30Hz ~ 15kHz
AM tuner
frekvencie Pokrytie 522-1620KHZ
citlivosť 25dB

Poznámka:
Špecifikácie a ďalšie dáta sa môžu meniť bez priebežného oznámenia.
Niektoré obrázky v tejto používateľskej príručke sú iba ilustračné.
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