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figure 1. • 1. ábra • obraz č.1 • figura 1. • 1. skica

figure 2. • 2. ábra • obraz č.2 • figura 2. • 2. skica
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H EN SK RO SRB-MNE

1 Rádió mód Radio mode Režim rádia Mod radio Režim radija

2 USB mód USB mode Režim USB Mod USB Režim USB-a

3 SD mód SD mode Režim SD Mod SD SD režim

4 Bluetooth Bluetooth Bluetooth Bluetooth Bluetooth

5 AV mód AV mode Režim AV Mod AV AV režim

6 Beállítás Setting Nastavenie Configurare Podešavanja

7 Zenelejátszás Music playback Prehrávanie hudby Redare muzică Reprodukcija muzike

8 Videólejátszás Video  playback Prehrávanie videa Redare video Reprodukcija video sadržaja

9 Fénykép mód Photo mode Režim obrázkov Mod fotografii Režim prikaza fotografija

10 Rádió funkciók Radio functions Funkcie rádia Funcţii radio Funkcije radija

11 MP3 funkciók MP3 functions Funkcie MP3 Funcţii MP3 MP3 funkcije

12 Bluetooth aktív Active Bluetooth Aktívny bluetooth Bluetooth activ Bluetooth aktivan

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9.

12.11.10.
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autórádió & multimédia lejátszó

FŐBB JELLEMZŐK
multifunkciós 3,0” TFT LCD kijelző • 6 nyelvű menü (GB/HU/SK/RO/SRB/SL) • rádió/zene/fotó/video lejátszás • Bluetooth zenelejátszás • telefonbeszélgetés kihangosítása • USB/microSD/

TF eszköz csatlakoztatható • biztonságos, rejtett microSD kártya aljzat • AM/FM rádió RDS funkciókkal • rádióadó nevének megjelenítése • alternatív frekvenciák keresése • útinformációs 
adások vétele • adott rádióműsor keresése • 12 sávos spektrum analizátor • 3,5mm AUX audio bemenet hordozható készülékekhez • 4 x 50 W Hi-Fi hangszórókimenet  • 2 x RCA erősítő/szubláda 

kimenet • a tolatókamera (opció) képének automatikus megjelenítése • 2 x video bemenet & video kimenet • hátsó monitor lehetősége az utasoknak

ÜZEMBE HELYEZÉS
KEZELŐSZERVEK, CSATLAKOZÓK

2. ábra1. ábra

1. PWR Be- és kikapcsolás

2. MODE Üzemmód váltás

3. MENU Üzemmódok és beállítás

4. BAND Rádió hullámsávok

5. AMS Műsor-bemutató / állomás kereső

6. : léptetés előre

7. DISPLAY 3” színes TFT LCD kijlező

8. IR távirányító vevője

9. USB USB aljzat

10. 1/PAU 1 / lejátszás és szünet

11. 2/RPT 2 / ismétlés bekapcsolása

12. 3/RDM 3 / véletlen sorrendű lejátszás

13. 4/L-R 4 / video kísérőhang választás

14. 5/TFT 5 / külső képernyő aktiválása 

15. 6/AV 6 / a video fájlok lejátszása

16. SELECTOR beállítás / jóvá hagyás

17. MUTE hangszórók némítása

18. 9 léptetés vissza

19. MIC beépített mikrofon telefonáláshoz

20. AUX 3,5 mm sztereó audio bemenet

21. microSD microSD kártya aljzat

22. RESET gyári alapállapot visszaállítása

1. ANT IN DIN szabványú antenna aljzat

2. VIDEO OUT video kimenet külső monitor számára 

3. CAMERA IN video bemenet tolatókamera számára

4. LINE OUT R erősítő vagy aktív szubláda kimenet

5. LINE OUT L erősítő vagy aktív szubláda kimenet

6. M4 M4 csavarmenet a rögzítéséhez

7. ISO IN / OUT ISO tápellátás & hangszóró aljzatok

8. FUSE 15A biztosíték

9. VIDEO INPUT video bemenet, pl. TV tuner, DVD

VB X100

A termék használatba vétele előtt, kérjük olvassa el az alábbi használati utasítást és őrizze is meg. Az eredeti leírás magyar nyelven készült. Kicsomagolás után győződjön meg róla, hogy a készülék nem sérült meg a szállítás 
során. Tartsa távol a gyermekeket a csomagolástól, ha az zacskót vagy más veszélyt jelentő összetevőt tartalmaz!

A KÉSZÜLÉK ALAPHELYZETBE ÁLLÍTÁSA
Minden olyan esemény után, amikor a tápellátás megszakadt, vagy a készülék (beleértve kijelzőjét is) rendellenesen működik, szükséges a mikroprocesszor adatainak törlése. Ehhez nyomja be 3 másodpercig egy 
vékony, hegyes tárggyal a kinyitható fedél alatt, középen található gombot. A készülék kikapcsol és visszakerül gyári alapállapotába. E műveletet szükséges elvégezi a beszerelést követően, még az első bekapcsolást 
megelőzően, továbbá ha az akkumulátort kicserélik a járműben.

BE- ÉS KIKAPCSOLÁS
Nyomja meg a PWR gombot a készülék bekapcsolásához. Az első bekapcsolás után RADIO üzemmódra vált.  
• A későbbiekben a bekapcsolást követően automatikusan az utoljára használt funkcióra kapcsol, feltéve, hogy időközben nem távolították el a külső tárolóeszközt.  
• Mivel a jármű motorjának elindításakor feszültséglökések keletkezhetnek, a készüléket csak akkor kapcsolja be, ha már jár a motor. A kikapcsolást a motor leállítása előtt hajtsa végre. A kikapcsoláshoz nyomja be a PWR 

gombot.  

A HANGERŐ BEÁLLÍTÁSA
Használja a forgatógombot a kívánt hangerő beállításához. 
• Mivel a forgatógomb (SELECTOR) több funkciós, ha a készülék éppen valamelyik beállítási módban van, akkor onnan először ki kell lépni. 
• A hangerő nagysága a jobb felső sarokban látható: VOL: 00 - 40.

ALAPBEÁLLÍTÁSOK, A KÍVÁNT NYELV KIVÁLASZTÁSA
Nyomja meg a MENU gombot, a forgatógombbal jelölje ki a beállítás, SETUP funkciót, majd nyomja be a forgatógombot. Megjelenik a beállítás menü. Az alábbi paramétereket lehet beállítani: a menü nyelve, dátum, 
pontos idő, gyári alapbeállítás, 12/24 óra formátum, és a felhasználás helye.
A forgatógombot forgatva kiválaszthatja a kívánt funkciót, amelyet a forgatógomb benyomásával módosíthat. A megfelelő adat forgatással történő kiválasztása után a gomb ismételt benyomásával rögzíthető a 
paraméter.
• A forgatógomb helyett léptetésre használhatja a 9 : gombokat is.
Nyelv: a legfelső sorra állva nyomja be a forgatógombot, majd forgassa addig, amíg a kívánt nyelvet nem látja, majd nyomja be ismét a rögzítéséhez (GB / HU / SK / RO / SRB / SLO).
Dátum: a második sorra állva válassza ki a legelső, „hónap” adatot, majd nyomja be a forgatógombot és elforgatásával állítsa be. Újabb benyomással és forgatással a „nap”, majd az „év” állítható be.
Pontos idő: a harmadik sorban az óra állítható be, hasonló módszerrel, mint a dátum.
Factory default: e sort kiválasztva a forgatógomb benyomásával a gyári alapértékek állíthatók vissza.
Óra mód: kiválaszthatja, hogy az óra 12 órás (AM/PM – délelőtt/délután) vagy 24 órás kijelzéssel működjön. 
Rádió vételi körzet: ellenőrizze, hogy a Europe beállítás legyen aktív.

A JELFORRÁS KIVÁLASZTÁSA 
A hallgatni vagy nézni kívánt jelforrást két féle módon választhatja ki:
A., Nyomogassa addig a MODE gombot, amíg a keresett jelforrást meg nem találja (rádió, USB/microSD zenelejátszó, Bluetooth zenelejátszás a telefonról, külső audio-video jelforrás/hátsó kamera).  
B., A MENU gomb és a forgatógomb segítségével menüből is kiválasztható. Ezzel a módszerrel a beállítás menü (SETUP) is elérhető.

•  Nem aktiválható az adott jelforrás, ha az nem érhető el. Például, ha nincs tároló eszköz csatlakoztatva, amelyen a megfelelő fájlok megtalálhatók (dalok, fényképek, filmek). Vagy ha nincs párosítva mobiltelefon, akkor a 
Bluetooth funkciók nem működnek.

•  Bekapcsoláskor az utoljára hallgatott műsorszám lejátszása folytatódik, ha közben nem lett eltávolítva az eszköz. 
•  Ha az USB és a microSD aljzatba is van egyidejűleg csatlakoztatva külső egység, akkor a MENÜ gombbal és a forgatógombbal aktiválható a kiválasztott. Alapvetően a microSD kártya használata javasolt a biztonságos 

és védett elhelyezése miatt. 
•  Csatlakoztatást követően az utoljára behelyezett külső egység műsora kerül lejátszásra.
•  Az éppen aktív eszközről a kijelző bal felső sarkában található információ.     

AUDIO BEÁLLÍTÁSOK, HANGSZÍNSZABÁLYOZÁS
Nyomja be röviden, többször a SELECTOR forgatógombot és válassza ki a beállítani kívánt paramétert: BAS / TRE / BAL / FAD / EQ / LOUD / ST / BEEP / LOC. A beállítás forgatva, majd a rögzítés a gombot benyomva 
történik.  
• Ha 3 másodpercig nem végez beállítást, a készülék automatikusan a megelőző funkcióra vált vissza.
• A forgatógomb alaphelyzetben a hangerőt szabályozza.
• Nagyobb hangerővel történő hallgatáskor ne emelje ki jelentősen a mély és magas hangokat, mert az torzításhoz vezethet!
• Az EQ funkció törli a korábban beállított mély- és magas hangszín beállítást.
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VOLUME hangerő-szabályozás (00 – 40)

BASS mély hangszín-szabályozás (-7…0…+7)

TREBLE magas hangszín-szabályozás (-7…0…+7)

BALANCE bal- és jobb csatorna hangerő-kiegyenlítője (L10…0…R10)

FADER első- és hátsó csatornák hangerő-kiegyenlítője (R10…0…F10)

EQUALIZATION hangzásbeállítások (OFF / CLASSIC / ROCK / POP)

LOUDNESS fiziológiai hangszínszabályozás (LOUD OFF / LOUD ON)

STEREO sztereó vétel be- és kikapcsolása FM rádiónál  

BEEP beállítások hangjelzésének be- és kikapcsolása

LOCAL rádiónál a helyi/távolsági vétel kiválasztása

FIZIOLÓGIAI HANGSZÍNSZABÁLYOZÁS (LOUDNESS)
Az emberi fül kisebb hangerőnél kevésbé érzékeli a mély és a magas frekvenciájú hangokat. A LOUD funkció bekapcsolásával kisebb hangerőnél ezt a hatást korrigálja az automatikus hangszínszabályozás. Nagyobb 
hangerőnél javasolt kikapcsolni, mert torz hangzást okozhat.
• A jobb hangminőség érdekében e funkció használata előtt javasolt az EQ OFF beállítást választani és a hangszínszabályozókat „0” pozícióba állítani.
• Minél nagyobb a hangerő, annál kevésbé érezhető az automatikus hangszín-korrekció hatása.

A RÁDIÓ HASZNÁLATA
Bekapcsolás után akkor szólal meg a rádió, ha előzőleg is azt hallgatta – vagy időközben eltávolította az utoljára hallgatott USB/microSD jelforrást.
Ha szükséges, használja a MODE gombot vagy a MENÜ és forgatógombot a rádió funkció kiválasztására. 

MANUÁLIS HANGOLÁS ÉS ADÓK TÁROLÁSA
Válassza ki a BAND gombbal az FM-1 sávot. Ezt a kijelzőn ellenőrizheti. Nyomkodja röviden a 9 : gombokat a keresett rádióadó kézi behangolásához. A hangolás a következő rádióműsornál megáll, addig a SCAN 
felirat látható. Az adó a kívánt programhelyre memorizálható az 1-6 gombok valamelyikének 2 másodpercig történő nyomva tartásával. Finomhangoláshoz tartsa nyomva a 9 : gombok egyikét, amíg a MANUAL 
SEEK nem olvasható a kijelzőn. Utána a 9 : gombok rövid nyomogatásával beállíthatja pontosan a kívánt frekvenciát. Ezután rögzítse a memóriában valamelyik számbillentyű nyomva tartásával.   
•  Összesen 18 FM és 12 AM rádióadó memorizálható. A BAND gomb nyomogatásával válassza ki az FM1-FM2-FM3 vagy AM1-AM2 lehetőségek egyikét. Minden esetben 6-6 adó tárolható. Ha tároláskor pl. az FM2 sáv 4. 

tárhelyét választotta, akkor a későbbiekben is az FM2 sávot kell először kiválasztania (BAND) és utána a 4. számgombot megnyomni. 
•  Az AMS rövid megnyomására megjelenik az INTRO felirat és minden rögzített rádióállomás műsorából néhány másodperces részlet hallható. A bemutató funkció kikapcsolható az AMS ismételt benyomásával.    
•  Ha egy memóriahely már foglalt, akkor tartalma törlődik és az új adófrekvencia kerül tárolásra.
•  Megfelelő minőségben fogható adók esetén a kijelzőn a STEREO (dupla kör) szimbólum) világít. Amennyiben a gyenge vételi viszonyok miatt zajos a vétel, válassza a MONO beállítást. A forgatógombbal állítsa be az ST 

OFF módot és a STEREO jelzés kialszik.
•  Gyenge vételi viszonyok esetén kapcsolja ki a LOC (helyi, erős vétel) funkciót a forgatógombot többször megnyomva és forgatva.   
•  Ha a behangolás helyétől nagyobb távolságra is használja a készüléket - pl. utazáskor - előfordulhat, hogy ugyanazt a rádióadót egy másik frekvencián ismételten meg kell keresnie. A különböző földrajzi területeken más 

és más frekvencián sugározzák az azonos műsorokat! Ez a kényelmetlenség elkerülhető, ha a hallgatott adó rendelkezik RDS funkcióval és ön bekapcsolja készülékén az RDS AF (alternatív frekvencia) szolgáltatást. További 
részletek az RDS funkciókról lejjebb találhatók.

AUTOMATIKUS HANGOLÁS ÉS TÁROLÁS
Tartsa nyomva 2 másodpercig az AMS gombot a használat helyén fogható rádióadók automatikus megkereséséhez (SCAN) és tárolásához. A kijelzőn nyomon követhető a hangolás és tárolás folyamata. Minden 
fogható frekvencia ellenőrzésre kerül az FM1-FM2-FM3 agy AM1-AM2 sávokon. Minél jobbak a vételi viszonyok, annál több műsort fog találni.      
•  A hangolás befejeztével az INTRO felirat jelenik meg és minden megtalált rádióállomás műsorából néhány másodperces részlet hallható. A bemutató funkció kikapcsolható az AMS ismételt benyomásával.    
•  Tartsa szem előtt, hogy a gyengébb adókon esetleg átugrik a készülék, illetve nem az ön által meghatározott sorrendben kerülnek tárolásra az adók.
•  A saját igényeinek megfelelő beállításhoz válassza a manuális hangolást és memorizálást.

A TÁROLT RÁDIÓADÓK KIVÁLASZTÁSA
A BAND gombbal válassza ki a kívánt sávot (pl. FM-1), majd az 1-6 számgombokkal válassza ki a kívánt műsort. Összesen 18 FM és 12 AM rádióadó memorizálható.  
• Ha túl sok idő telik el a műveletek végrehajtása között, akkor a készülék visszaáll a korábbi helyzetébe.
• Ha egy sztereo adó vételénél nem jelenik meg az ST sztereo jelzés, akkor valószínűleg rosszak a vételi viszonyok vagy nem megfelelő az antenna.

FM RDS FUNKCIÓK
A Radio Data System (rádiós adatrendszer) digitális információk elküldésére szolgál FM rádióadások sugárzása közben. Ezek a szöveges adatok kijelzésre kerülnek a rádiók kijelzőjén, ha a rádióadó és a vevőkészülék 
is rendelkezik RDS funkcióval és az be van kapcsolva. Ilyen információ pl. a rádióadó neve, a műsor típusa… rádióállomástól és készüléktől függően. A szöveges információk megjelenítésén kívül általában elérhetők 
plusz szolgáltatások is. E készüléknél az alábbiak:
• PS – programszerviz: röviden megjeleníti a rádióadó nevét. Folyamatosan működik az RDS szolgáltatás alapfunkciójaként.
•  AF – alternatív frekvencia: ha a hallgatott adó másik frekvencián jobb minőségben fogható, akkor a készülék automatikusan átkapcsol. Ez hasznos utazások alkalmával, mert a vételkörzet elhagyása után azonos 

műsort sugárzó jobb minőségben fogható adót keres a készülék.  
• TP – a TP jelzést megjelenítő rádióadók rendszeresen sugároznak útinformációkat. Ez a lehetőség folyamatosan működik az RDS szolgáltatás alapfunkciójaként.
•  TA – az aktív TA funkció engedélyezi, hogy a közlekedési, útinformációs közlemények elhangozzanak. Közlemény esetén a kijelzőn a TRAFFIC felirat olvasható. Ha USB/microSD vagy Bluetooth forrásról zenét hallgat 

vagy filmet néz, akkor az szünetel a közlemény elhangzása alatt, majd utána folytatódik a lejátszás.
•  PTY – programtípus: rádióadók azonosítása előre meghatározott műfajok szerint. Lehetőség van a körzetben fogható, adott tartalmú műsorok keresésére, pl. hírek, klasszikus zene, popzene…

FM RDS FUNKCIÓK BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA
A PS és TP szolgáltatások mindig működnek, ha a hallgatott rádióadó ezt biztosítja. A többi RDS funkció egyedileg ki- és bekapcsolható. Az éppen aktív funkciók jelzései a kijelzőn láthatók. FM RDS rádióadó hallgatása 
közben tartsa nyomva 2 másodpercig a SELECTOR forgatógombot. A kijelző alsó sorában megjelenik a PTY, AF, TA jelzés. A SELECTOR gombot forgatva válassza ki a módosítani kívánt funkciót, nyomja be a gombot és 
forgatásával kapcsolja be vagy ki az adott funkciót, majd ismét nyomja be az új beállítás rögzítéséhez.
•  A kiválasztott PTY programtípus keresését a 3 másodperc múlva automatikusan megkezdi a készülék. Ha talál a beállított feltételnek megfelelő műsort a vételi körzetben, akkor átkapcsol arra a műsorra. 
• PTY NONE: nincs programtípus információ.
• Esetenként előfordulhat, hogy bizonyos karakterek nem megfelelően vagy egyáltalán nem jelennek meg. Ez főleg a speciális vagy ékezetes karaktereket érintheti és nem a készülék hibája.
A vétel helyétől függően, opcionálisan az alábbi PTY programtípusok kerülhetnek kiválasztásra:

NEWS Hírek ROCK MUSIC Rockzene PHONE IN Telefonos műsor

AFFAIRS Esetek, ügyek EASY MUSIC Könnyűzene TRAVEL Utazás

INFO Információ LIGHT MUSIC Szórakoztató zene LEISURE Szabadidő

SPORT Sport CLASSICS Klasszikus zene JAZZ Dzsessz

EDUCATE Oktatás OTHER MUSIC Egyéb zene COUNTRY Country zene

DRAMA Dráma WEATHER Időjárás NATION MUSIC Nemzeti zene

CULTURE Kultúra FINANCE Pénzügyek OLDIES Retro zene

SCIENCE Tudomány CHILDREN Gyermekprogram FOLK MUSIC Népzene

VARIED Változó SOCIAL Szociális ügyek DOCUMENT Dokumentum

POP MUSIC Popzene RELIGION Vallás TEST Teszt / riadó
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LEJÁTSZÁS (USB/MICROSD/TF HÁTTÉRTÁROLÓRÓL)
Ha rádióhallgatás helyett szeretne zenét hallgatni USB/microSD/TF forrásról, csak csatlakoztassa a külső tárolót. A készülék ezt érzékeli és automatikusan megkezdődik a lejátszás. A kijelzőn látható a fájl neve, a dal 
sorszáma, a teljes műsorideje, az abból eltelt idő, az összes dal száma, az előadó neve és a fájl tulajdonságai (méret, bit-ráta…). A műsorszámhoz kapcsolódó információk csak akkor jeleníthetők meg, ha azokat a 
lejátszott fájl tartalmazza. A képernyőn látható még a lejátszás módja (ismétlés, véletlen sorrend) és a 12 sávos grafikus spektrum-analizátor.    
9 :: nyomkodja röviden a gombokat az előző vagy a következő műsorszám eléréséhez. Nyomva tartva dalon belüli gyorskeresés működik, miközben a hangszórók elnémulnak. 
1 / PAU: lejátszás / szünet 
2 / RPT: aktuális dal ismétlése / összes dal ismétlése
3 / RDM: véletlen sorrendű lejátszás / összes dal ismétlése
Ha lejátszás közben a MENU gombot megnyomja, további funkciók érhetők el:
A., A SELECTOR forgatógombbal léptethet a műsorszámok között, majd a forgatógomb benyomásával elindíthatja az új műsorszám lejátszását.   
B., A 9 gomb benyomása után a bal alsó sarokban megjelenő fájlcsoportok közül választhat, ha azok a fájlok megtalálhatók az adathordozón. A SELECTOR gombot forgatva, majd benyomva ezek a lehetőségek: 
MUSIC (zene) / MOVIE (video) / PHOTO (fénykép)
•  A memória javasolt fájlrendszere: FAT32. Ne alkalmazzon NTFS formattálású memóriaegységet! 
•  Ha a készülék nem ad ki hangot, vagy az USB/microSD/TF memóriát nem ismeri fel, akkor távolítsa el, majd csatlakoztassa ismét a memóriát. Ha ez hatástalan, próbálja meg kiválasztani a jelforrást a MODE gombbal. 

Szükség esetén kapcsolja ki és vissza, végső esetben nyomja be a RESET gombot a fedél alatt!
•  Ha a behelyezett jelforrásra másolt fájlokat vagy azok egy részét nem ismeri fel a készülék, akkor járjon el az előző pontban leírtak szerint, illetve az USB egységet behelyezheti a már bekapcsolt készülékbe is, ekkor annak 

teljes tartalmát újra beolvassa és frissíti a rendszer.
•  Csak akkor távolítsa el a külső memóriát, miután az USB/microSD/TF memóriától eltérő forrásra váltott vagy kikapcsolta a készüléket! Ellenkező esetben az adatok megsérülhetnek.
•  Tilos lejátszás közben eltávolítani a csatlakoztatott külső egységet!
•  A memória behelyezésekor az első daltól indul a lejátszás. Ha előzőleg már hallgatta és nem távolította el, akkor az utoljára kiválasztott műsorszámtól folytatódik a lejátszás akkor is, ha közben kikapcsolta a készüléket.
•  Az USB egység egyszerűen kihúzható, a microSD/TF kártya a benyomása után távolítható el. Ez utóbbi behelyezésekor határozottan kell azt benyomni – az érintkezők balra nézzenek. A megfelelő csatlakoztatás után a 

kártya nem áll ki a készülékből (az előlap ajtaja mögött).  
•  Az USB csatlakozó csak egyféle módon helyezhető be. Ha megakad, fordítsa meg és próbálja újra; ne erőltesse! 
•  Ügyeljen arra, hogy a készülékből kiálló eszköz ne akadályozza a biztonságos vezetésben és azt ne lökje meg, ne törje el! Javasolt inkább microSD kártyát használni, mert az biztonságosabban alkalmazható.
•  Ha szélsőséges melegben vagy hidegben az adathordozót a járműben hagyja, akkor az megsérülhet.
•  Rendellenes működést okozhatnak a háttértároló egyedi jellemzői, ez nem utal a készülék meghibásodására!
•  Esetenként előfordulhat, hogy bizonyos karakterek nem megfelelően vagy egyáltalán nem jelennek meg. Ez főleg a speciális vagy ékezetes karaktereket érintheti és nem a készülék hibája.

FOTÓK ÉS VIDEÓK MEGJELENÍTÉSE
A készülék alkalmas a legelterjedtebb formátumú kép és video fájlok lejátszására külső adathordozóról. A támogatott fájltípusok listáját megtalálja e leírás későbbi részében. 
A MODE gombbal léptetheti a megszólaltatni/megnézni kívánt jelforrást. Vagy lejátszás közben a MENU és 9 gombok benyomása és a SELECTOR gomb forgatása, majd benyomása után választhat az adathordozón 
megtalálható audio, video és kép fájlok között: MUSIC (zene) / MOVIE (video) / PHOTO (fénykép).
9 :: nyomkodja röviden a gombokat az előző vagy a következő műsorszám eléréséhez. Nyomva tartva dalon belüli gyorskeresés működik, miközben a hangszórók elnémulnak. 
1 / PAU: lejátszás / szünet 
2 / RPT: aktuális műsorszám ismétlése / összes ismétlése
3 / RDM: véletlen sorrendű lejátszás / összes ismétlése
4 / L-R: bal vagy jobb vagy sztereo hangcsatorna kiválasztása, ha választhatóan többnyelvű a video kísérő hangja 
5 / TFT: a monitor lekapcsolása, ha pl. egy koncertfilm zenéjét akarja hallgatni vezetés közben
6 / AV: az USD/microSD eszközön lévő video vagy fénykép fájlok lejátszása, lejátszás közben visszatérés az audio fájlokhoz
• Vezetés közben, mozgó járműben a vezetőnek tilos a beépített monitoron filmet nézni! Ezért a kijelzőn figyelmeztető szöveg jelenik meg, ami eltakarja a képernyő nagy részét. Ez a szöveg - a készülék megfelelő bekötése 

esetén - a kézi féket működtetve eltűnik.  (BRAKE kábel (-12V) negatív polaritásra csatlakoztatása a kézifék behúzása esetén.)

BLUETOOTH FUNKCIÓK HASZNÁLATA
A készülék párosítható a BLUETOOTH protokoll szerint kommunikáló más készülékekkel, maximum 10 méter hatótávolságon belül. Ezt követően kihangosítva hallgatható a mobiltelefonon, táblagépen, notebook 
és más hasonló eszközökön lejátszott zene. Telefonhívás esetén lehetőség van annak fogadására, kihangosítására és befejezésére a telefon érintése nélkül. Az autórádió beépített mikrofonnal rendelkezik a tel-
efonbeszélgetéshez. 
Az autórádión válassza ki a BLUETOOTH AUDIO funkciót a MODE gombbal vagy a MENU és a SELECTOR gombokkal. A párosítandó készülék használati utasításában szereplő módon keresse meg a közelben található 
BLUETOOTH eszközöket, közöttük ezt az autórádiót. Csatlakoztassa egymással a két eszközt. Ezt követően az autó hangszóróin hallható a telefonbeszélgetés vagy a telefonról lejátszott zene.   
A telefon vagy más hasonló eszköz zenelejátszójával indítsa el a lejátszást, a zene az autó hangszóróin keresztül hallgatható. Ha telefonhívás érkezik be (CALL IN látható a kijelzőn), akkor a MODE gombbal fogadhatja 
a hívást, a BAND gombbal pedig elutasíthatja, vagy a beszélgetés végén bonthatja a vonalat.  
•  1 / PAU: lejátszás / szünet és 9 :: műsorszámok léptetése előre vagy vissza.
•  NO LINK kijelzés esetén az autórádióhoz nincs csatlakoztatva Bluetooth eszköz. 
•  A hívás elutasítása vagy a beszélgetés megszakítása után ellenőrizze, hogy a telefon is megszakította-e a beszélgetést.  
•  Egy rádió egyidejűleg egy BT készülékkel párosítható. 
•  Az aktuális hatótávolság függ a másik készüléktől és a környezeti viszonyoktól.

A TOLATÓKAMERA KÉPÉNEK MEGJELENÍTÉSE  
A készülékhez csatlakoztatott tolatókamera (opció: SA 054) képe helyes bekötés esetén automatikusan megjelenik a képernyőn, ha a jármű tolatni kezd. A hátoldalon található alsó sárga RCA aljzatot (VIDEO INPUT) 
kell alkalmazni és a BACK CAMERA vezetéket (+12V) csatlakoztatni a tolató lámpához. A tolatás befejeztével a készülék a megelőző állapotba kapcsol vissza. Amíg a BACK CAMERA vezetékhez +12 Voltot csatlakoztat, 
addig ez a video bemenet aktív és kizárólag az ide csatlakoztatott külső jelforrás képe látható a képernyőn. A készülék más funkciói nem működtethetők ez idő alatt.

KÜLSŐ JELFORRÁS KÉPÉNEK MEGJELENÍTÉSE   
A készülékhez a kamerán kívül még egy video jelforrás is csatlakoztatható, pl. TV tuner, DVD vagy multimédia lejátszó. Használja a hátoldalon található, rövid vezetékre szerelt VIDEO INPUT RCA aljzatot. A külső 
készülék hangja a front oldali AUX bemenetre csatlakoztatandó.  
A funkció aktiválásához válassza ki a MODE gombbal az AV IN lehetőséget. Ha nem csatlakoztat video jelet a VIDEO IN bemenetre, akkor a képernyőn a NO SIGNAL (nincs jel) felirat olvasható.

VIDEOLEJÁTSZÁS KÜLSŐ MONITOROKON
A készülékhez egy külső video megjelenítő csatlakoztatható a hátoldalon lévő felső, sárga RCA aljzattal. Alkalmazható például visszapillantó tükörbe épített monitor, vagy a hátsó utasok számára elhelyezett monitor. 
A kísérőhang az autórádió hangszóróin vagy külső erősítőn keresztül (AUDIO OUTPUT) hallgatható. Az 5/TFT gombbal a beépített képernyő elsötétül és a külső monitor aktiválódik. 
• Amennyiben fekete fehér kép látható a külső monitoron, ellenőrizze annak beállításait és a lejátszott anyag megfelelőségét.
• Zajos képminőség esetén ellenőrizze, hogy hibátlan-e a csatlakozókábel! 

AUX SZTEREÓ BEMENET
Egy 3,5 mm átmérőjű sztereo dugó segítségével közvetlenül csatlakoztathat az előlapon található AUX aljzatba egy olyan tetszőleges külső készüléket, amelyik rendelkezik fülhallgató/audio kimenettel. Ezt a hor-
dozható készüléket jó minőségben hallgathatja az autórádió hangszóróin keresztül, ha a MODE gombbal kiválasztja az AV IN üzemmódot. 
Csatlakoztatható pl. mobiltelefon, multimédia lejátszó, CD/DVD lejátszó, navigáció…  
• A nem 3,5 mm-es audio kimenettel rendelkező termékek csatlakoztatásához külső adapter beszerzése válhat szükségessé.
• További információért nézze meg a csatlakoztatni kívánt készülék használati útmutatóját.  

KÜLSŐ ERŐSÍTŐ CSATLAKOZTATÁSA
A sztereó audió kimenet a készülék hátoldalán található. Ez biztosítja, hogy alacsony szintű bemenettel (LINE IN) rendelkező külső erősítőt vagy aktív szubládát csatlakoztasson. Így lehetősége nyílik a hangerő, illetve 
a hangminőség továbbfejlesztésére. Fehér RCA aljzat: bal csatorna kimenete; piros RCA aljzat: jobb csatorna kimenete.

A TÁVIRÁNYÍTÓ FUNKCIÓI
A távirányító üzembe helyezéséhez húzza ki az elemtartóból kilógó szigetelő lapot, amennyiben a terméket ellátták ilyennel. Ha a későbbiekben bizonytalan működést vagy lecsökkent hatótávolságot tapasztal, 
cserélje ki az elemet egy újra: CR 2025; 3V gombelem. 
• A távirányítót használata közben irányítsa a készülék kijelzőjének irányába és legyen 2-3 méteren belül a készüléktől!
• Az elem kicseréléséhez fordítsa gombokkal lefelé a távirányítót, majd húzza ki az elemtartó tálcát az elemmel együtt. Ügyeljen arra, hogy a behelyezett elem pozitív oldala felfelé nézzen. Kövesse a távirányító hátoldalán 

látható utasításokat! 
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• FIGYELEM! ROBBANÁS VESZÉLY HELYTELEN ELEMCSERE ESETÉN! CSAK AZONOS, VAGY HELYETTESÍTŐ TÍPUSRA CSERÉLHETŐ! AZ ELEMET NE TEGYE KI KÖZVETLEN HŐ- ÉS NAPSUGÁRZÁSNAK ÉS NE DOBJA TŰZBE!  HA 
AZ ELEMBŐL ESETLEG KIFOLYT A FOLYADÉK, AKKOR VEGYEN FEL VÉDŐKESZTYŰT, ÉS SZÁRAZ RUHÁVAL TISZTÍTSA MEG AZ ELEMTARTÓT! ELEM GYERMEK KEZÉBE NEM KERÜLHET! AZ ELEMET TILOS FELNYITNI, TŰZBE 
DOBNI, RÖVIDRE ZÁRNI ÉS TÖLTENI! ROBBANÁSVESZÉLY!

• EZ A TERMÉK GOMBELEMET TARTALMAZ. TILOS AZ ELEMET LENYELNI, KÉMIAI ÉGÉS VESZÉLY! LENYELÉS ESETÉN, 2 ÓRÁN BELÜL ERŐS BELSŐ ÉGÉST OKOZ ÉS HALÁLHOZ VEZETHET! TARTSA TÁVOL GYERMEKEKTŐL AZ 
ÚJ ÉS HASZNÁLT ELEMEKET! HA AZ ELEMTARTÓ FEDELE NEM ZÁRÓDIK BIZTONSÁGOSAN, NE HASZNÁLJA TOVÁBB A TERMÉKET ÉS TARTSA AZT TÁVOL GYERMEKEKTŐL! HA AZT GONDOLJA, HOGY EGY ELEM LENYELÉSRE 
KERÜLT VAGY BEKERÜLT BÁRMELY TESTRÉSZBE, AZONNAL KERESSEN FEL ORVOST!

HIBAELHÁRÍTÁS
Hiba észlelése esetén kapcsolja ki a készüléket és vegye le a gyújtást. Kapcsolja vissza a gyújtást és indítsa el a motort. Kapcsolja vissza a készüléket. Ha a probléma továbbra is fennáll, tekintse át a következő jegyzéket. 
Ez az útmutató segíthet a hiba behatárolásában, ha egyébként a készülék előírás szerint van csatlakoztatva.

Általános
Nem működik a készülék vagy nincs kijelzés.
• Az autó gyújtása nincs bekapcsolva.

- Ha a beszerelési útmutató szerint csatlakoztatta, a készülék nem működik a gyújtás lekapcsolása esetén.
• Helytelen a tápvezeték (piros) és az akkumulátor memória-vezeték (sárga) bekötése.

- Ellenőrizze a tápvezeték és az akkumulátor vezeték bekötését.
• Kiolvadt a biztosíték.

- Ellenőrizze a készülék olvadóbiztosítékát, és szükség esetén cserélje ki azonos értékűre.  
Elfelejti a rádióadókat vagy az utoljára hallgatott dalt visszakapcsolást követően.
• A készülék bekötése téves, a memória tápellátása megszakad a gyújtás levételekor.

- Ellenőrizze a korrekt bekötést!
Instabil, szokatlan működés vagy kijelzés.
• Túl alacsony vagy magas a hőmérséklet a járműben.

- Bekapcsolás előtt várja meg, amíg a készülék hőmérséklete -10 °C és +50 °C között nem lesz.
• Külső statikus feszültség vagy hasonló jelenség megzavarta a működést. 

- Nyomja be a RESET gombot a gyári állapot beállításához.

Rádió
Nem lehet rádióállomásokat fogni.
• Nincs antenna, vagy nincs az antennakábel csatlakoztatva.

- Győződjön meg róla, hogy az antenna helyesen van-e bekötve; szükség esetén cserélje ki az antennát vagy az antennakábelt.
Nem hangol állomásra automatikus keresés üzemmódban.
• Gyenge térerősségű, rossz vételi viszonyokkal rendelkező területen tartózkodik.

- Alkalmazza a manuális hangolást.
• Ha nagy térerősségű adó közelében tartózkodik, akkor esetleg az antenna nincs földelve vagy nincs jól bekötve.

- Ellenőrizze az antennacsatlakozásokat; győződjön meg róla, hogy az antenna megfelelően van-e földelve és rögzítve.
• Az antenna hossza nem elegendő.

- Győződjön meg arról, hogy az antenna ki van-e húzva teljesen. Ha esetleg törött, cserélje ki egy újra. 
Az adás zajos.
• Az antenna hossza nem megfelelő.

- Teljesen húzza ki az antennát; ha törött, cserélje ki.
• Az antenna földelése nem megfelelő.

- Győződjön meg róla, hogy megfelelően van-e földelve és rögzítve.
• A sztereó vételi viszonyok rosszak. Olyan területen tartózkodik, amely rosszul lefedett.

- Válasszon jobb minőségben fogható másik rádióadót. 

Zene, film, fotó lejátszás
Nem működik a lejátszás vagy zajos
• Írási hiba lépett fel. A formátum nem kompatibilis.

- Győződjön meg róla, hogy a lejátszani kívánt fájl formátuma támogatott-e. 
• Kontakt probléma az USB/SD aljzatnál.

- Ellenőrizze, nem került-e idegen tárgy a csatlakozóba. Szükség esetén óvatosan tisztítsa meg száraz ecsettel. 
- Érintkezési problémát okozhat a nem megfelelő (pl. ferde vagy durva) csatlakoztatás is. Csatlakoztassa újra a külső egységet.

• Hibás vagy az előírásoktól eltérő külső adathordozó.
- A gyártási szórás miatt az azonos típusú USB/SD memóriaegységek között is lehet olyan eltérés, amely a használatot befolyásolja.

• Adatmásolási hiba lépett fel.
- Ellenőrizze az alkalmazott tömörítő szoftvert és a számítógépet.

FIGYELMEZTETÉSEK
•  Kérjük, a használatbavétel előtt olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót és tegye el a későbbiekben is hozzáférhető helyre!
•  Szükség esetén forduljon szakemberhez, nehogy kárt tegyen a készülékben, illetve a gépjárműben! 
•  A tömörített fájloktól, az alkalmazott tömörítőprogramtól és az USB/SD memória minőségéből adódóan előfordulhat olyan téves működés, amely nem a készülék hiányossága.
•  Nem garantált a szerzői jogvédett DRM fájlok lejátszása!
•  Csatlakoztathat MP3/MP4 lejátszót is USB kábellel, de ne kössön rá merevlemezes tárolót!
•  A lejátszható fájlokon kívül ne tároljon más típusú fájlokat az USB/SD eszközön, mert az lelassíthatja, akadályozhatja a lejátszást.  

PVR kikapcsolás

4; lejátszás/szünet

MODE rádió/USD/microSD/Bluetooth/AV IN

EQ hangszín: OFF/CLASS/ROCK/POP

– a hangerő csökkentése

+ a hangerő növelése

hangszórók ki- és bekapcsolása 

9 léptetés vissza

: léptetés előre

1…6 számbillentyűk

APS rádió programbemutatás/állomás keresés

BAND sáv kiválasztás: FM-1 / FM-2 / FM-3 / AM-1 / AM-2 

vissza az előző funkcióhoz

http://www.metroman.hu/kategoria/auto-motor-hajo/auto-hifi-es-media/cd-usb-sd-mp3-autoradio
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•  Ne csatlakoztasson töltési céllal telefont, navigációt… az USB aljzathoz!
•  Az adathordozókat ne tárolja a járműben, ha megfagyhat, vagy ha nagy hőhatásnak van kitéve!
•  Menet közben ne végezzen olyan műveletet, amely elvonja figyelmét a vezetéstől! A készülék vezetés közben történő kezelése balesetet okozhat.   
•  Minimális időt töltsön a kijelző figyelésével! Ez ugyanis elvonhatja figyelmét az útról, és balesetet okozhat.
•  Ne hallgassa túl hangosan a készüléket! Olyan hangerőt állítson be, hogy vezetés közben a külső zajokat is észlelni tudja! A túl nagy hangerő halláskárosodáshoz is vezethet!
•  Ne szedje szét, ne alakítsa át a készüléket, mert tüzet, balesetet vagy áramütést okozhat. A nem rendeltetésszerű üzembe helyezés vagy kezelés a garancia megszűnését vonja maga után.
•  Kizárólag 12 Voltos, negatív testelésű járműben alkalmazható! Másféle célokra való felhasználás áramütést, meghibásodást, tüzet okozhat. A készüléket csak gépjárműben történő használatra tervezték!
•  Mindig az előírt értékű olvadóbiztosítékot használja! Biztosítékcsere során ügyeljen rá, hogy az új biztosítóbetét névleges értéke egyezzen meg az eredetivel. Ellenkező esetben tüzet vagy károsodást okozhat.
•  Ne akadályozza a készülék hűtését, mert ez belső túlmelegedést, tüzet, okozhat. Szakszerű beépítéssel biztosítsa a készülék megfelelő szellőzését! Szabadon kell hagyni a körben megtalálható szellőzőnyílásokat.
•  Ügyeljen a korrekt csatlakoztatásra! A rossz bekötés tüzet vagy más meghibásodást okozhat.
•  A bekötés/beszerelés előtt távolítsa el az akkumulátor negatív pólusának csatlakozóját! Áramütést, rövidzárlatot és meghibásodást előzhet meg vele.
•  Szerelés közben ne vágjon bele a kábelekbe, ne sértse meg azok szigetelését! Zárlatot, tüzet okozhat ezzel! 
•  A jármű karosszériájába történő fúrás, csavarozás előtt győződjön meg arról, hogy nem sért meg a burkolat túloldalán található csöveket, elektromos vezetékeket…
•  Ne csatlakozzon rá a jármű azon elektromos rendszereire, amelyek a kormányt és féket, vagy az egyéb biztonsági funkciókat működtetik! Bizonytalanná válhat a jármű irányítása, és tűz keletkezhet. 
•  Ne szerelje a készüléket vagy kiegészítőit olyan helyre, ahol akadályozhatják a jármű biztonságos irányítását! Például a kormány és a sebességváltó közelébe.
•  Ne hagyja, hogy a vezetékek a környező tárgyakra tekeredjenek. A kábeleket és vezetékeket rendezze el úgy, hogy ne akadályozzák a vezetésben. Az akadályt jelentő vagy a kormányra, sebességváltóra, fékpedálra 

stb. lógó vezetékek rendkívül veszélyesek lehetnek. (pl. Az USB aljzatba csatlakoztatott külső médialejátszó csatlakozókábele...)
•  Azonnal kapcsolja ki a készüléket, ha bármilyen hibát észlel, és forduljon a forgalmazóhoz. Számos rendellenesség (nincs hang, kellemetlen szag, füst, idegen tárgy a készülékben, stb.) könnyen észlelhető.
•  Ügyeljen arra, hogy az USB és memóriakártya foglalatokba semmilyen idegen tárgy ne kerülhessen, mert azok végzetes károsodást okozhatnak. 
•  Óvja portól, párától, folyadéktól, hőtől, nedvességtől, fagytól és ütődéstől, valamint a közvetlen hő- vagy napsugárzástól!
•  A vezetékek elhelyezésénél ügyeljen arra, hogy azok szigetelése ne sérülhessen meg a közelükben található esetlegesen éles, fém alkatrészektől! 
•  Ne végezzen kábelcsatlakoztatást működés közben! Soha ne kapcsolja be a rendszert teljesen feltekert hangerőállás mellett! Az ilyenkor előforduló reccsenés, vagy egyéb zajlökés azonnal tönkreteheti a hangsu-

gárzókat. 
•  A felelőtlen, szakszerűtlen bekötésből és használatból eredő meghibásodásokra nem érvényesíthető a garancia!
•  A Somogyi Elektronic Kft. igazolja, hogy a VB X100 rádió-berendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU Megfelelőségi Nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: www.somogyi.hu 
•  A folyamatos továbbfejlesztések miatt műszaki adat és a design előzetes bejelentés nélkül is változhat.
•  Az esetleges nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk, és elnézést kérünk.  

ÓVINTÉZKEDÉSEK 
TISZTÍTÁS
Használjon puha, száraz törlőkendőt és ecsetet a rendszeres tisztításhoz. Erősebb szennyeződést vízzel megnedvesítve távolítson el. Óvakodjon a kijelző megkarcolásától, azt soha ne törölje le szárazon vagy durva 
törlőkendővel! Tilos tisztítószereket alkalmazni! Ne kerüljön folyadék a készülék belsejébe és a csatlakozókra!  

HŐMÉRSÉKLET
Bekapcsolás előtt győződjön meg róla, hogy az utastér hőmérséklete -10 °C és +50 °C között van-e, mert a zavartalan működés csak ebben a tartományban garantált. A szélsőséges időjárási viszonyok kárt okozhatnak 
a készülékben.

ELHELYEZÉS, BESZERELÉS
A készülék beszerelésekor győződjön meg róla, hogy az nem lesz kitéve a következő igénybevételeknek: 
- közvetlen napsütés, illetve hőhatás (pl. a fűtőrendszerből) 
- nedvesség, magas páratartalom 
- jelentősebb mennyiségű por 
- erőteljesebb vibráció.
Figyelmeztetés! Az elveszett vagy megsérült adatokért stb. a gyártó nem vállal felelősséget, még akkor sem, ha az adatok stb. e termék használata közben vesznek el. Előzőleg javasolt biztonsági másolatot készíteni a 
csatlakoztatott adathordozón található adatokról, műsorszámokról a személyi számítógépére.

AZ USB/SD MEMÓRIA HELYES KEZELÉSE
Üzemzavar, illetve meghibásodás elkerülése végett vegye figyelembe a következőket:
- Olvassa el figyelmesen az USB/SD memória (vagy médialejátszó) használati utasítását. 
- A csatlakozókat ne érintse meg kézzel vagy más tárgyakkal és tartsa azokat tisztán. 
- Ne tegye ki az USB/SD memóriát erős rázkódásnak. 
- Ne hajlítsa meg, ejtse le, szerelje szét, módosítsa és óvja nedvességtől!
Kerülje használatát vagy tárolását a következő helyeken:
- Bárhol az autóban, ahol közvetlen napfénynek vagy magas hőmérsékletnek van kitéve. 
- Olyan helyen, ahol magas a páratartalom vagy korrozív anyagok találhatóak. 
- Olyan helyre illessze, ahol nem zavarja a vezetésben. 
További fontos tudnivalók:
- Túl magas vagy alacsony hőmérsékleten nem mindig működik megfelelően az USB/SD memória. 
- Csak minőségi USB/SD memóriát használjon. Még ezek sem mindig működnek jól, típusuktól vagy állapotuktól függően. Működésük nem mindig garantált. 
- Az USB/SD memória típusának, memória állapotának és kódoló szoftverének beállításaitól függően a készülék nem mindent játszik le, illetve jelez ki. 
- Másolásvédett fájl (másolási jog védelem) lejátszása nem garantált. 
- Előfordulhat, hogy valamennyi időre szüksége van az USB/SD memóriának, mielőtt elindul a lejátszás. Amennyiben található rajta idegen fájl is, akkor a lejátszásáig jelentős idő is eltelhet. 
- Lejátszás közben ne távolítsa el az USB/SD eszközt. Váltson az USB/SD-ről más jelforrásra, és utána vegye ki az USB/SD eszközt, hogy megóvja memóriáját az esetleges megrongálódástól. 
- Amennyiben az USB/SD memória helyett hordozható audio/multimédia  lejátszót csatlakoztat USB-n keresztül és az rendelkezik MSC/MTP beállítással, válassza az MTP beállítást.  

BESZERELÉS (Csak szakember helyezheti üzembe!)
1. Csúsztassa le a készülékről a beépítő keretet, majd rögzítse azt a jármű műszerfalába!

Ha a beszerelt beépítő keret túl lazán helyezkedik el a műszerfalban, a perforált lemezrészek egy csavarhúzóval kifelé hajlíthatóak és ezzel biztosítható a stabil rögzítés. A műszerfal vastagsága alapján kell 
kiválasztani az elhajlítandó füleket.

2.  Óvatosan csúsztassa be ütközésig a készüléket a már stabil keretbe. Ha a gépjármű rendelkezik tartókonzollal, akkor rögzítse a fejegység hátsó M4 csavarját a járműhöz. Ez és a beépítő keret együttesen biztosítja 
a stabil rögzítést. 
• A jármű kialakításától függően előfordulhat, hogy további fémpánt vagy más rögzítő elem beszerzése válik szükségessé. A beszerelés módja egyes autótípusok esetében eltérhet a leírtaktól!
•  Kiszerelésnél - és ha szükséges beszerelésnél is - pattintsa le az előlap körüli műanyag keretet. Mindkét oldalon középen - a vezető sínbe - kell egyidejűleg becsúsztatni egy-egy kb. 8 x 1 cm méretű lapos tárgyat (lemezt). 

Ezt követően a készülék kihúzható a fém rögzítő keretből. (Amennyiben korábban hátul is rögzítésre került a készülék,akkor azt a csavart is oldani kell az elektromos csatlakozókkal együtt!)
3.  A készülék vezetékeit csatlakoztassa előírás szerint. Előzőleg ellenőrizze a járműben található csatlakozók alkalmasságát az ezen leírásban megadott bekötési utasítások alapján. Ügyeljen a korrekt és zárlatmentes 

bekötésre! A hangszóróvezetékeket gondosan vezesse el! Szükség esetén kérje szakember segítségét!
• Tilos a hangszórók bármely vezetékét összekötni a jármű vagy a tápellátás negatív pólusával / testpontjával! (pl. a fekete tápvezetékkel vagy a jármű egy fém pontjával)

4.  Kapcsolja be a készüléket és végezze el a korábban leírt beállításokat. Kellemes utazást és biztonságos közlekedést kívánunk!  

HANGSZÓRÓK CSATLAKOZTATÁSA / ESETLEGES TÉVES BEKÖTÉS
Egyes esetekben elképzelhető, hogy a hangerő növelésével nem nő arányosan a mély hangzás. Ez függ a működtetett hangszórók számától és elhelyezésétől, továbbá lehetséges, hogy a járműben valamelyik hang-
sugárzó vezetéke nem a helyes polaritásnak megfelelően van bekötve.
1. Két első hangszóró alkalmazása esetén:
• Meg kell cserélni tetszés szerint a jobb vagy baloldali hangszóró +/- polaritását (az egyik hangszóróra menő vezeték két erét kell felcserélni; bárhol a rádió és a hangszóró közötti szakaszon). 
2. Négy hangszóró alkalmazása esetén:
• A.,  Ha az első kettő és a hátsó kettő hangszóró is az ajtóba van építve (vagy más, de egymástól elszigetelt módon; “hangdobozban”), akkor az első kettő és a hátsó kettő hangszóró közül is egyik-egyik polaritása meg-

fordítandó.
• B., Ha az első kettő hangszóró ajtóba van építve, de a hátsó kettő a kalaptartóban, akkor csak az első kettő hangszóró valamelyikének polaritása módosítandó. A hátsó hangszórópár vezetéke az eredeti állapotban marad.
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Tápellátás bekötése; csatlakozás fekete ISO dugóval
A/1. Nincs bekötve
A/2. Hátsó kamera, +12V (barna)

Csatlakoztassa a tolató lámpa +12V vezetékéhez.
A/3. Nincs bekötve
A/4. Akkumulátor pozitív csatlakozókábel, +12V (sárga)

A memória folyamatos tápellátása érdekében csatlakoztassa közvetlenül a jármű akkumulátorának pozitív (+) sarkához.  
A/5. Motoros antenna vezérlése, +12V (kék)

Csatlakoztassa a motoros antenna +12V vezetékéhez, ha van ilyen. Ez a vezeték alkalmazható erősítő vagy hangprocesszor távvezérelt 
bekapcsolására is.

A/6. Kézifék kapcsolóra, -12V (narancs)
A/7. Gyújtáskapcsoló által kapcsolt tápkábel (piros)

Csatlakoztassa ezt a vezetéket a jármű biztosítékdobozának egy szabad csatlakozójához vagy más nem használt áramforráshoz, amely 
+12V-ot biztosít de csak akkor, amikor az indítókulcsot elfordítja.  

A/8. Test / földelő vezeték (fekete)
Csatlakoztassa ezt a vezetéket egy megfelelő földelési ponthoz a jármű karosszériáján. Győződjön meg róla, hogy tiszta fémfelülethez 
csatlakoztatja, és rögzítse biztonságosan.

4 hangszóró bekötése; csatlakozás barna ISO dugóval
B/1. Jobb hátsó (+) hangszórókimenet
B/2. Jobb hátsó (-) hangszórókimenet
B/3. Bal hátsó (+) hangszórókimenet
B/4. Bal hátsó (-) hangszórókimenet
B/5. Bal első (+) hangszórókimenet
B/6. Bal első (-) hangszórókimenet
B/7. Jobb első (+) hangszórókimenet
B/8. Jobb első (-) hangszórókimenet
Tilos a hangszórók bármely vezetékét összekötni a jármű vagy a tápellátás negatív pólusával / testpontjával! (pl. a fekete tápvezetékkel vagy a jármű egy fém pontjával)

Az audio rendszer külső zajoktól történő megvédése érdekében:
- Helyezze a készüléket és vezesse a kábeleket legalább 10 cm távolságra az autó műszerfal-kábelkötegétől.
- Az akkumulátor tápkábeleit tartsa a lehető legtávolabb minden más kábeltől.
- A földelő/test kábelt biztonságosan csatlakoztassa festéktől, szennyeződéstől és zsiradéktól megtisztított fém felülethez az autó karosszériáján.
- Zajcsökkentő csatlakoztatása esetén tegye azt a lehető legtávolabb a készüléktől.  

Az esetleges halláskárosodás megelőzése érdekében ne hallgassa nagy hangerővel hosszabb időn keresztül!

A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká 
vált berendezés térítésmentesen átadható a forgalmazás helyén, illetve valamennyi forgalmazónál, amely a berendezéssel jellegében és funkciójában azonos berendezést értékesít. Elhelyezheti 
elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét. Kérdés esetén keresse a helyi hulladékkezelő szervezetet. A vonatkozó 
jogszabályban előírt, a gyártóra vonatkozó feladatokat vállaljuk, az azokkal kapcsolatban felmerülő költségeket viseljük. Tájékoztatás a hulladékkezelésről: www.somogyi.hu 
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A dupla aljzatba csatlakoztasson 
szabványos ISO csatlakozópárt. (fekete + barna dugó)


