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HU EN SK RO SRB-MNE
1. idő és dátum time and date čas a dátum timp și dată vreme i datum
2. léptetés stepping krokovanie pășire korak
3. mikrofon microphone mikrofón microfon mikrofon
4. hangerő volume hlasitosť volum jačina zvuka
5. be/jelforrás/ki on/data source/off zapnúť/zdroj signálu/vypnúť pornit/sursă de semnal/oprit uklj./izvor signala/Isklj.
6. képernyő nyitás screen open otvorenie displeja deschidere ecran otvaranje displeja
7. hang ki/be volume off/on vy-/zapnutie hlasitosti sunet oprit/pornit zvuk uklj./isklj.
8. főmenü menu hlavné menu meniu principal glavni meni
9. BT menü BT menu BT menu meniu BT BT meni

10. képernyő screen obrazovka ecran displej
11. microSD aljzat microSD socket microSD zásuvka soclu microSD microSD ležište
12. kijelző display displej afișor displej
13. USB aljzat USB socket USB zásuvka soclu USB USB utičnica
14. AUX bemenet AUX input AUX vstup intrare AUX AUX ulaz
15. hullámsáv waveband vlnové pásmo bandă de frecvență talasna dužina
16. hangolás, tárolás tuning, storing ladenie, uloženie ton, stocare pretraga, memorisanje
17. 1. tárhely 1. storage 1.úložné miesto 1. memorie 1.opseg za memoriju
18. 2. tárhely 2. storage 2.úložné miesto 2. memorie 3.opseg za memoriju
19. 3. tárhely 3. storage 3.úložné miesto 3. memorie 3.opseg za memoriju
20. 4. tárhely 4. storage 4.úložné miesto 4. memorie 4. opseg za memoriju
21. 5. tárhely 5. storage 5.úložné miesto 5. memorie 5. opseg za memoriju
22. 6. tárhely 6. storage 6.úložné miesto 6. memorie 6. opseg za memoriju
23. infra vevő infrared reciever infra prijímač receptor infra Infra prijemnik

HU EN SK RO SRB-MNE
ANT DIN antenna DIN antenna DIN anténa antenă DIN DIN antena

AUX-R audio jobb be audio right on audio vstup vpravo audio dreapta pornit audio desni uklj.
AUX-L audio bal be audio left on audio vstup vľavo audio stânga pornit audio levi uklj.
V-IN video be video on video vstup video pornit video uklj.
SW mélysugárzó ki subwoofer off subwoofer výstup subwoofer oprit niskotonski isklj.

R-CAM tolatókamera be rear camera on cúvacia kamera vstup cameră marșarier pornit rikverc kamera uklj.
F.CAM első kamera be front camera on predná kamera vstup cameră frontală pornită prednja kamera uklj.
FUSE 15A biztosíték 15A fuse 15 A poistka siguranță 15A osigurač 15A
MIC külső mikrofon external microphone vonkajší mikrofón microfon extern spoljni mikrofon
RCA 2x monitor ki 2x monitor off 2 x monitor výstup 2 x monitor oprit 2x izlaz za monitor
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autórádió és multimédia lejátszó

VB X800

A termék használatba vétele előtt, kérjük, olvassa el az alábbi használati utasítást 
és őrizze is meg. Az eredeti leírás magyar nyelven készült. Ezt a készüléket azok a sze-

mélyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy 
akiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, továbbá gyermekek 8 éves kortól csak abban az 

esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék használatára vonatkozó 
útmutatást kapnak, és megértik a biztonságos használatból eredő veszélyeket. Gyermekek nem játsz-

hatnak a készülékkel. Gyermekek kizárólag felügyelet mellett végezhetik a készülék tisztítását vagy fel-
használói karbantartását. 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!

FŐBB JELLEMZŐK 
ANDROID KÉPERNYŐ TÜKRÖZÉS*
MINDEN TELEFONOS ALKALMAZÁS AZ AUTÓRÁDIÓN LÁTHATÓ ÉS ONNAN VEZÉRELHETŐ
• 7,0” (18 cm) motoros mozgatású TFT LCD érintő-képernyő • Dupla kijelző; LCD kijelző sáv az előlapon • 
Változatható színű gomb és kijelző háttérvilágítás • Rádió/zene/fotó/video lejátszás • Vezeték nélküli BT 
kapcsolat • 2in1: beépített és csíptetős külső mikrofon • Telefonálás a telefon érintése nélkül • Telefonbe-
szélgetés kihangosítása • Telefonkönyv és híváslista a képernyőn • USB/microSD eszköz csatlakoztatható 
• 30 tárhelyes AM/FM rádió RDS funkciókkal • Útinformációs adások vétele • Fejlett, egyedi hangzásbeállí-
tások • 10 sávos grafikus hangszínszabályozó • Első és hátsó kamera bemenetek • Automatikus tolatóka-
mera funkció (opció: SA 143) • Két hátsó monitor lehetősége az utasoknak • Gyári kormány-távirányítóról 
vezérelhető • 5 nyelvű menü (EN/HU/SK/RO/SRB) • 4x50W Hi-Fi hangszórókimenet • 3,5mm AUX bemenet 
hordozható készülékekhez • 2+1xRCA erősítő+aktív mélysugárzó kimenet • 2+1x RCA video bemenet 
és 2xRCA video kimenet 
*Android 5.0 vagy újabb Mirror Link képes telefonokhoz, egy alkalmazás telepítését követően, USB adatkábellel csatla-
koztatva 

ÜZEMBE HELYEZÉS
Ez a termék okostelefonokkal képes együttműködni. Ezért e leírás elkészítésekor feltételeztük, hogy a felhasználó birtokában 
van az okostelefonok kezeléséhez kapcsolódó általános ismereteknek. E rádió beállítása és használata nagyon közel áll a 
telefonok és táblagépek használatához.    

Tudnivalók a 7” TFT LCD képernyőről
A képernyő mozgatása automatikusan, motorral történik. TILOS kézzel mozgatni! Bekapcsolás után rejtve marad, amíg 
az OPEN gombot vagy a távirányító felfelé mutató nyíl gombját meg nem nyomja. Ezzel biztosítható, hogy az esetlege-
sen mögötte maradt tárgyak ne okozzanak sérülést, amíg azokat el nem távolítja. A képernyő hátoldala nem érintkezhet 
más tárgyakkal! Biztosítani kell a képernyő mozgásának szabad útját!
A dőlésszög több pozícióba állítható. A teljesen kinyílt képernyő kissé hátra dől. Ekkor tartsa nyomva 2 másodpercig 
az OPEN gombot, ameddig a képernyő függőlegesen nem áll, majd engedje el. Újabb 2-2 másodperces gombnyo-
mással pedig kissé előre dönthető. Akkor engedje el a gombot, ha a műveletet végre hajtotta a készülék. Ha röviden 
megnyomja az OPEN gombot, akkor a képernyő ismét teljesen kinyílik, kissé hátra dőlve. Ebben a pozícióban egy rövid 
gombnyomással csukható be teljesen, illetve a készülék kikapcsolásakor vagy a gyújtás elvételekor ez automatikusan 
is megtörténik. A képernyő nyitása és zárása, valamint dőlésszöge kezelhető a nyíl jelzésű gombokkal is a távirányítón.
•  A képernyő óvatos kezelést igényel. Mozgás közben ne érintse kézzel és ne akadályozza a szabad mozgásban! Használat 

közben ne nyomja, csak érintse meg óvatosan a képernyőn található ikonokat!
•  Óvja a szélsőséges hőmérséklet-változástól, ütődéstől, nedvességtől! 
•  Becsukott képernyő mellett nem érhető el minden funkció. 

A készülék alaphelyzetbe állítása
Ha a készülék rendellenesen működik (bele értve a kijelzőjét is), szükséges a mikroprocesszor adatainak törlése. Ehhez 
csatlakoztassa le teljesen a tápfeszültség vezetékeket egy percre, majd helyezze ismét üzembe a készüléket. Néhány 
alapbeállítást újra el kell végeznie.

Be- és kikapcsolás
Kapcsolja be a készüléket a PWR/SRC megnyomásával. Az előlapi kijelző világít és az utoljára kiválasztott funkcióra vált. 
Az LCD képernyő kinyitásához nyomja be röviden az OPEN gombot vagy használhatja a távirányítót.
•  A későbbiekben a bekapcsolást követően automatikusan az utoljára használt funkcióra kapcsol, feltéve, hogy időközben 

nem távolították el a csatlakoztatott külső eszközt. 
•  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 tartsa nyomva 3 másodpercig a PWR/SRC 
gombot. (A rövid gombnyomás a jelforrások között vált át.)    

A hangerő, hangszín és képminőség beállítása
Használja a forgatógombot a kívánt hangerő beállításához: VOLUME 00 – 40. Nyomogassa a forgatógombot addig, 
amíg a beállítani kívánt hangerő, hangszín vagy képminőség almenü kiválasztásra nem kerül a képernyő felső részén. 
Ezzel egyidejűleg a másodlagos előlapi kijelző is átvált e funkciókra. Az érintőképernyő gombjaival személyre szabhatja 
az audio és video beállításokat.

VOLUME: hangerő / EQ: hangzásbeállítások; Standard, Classic, Rock, Pop, Jazz, Electric, Custom (egyéni beállítás) / 
LOUDNESS: fiziológiai hangszín be/ki / AUDIO: TREBLE-BASS (magas és mély hangszín) / FIELD: a 4 hangszóró együttes 
hangerő-szabályozása (balance, fader) / DISPLAY: brightness, contrast, hue, saturation, sharpness (fényerő, képélesség, 
színárnyalat, színtelítettség, képélesség)

  EZZEL A GYORSGOMBBAL IS ELÉRHETI AZ AUDIO ÉS VIDEO BEÁLLÍTÁSOKAT

•  A SETUP (beállítás) menü AUDIO almenüjében lehetőség van a gyári hangzásbeállítások módosítására az egyedi igények 
szerint egy 10 sávos grafikus hangszínszabályozó alkalmazásával.

•   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 és fordítva.

Fiziológiai hangszínszabályozás
Az emberi fül kisebb hangerőnél kevésbé érzékeli a mély és a magas frekvenciájú hangokat. A LOUDNESS 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 kikapcsolása (pl.STANDARD) és a magas/mély 

hangszínszabályozók „0” pozícióba állítása.
•  Minél nagyobb a hangerő, annál kevésbé érezhető az automatikus hangszín-korrekció hatása.

Gyorsgombok a kényelmes beállításhoz
Az éppen aktív üzemmódtól függően a képernyő felső vagy alsó sávjában különböző gyorsgombok jelennek meg a helyi 
menük gyorsabb elérése érdekében. Néhány kiemelt funkció:
1.,  A képernyő szimbólum kikapcsolja a képernyőt. Ezzel nyitott képernyő mellett is elkerülhető annak zavaró fénye az 

éjszakai vezetésnél. A képernyőt bárhol megérintve, az visszakapcsol.
2., Az előzőekben részletezett hang- és képbeállítások menüje.
3., A vezeték nélküli BT kapcsolat funkciói; a párosított készülékek, telefonkönyv, híváslista, tárcsázás, zenelejátszás.  
4., Lapozható főmenü a funkciók kiválasztásához.

  A VISSZA LÉPÉS GOMB MELLETT A KÉPERNYŐ FÉNYERŐSZABÁLYOZÓ GYORSGOMBJA

   TÖBBSZÖRI GOMBNYOMÁSSAL A FÉNYERŐ SZABÁLYOZHATÓ ÉS  
A KÉPERNYŐ KIKAPCSOLHATÓ. A KIKAPCSOLT KÉPERNYŐT BÁRHOL

 MEGÉRINTVE, AZ VISSZA KAPCSOL. A KÉT UTOLSÓ FUNKCIÓ A „BEÁLLÍTÁSOK” MENÜBEN EGYEDILEG BEÁLLÍT-
HATÓ FÉNYERŐ. AZ UTOLSÓ FUNKCIÓ AKKOR ÉRHETŐ EL, HA ENGEDÉLYEZVE VAN A FÉNYSZÓRÓ BEKAPCSOLÁ-
SÁNAK ÉRZÉKELÉSE. A FÉNYERŐ A KÍVÁNT ÉRTÉKRE VÁLTOZIK A FÉNYSZÓRÓ BEKAPCSOLÁSAKOR. 

ELŐRE BEÁLLÍTOTT HANGZÁSOK
1. válassza ki az EQ menüt
2. érintse meg az egyik beállítást
3. a BEÁLLÍTÁSOK menüben egyedi hangzást hozhat létre

4 3 2 1
HANGERŐ-SZABÁLYOZÁS
1. válassza ki a HANGERŐ menüt
2. mozgassa a csúszkát, az ujját rajta tartva
3. érintse meg a hangszórók ki és vissza kapcsolásához

1 3

2

FIZIOLÓGIAI HANGSZÍNSZABÁLYOZÁS
1. válassza ki a LOUDNESS menüt
2. érintse meg a kapcsolót a be- és kikapcsoláshoz

1

2

HANGSZÍNSZABÁLYOZÁS
1. válassza ki a HANGSZÍN menüt
2. mozgassa a csúszkát a magas hangok szabályozásához
3. állítsa be a mély hangzást is

12

3

TÉRHANGZÁS BEÁLLÍTÁSA
1. válassza ki a TÉRHANGZÁS menüt
2.  mozgassa a csúszkát, hogy optimalizálja a hangzást a jármű 

egy adott üléséhez

1

2

KÉPMINŐSÉG BEÁLLÍTÁSA
1. válassza ki a KÉPERNYŐ menüt
2. egyesével válassza ki paramétereket
3. használja a csúszkákat igénye szerint

12

3

1

2
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Alapbeállítások, a kívánt nyelv kiválasztása
Nyomja meg az előlap bal alsó sarkában vagy érintse meg a képernyőn a HOME (ház) főmenü gombot és lapozzon balra 
a főmenüben, hogy a SETUP (fogaskerék) beállítások gombot elérje. Az adott beállítás módosításához a kiválasztott 
sor jobb szélét érintse meg.

*RGB LIGHT háttérvilágítás: működése függhet a fényszóró érzékelés állapotától. Szélsőséges egyedi színárnyalat beállítá-
sakor vibrálhat a másodlagos kijelző sáv. Válasszon másik színt vagy alkalmazza az egyik gyári alapbeállítást a 7 szín közül.   

A jelforrás kiválasztása 
A hallgatni vagy nézni kívánt jelforrást a távirányítón kívül két féle módon választhatja ki:
1.,  Nyomogassa röviden addig az PWR/SRC gombot az előlapon, amíg a keresett jelforrást meg nem találja. Csak az 

aktív, éppen csatlakoztatott eszközök és funkciók érhetők el.  
2.,  Nyomja meg az előlap bal alsó sarkában vagy érintse meg a képernyőn a HOME (ház) főmenü gombot és a megfelelő 

ikon megérintésével aktiválhatja a kívánt jelforrást: 

RADIO: AM-FM rádió, 30 programhellyel, RDS funkciókkal
PHONE LINK: Android képernyő tükrözés USB kábellel
USB: Multimédia lejátszás USB eszközről
CARD: Multimédia lejátszás microSD memóriakártyáról
BT: Zenelejátszás telefonról, telefonálás, telefonkönyv, híváslista 
AV IN: Hang és kép bemenet kiválasztása 
F CAM: Első kamera (a tolatókamera opció automatikusan működik)
SETUP: Beállítások menü
WALLPAPER: háttérkép megváltoztatása
•  A PWR/SRC gombot ne tartsa hosszabb ideig nyomva, mert a készülék kikapcsol!
•  Nem aktiválható az adott jelforrás, ha az nem érhető el. Például, ha nincs tároló eszköz csatlakoztatva, amelyen a meg-

felelő fájlok megtalálhatók (dalok, fényképek, filmek). Vagy ha nincs párosítva mobiltelefon, akkor a BT funkciók nem 
működnek. 

•  Bekapcsoláskor az utoljára hallgatott műsorszám lejátszása folytatódik, ha közben nem lett eltávolítva az eszköz. 
•  Ha az USB és microSD aljzatba is van egyidejűleg csatlakoztatva külső egység, akkor az USB vagy CARD gombbal választ-

ható ki a kívánt forrás. Alapvetően a microSD kártya használata javasolt a biztonságosabb és védett elhelyezése miatt. 
•  Csatlakoztatást követően az utoljára behelyezett külső egység műsora kerül lejátszásra.

A RÁDIÓ HASZNÁLATA
Bekapcsolás után akkor szólal meg a rádió, ha előzőleg is azt hallgatta – vagy időközben eltávolította az utoljára hall-
gatott USB/microSD/BT jelforrást. Válassza ki a rádió funkciót a távirányító MODE gombjával vagy az előlapi PWR/SRC 
gombbal, de használhatja az előlapi HOME gombot vagy az érintőképernyő HOME (ház ikon) menüjét a rádió funkció 
kiválasztására. 

Manuális hangolás és a rádióadók tárolása
Válassza ki az előlapi BND gombbal vagy a képernyőn a BAND érintőgombbal az FM1-FM2-FM3-AM1-AM2 sávok va-
lamelyikét. (javasolt: FM1) Érintse meg röviden a frekvencia kijelző előtti vagy utáni <>  gombokat a keresett rádióadó 
kézi behangolásához. A keresés megáll, ha jobb minőségben fogható adót talál. Finomhangolást végezhet a kijelző alsó 
sorában lévő <>  gombokkal. A frekvencia minden érintésnél 0,05 MHz-el lép feljebb vagy lejjebb a sávon. Az előlapon 
található léptető-kereső gombok rövid vagy hosszabb benyomásával szintén elvégezheti ezeket a műveleteket. 
Az adó a kívánt programhelyre memorizálható az 1…6 számgombok vagy a képernyő felső sorában lévő hat frekvencia-
gomb egyikének 2 másodpercig történő nyomva tartásával. A rögzítést követően a gomb felirata az aktuális frekvencia 
lesz. A későbbiekben ezekkel az érintőgombokkal vagy az előlapi 1…6 gombokkal választható ki a kívánt rádióállomás.  
•  Összesen 18 FM és 12 AM rádióadó memorizálható az FM1-FM2-FM3 vagy AM1-AM2 sávokon.
•  Minden esetben 6-6 adó tárolható. Ha tároláskor pl. az FM2 sáv 4. tárhelyét választotta egy adóhoz, akkor a későbbiekben 

is az FM2 sávot kell először kiválasztania (BAND) és utána a 4. tároló gombot megnyomni annak hallgatásához.

Automatikus hangolás és tárolás
Érintse meg az AS gombot a képernyőn a használat helyén fogható rádióadók automatikus megkereséséhez és tárolá-
sához. A kijelzőn nyomon követhető a hangolás és tárolás folyamata. Minden fogható frekvencia ellenőrzésre kerül az 
FM1-FM2-FM3 vagy AM1-AM2 sávokon. Minél jobbak a vételi viszonyok, annál több műsort fog találni. Az automatikus 
hangolást és tárolást elindíthatja az előlapon található „nagyító” keresés gomb hosszabb nyomva tartásával is. Ugyanezt 
a gombot csak röviden benyomva automatikusan léptetve röviden bemutatja a már rögzített állomásokat.    
•  A hangolás befejeztével minden megtalált rádióállomás műsorából néhány másodperces részlet hallható. A készülék végig 

lépteti az esetlegesen üres tárhelyeket is és utána az első rögzített adónál megáll. A bemutató funkció kikapcsolásához 
érintse meg valamelyik tárhely gombot.    

•  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.

•  Az előlapon található „nagyító” keresés gomb - rövid nyomásra - minden rögzített rádióállomás műsorából néhány má-
sodpercet bemutat. Ugyanezzel a gombbal vagy a kiválasztott rádió program megérintésével kikapcsolható a léptetés. 

•  Ha egy memóriahely már foglalt, akkor tartalma törlődik és az új adófrekvencia kerül tárolásra.
•  Megfelelő minőségben fogható adók esetén a kijelzőn az ST szöveg és a STEREO (dupla kör) szimbólum világít. Amennyi-

ben a gyenge vételi viszonyok miatt zajos a vétel, válassza a MONO beállítást az alsó sorban lévő STEREO ikon megérintésé-
vel. Az ST felirat és a STEREO szimbólum kialszik.

•  Gyenge vételi viszonyok esetén kapcsolja ki a LOC (helyi, erős vétel) funkciót a DX/LOC (távolsági/helyi vétel) gomb érinté-
sével. Magas épületek vagy elektromos berendezések közelében a vétel gyengébb lehet.

•  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 frekvenci-
án 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.

A tárolt rádióadók kiválasztása
A BAND (vagy az előlapon a BND) gombbal válassza ki a kívánt sávot (pl. FM1), majd az 1-6 tárhely számgombok 
érintésével válassza ki a kívánt műsort. Összesen 18 FM és 12 AM rádióadó memorizálható. Az érintőképernyő felső 
sorában a tárhely gombok a már rögzített frekvenciát tartalmazzák.

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 funkció-
val és az be van kapcsolva. Ilyen információ pl. a rádióadó neve, a műsor típusa… rádióállomástól és készüléktől függő-
en. 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 alapfunkci-

ójaként.
•  AF – alternatív frekvencia: ha a hallgatott adó másik frekvencián jobb minőségben fogható, akkor a készülék auto-

matikusan 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 mű-
ködik az RDS szolgáltatás alapfunkciójaként.

•  TA – az aktív TA funkció engedélyezi, hogy a közlekedési, útinformációs közlemények elhangozzanak. Közlemény ese-
tén 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…     

•  EON – a készülék folyamatosan felügyel más hálózatokat forgalmi információkért. (e készüléknél jelenleg nem érhető el)

FM RDS funkciók be- és kikapcsolása
A PS és TP szolgáltatások mindig működnek, ha a hallgatott rádióadó ezt biztosítja és a vételi minőség megfelelő. A 
többi RDS funkció egyedileg ki- és bekapcsolható a távirányító AF, TA, PTY gombjaival. Az éppen aktív funkciók jelzései 
a kijelzőn láthatók.
•  Esetenként előfordulhat, hogy bizonyos karakterek nem megfelelően vagy egyáltalán nem jelennek meg. Ez főleg a speciá-

lis vagy ékezetes karaktereket érintheti és nem a készülék hibája.
A vétel helyétől függően, opcionálisan az alábbi PTY programtípusok kerülhetnek kiválasztásra:

LEJÁTSZÁS - USB/microSD háttértárolóról
Ha rádióhallgatás helyett szeretne zenét hallgatni USB/microSD 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 dal, valamint album címe. A műsorszámhoz kapcsolódó információk csak akkor jeleníthetők meg, ha azokat 
a lejátszott fájl tartalmazza. A képernyőn látható még a lejátszás módja: összes dal vagy teljes könyvtár vagy aktuális 
dal ismétlése. Az alsó sor jobb szélén található érintőgombbal választható ki ez a funkció. E sorban a legelső gomb a 
lejátszási listát jeleníti meg, amely tetszőleges dalát kétszer érintve, átválthat arra.
: lejátszás vagy szünet
   : nyomja röviden a gombokat az előző vagy a következő műsorszám eléréséhez vagy tartsa nyomva gyors-
kereséshez 
•  A memória javasolt fájlrendszere: FAT32. Ne alkalmazzon NTFS formattálású memóriaegységet! 
•  Ha a készülék nem ad ki hangot, vagy az USB/microSD memóriát nem ismeri fel, akkor távolítsa el, majd csatlakoztassa 

ismét a memóriát. Ha ez hatástalan, próbálja meg kiválasztani a jelforrást a PWR/SRC gombbal. Szükség esetén kapcsolja 
ki és vissza a készüléket!

•  Ha a behelyezett jelforrásra másolt fájlokat vagy azok egy részét nem ismeri fel a készülék, akkor járjon el az előző pont-
ban 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 memóriától eltérő forrásra váltott (pl. rádióra) 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 kártya a benyomása után távolítható el. Ez utóbbi behelyezésekor határo-

zottan kell azt benyomni. A megfelelő csatlakoztatás után a kártya nem áll ki a készülékből.  
•  Az USB és microSD eszköz 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.

1. kilépés a főmenühöz
2. egy szinttel vissza lépés
3. a menü sorainak léptetése
4. RENDSZER beállítások
5. HANG beállítások
6. KÉPERNYŐ beállítások
7. MÉDIA beállítások
8. BT kapcsolat beállítása
Görgessen lejjebb a további menüpontok eléréséhez. 

SYSTEM
használat földrajzi helye / a menü nyelve / gyártói logó opció (jelszó: 6556) / első 
kamera / hátsó kamera / fényszóró be érzékelése (a háttérvilágítás a jármű lámpájával 
együtt bekapcsolódik) / kézifék be érzékelése / aktív mélysugárzó kimenet / érintés 
hangjelzése

AUDIO egyedi hangzásképek / bal-jobb és első-hátsó hangcsatornák beállítása / LOUDNESS 
kiemelés be/ki

DISPLAY fényerő, képminőség (válassza a környezeti fényviszonyoknak megfelelőt) / egyedi 
(CUSTOM) képminőség beállítása

MEDIA video lejátszás képaránya ( 4:3 Pan Scan vagy 16:9 Wide Screen)

BT BT be-ki / BT azonosító / jelszó (0000) / autom. újra párosítás / autom. válasz / híváslista 
betöltése / telefonkönyv betöltése / hívás hang elsőbbsége

TIME dátumkijelzés módja / 12-24 órás kijelzés / dátum és idő beállítása

LIGHT egyedi háttérvilágítás a gyorsgombhoz / háttérvilágítás színe: 7 gyári szín autom. 
léptetése / kézi kiválasztás RGB színkeveréssel* / elsődleges szín kiválasztása 7 közül

SWC „Z” rezisztencia alapú gyári jármű kormány-távirányító aktiválása és egyedi  
programozása a rádióhoz (a lehetőséget ellenőrizze járműve gépkönyvében)

VERSION az aktuális szoftververzió paraméterei

NEWS Hírek
AFFAIRS Esetek, ügyek
INFO Információ
SPORT Sport
EDUCATE Oktatás
DRAMA Dráma
CULTURE Kultúra
SCIENCE Tudomány
VARIED Változó
POP MUSIC Pop zene
ROCK MUSIC Rock zene
EASY MUSIC Könnyűzene
LIGHT MUSIC Szórakoztató zene
CLASSICS Klasszikus zene
OTHER MUSIC Egyéb zene

WEATHER Időjárás
FINANCE Pénzügyek
CHILDREN Gyermekprogram
SOCIAL Szociális ügyek
RELIGION Vallás
PHONE IN Telefonos műsor
TRAVEL Utazás
LEISURE Szabadidő
JAZZ Dzsessz
COUNTRY Country zene
NATION MUSIC Nemzeti zene
OLDIES Retro zene
FOLK MUSIC Népzene
DOCUMENT Dokumentum
TEST Teszt / riasztás

1 4 5

2 8 7 6 3
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•  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! Az 

„UNSUPPORTED” nem támogatott tároló eszköz nem olvasható valamely egyedi paramétere vagy a rajta található nem 
kompatibilis fájlok miatt. Ne legyenek olyan fájlok a tárolón, amelyeket e készülék nem tud olvasni! 

•  Esetenként előfordulhat, hogy bizonyos karakterek nem megfelelően vagy egyáltalán nem jelennek meg a kijelzőn. Ez főleg 
a speciális vagy ékezetes karaktereket érintheti és nem a készülék hibája.

Fotók és videók megjelenítése USB/microSD háttértárolóról
A készülék alkalmas a legelterjedtebb formátumú kép és video fájlok lejátszására külső adathordozóról. A támogatott 
fájltípusok listáját megtalálja e leírás későbbi részében. 
•  A jármű vezetőjének és utasainak biztonsága érdekében a jármű mozgása közben tilos a vezetőnek video 

fájlokat nézni a képernyőn. Ennek érdekében – a készülék előírás szerű csatlakoztatása esetén – csak álló 
helyzetben, a kézifék behúzott állapotában engedélyezett a video fájlok lejátszása. Ellenkező esetben a kép-
ernyő sötét marad és csak a hang hallható. 

•  Ha a hátul utazók számára külső monitor(ok) is csatlakoztatva van(nak), akkor azok működő képesek maradnak a jármű 
mozgása közben. 

•  A beépített képernyő csak akkor működik teljes értékű monitorként video lejátszás közben, ha a kézi fék kapcsolója a rádió 
biztonsági vezetékét a jármú test pontjával köti össze. (BRAKE DETECT kábel (-12V) negatív polaritásra csatlakoztatása a 
kézifék behúzása esetén)   

•  Tesztelés közben javasolt ezt a vezetéket átmenetileg a rádió fém burkolatához érinteni vagy a rendszerbeállítások menü-
ben ezt a biztonsági funkciót kikapcsolni.

Videolejátszás külső monitoron 
A készülékhez két külső videomegjelenítő csatlakoztatható a hátoldalon lévő, vezetéken lengő sárga RCA aljzatokkal. 
Alkalmazhatók a hátsó utasok számára elhelyezett monitorok. A kísérőhang az autórádió hangszóróin vagy külső erő-
sítőn (opció) keresztül hallgatható. 
•  Amennyiben fekete fehér kép látható a külső monitoron, ellenőrizze annak beállításait és a lejátszott anyag megfelelő-

ségét.
•  Zajos, gyenge képminőség esetén ellenőrizze, hogy hibátlan-e a csatlakozókábel!     

Fájlkezelő – az elérhető multimédiás fájlok áttekintése
Könnyen ellenőrizheti és kiválaszthatja lejátszásra az éppen aktív háttértárolón elérhető fájlokat. Audio vagy video fájl 
lejátszása közben érintse meg a képernyő alsó sorában az első ikont (lista) a lejátszási lista áttekintéséhez. A kiválasztott 
fájlt duplán megérintve, a lejátszás megkezdődik. 

A VEZETÉK NÉLKÜLI BT FUNKCIÓK HASZNÁLATA
A készülék párosítható a BT protokoll szerint kommunikáló más készülékekkel, maximum 10 méter hatótávolságon 
belül. Ezt követően kihangosítva hallgatható a mobiltelefonon, táblagépen, notebook és más hasonló eszközökön le-
játszott zene. Telefonhívás esetén lehetőség van annak fogadására, kihangosítására és befejezésére a telefon érintése 
nélkül. Az autórádió beépített mikrofonnal és hosszú, 3 méter vezetékkel csatlakoztatható külső mikrofonnal is rendel-
kezik a telefonbeszélgetéshez. A vezetékes mikrofon kábelét vezesse el rejtve a műszerfalat és kárpitot rögzítő műanyag 
takarólécek mögött és helyezze el a mikrofont a szájához közel a napellenző vagy az „A” oszlop közelében. Ezzel az ön 
beszélgető partnere még jobb hangminőségben hallhatja önt. Telefonálás közben legyenek csukva az ablakok, mert a 
menetzaj jelentősen rontja a beszéd érthetőségét. 
A következő extra funkciók érhetők el: telefonhívás fogadása, hívó fél megjelenítése számmal, telefonhívás kezdemé-
nyezése az érintőképernyő számbillentyűivel, híváslista (beérkezett, kimenő és nem fogadott hívások), telefonkönyv 
kezelése, a telefon zenelejátszójának vezérlése vagy mobil on-line zenehallgatás. 
A BT funkció elérhető a főmenüből (HOME – ház ikon) vagy az előlap jobb felső részén található dedikált BT gyors-
gombbal. A párosítandó készülék használati utasításában szereplő módon keresse meg a közelben található BT eszkö-
zöket, közöttük ezt az autórádiót. Csatlakoztassa egymással a két eszközt. Ha jelszót kér, adja meg: 0000 (a „beállítások” 
menüben megváltoztatható). Ezt követően az autó hangszóróin hallható a telefonbeszélgetés vagy a telefonról leját-
szott zene. Sikeres csatlakoztatás esetén, a képernyőn azonnal olvasható a csatlakoztatott telefon típusa. A képernyő 
alján lévő gombok: 

1.,  Tárcsázó, hívás indítása tetszőleges számra: dupla SIM kártyás telefon esetén, annak beállításától függően esetleg 
szükség lehet a telefonon is a hívás jóvá hagyására. Ez elkerülhető a telefon megfelelő (típustól függő) beállításával.

2.,  Hívásnapló: a beérkezett, kimenő és sikertelen hívások listája frissíthető az első oszlop negyedik gombjával; lehetsé-
ges, hogy telefonja ehhez engedélyt kér öntől (e készülék „beállítások” menüjében engedélyezhető az automatikus 
frissítés az újra csatlakozásokhoz)

3.,  Telefonkönyv, névjegyzék: ha az előző pont szerint szinkronizálta a telefont, a névjegyzék megjelenik
4.,  Vezeték nélküli zenelejátszás: a telefonon elindított zenelejátszó alkalmazás távvezérelhető a rádió érintőképernyő-

jéről
5.,  Csatlakoztatott telefon megtekintése, eltávolítása: érintse meg a telefon típusát és utána a megjelenő „X” jelzés 

megérintésével megszakíthatja a kapcsolatot a telefonnal   

A telefon zenelejátszójával indítsa el a lejátszást, a zene az autó hangszóróin keresztül hallgatható. Ha telefonhívás érke-
zik be, akkor az érintőképernyő segítségével fogadhatja vagy elutasíthatja a hívást; miközben a zene lejátszása szünetel. 
•  Egy rádió egyidejűleg egy BT készülékkel párosítható. Az aktuális hatótávolság függ a másik készüléktől és a környezeti 

viszonyoktól (kb. 5m).
•  A BT kapcsolat hangerejét és hangminőségét befolyásolják a csatlakoztatott mobiltelefon audio beállításai.   
•  Esetenként előfordulhat, hogy bizonyos karakterek nem megfelelően vagy egyáltalán nem jelennek meg a kijelzőn. Ez főleg 

a speciális vagy ékezetes karaktereket érintheti és nem a készülék hibája.

A tolatókamera és első kamera képének megjelenítése 
A készülékhez csatlakoztatható (opció: SA 143) tolatókamera képe helyes bekötés esetén automatikusan megjelenik a 
képernyőn, ha a jármű tolatni kezd. A kijelölt tolatókamera RCA aljzatot (R-CAM) kell alkalmazni és a REAR CAMERA 
vezetéket (+12V) csatlakoztatni a tolató lámpához. A tolatás befejeztével a készülék a megelőző állapotba kapcsol 
vissza. Amíg a REAR 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.
•  A tolatókamera mellett csatlakoztathat egy első kamerát is az F-CAM RCA aljzathoz, amelyet a főmenüből az F-CAM 

ikonnal érhet el. Video jel hiányában a képernyőn a NO SIGNAL (nincs jel) szöveg jelenik meg. A főmenühöz vissza 
térhet az érintőképernyő bal felső sarkának megérintésével vagy az előlap bal alsó sarkában lévő HOME (ház) gomb 
megnyomásával. Ha egyidejűleg két kamerát alkalmaz, akkor tolatásból előre menetbe váltva, 10 másodpercig auto-
matikusan látható az első kamera képe a monitoron. 

VIDEO-IN – Külső jelforrás képének megjelenítése
A készülékhez a két kamerán kívül még egy harmadik video jelforrás is csatlakoztatható, pl. TV vevő, DVD vagy multi-
média lejátszó. Használja a hátoldalon található V-IN RCA aljzatot és a sztereo hang bevitelére a hozzá tartozó két AUX 
IN RCA aljzatot. A funkció aktiválásához válassza ki főmenüből az AV IN lehetőséget. Videojel hiányában a képernyőn 
a NO VIDEO üzenet olvasható. 

AUX IN – Sztereó hangbemenet
Egy 3,5 mm átmérőjű sztereó dugó segítségével közvetlenül csatlakoztathat az előlapon található AUX aljzatba egy 
olyan tetszőleges külső készüléket, amelyik rendelkezik fülhallgató/audio kimenettel. Ezt a hordozható készüléket jó 
minőségben hallgathatja az autórádió hangszóróin keresztül, ha a PWR/SRC gombbal vagy az érintőképernyő HOME 
menüjével kiválasztja az AV IN üzemmódot. Vezetékkel csatlakoztatható pl. mobiltelefon, multimédia lejátszó, CD/DVD 
lejátszó, navigáció… 
• A jó hangminőség eléréséhez fontos a lejátszó készülék megfelelő beállítása. 
• 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 és aktív mélysugárzó csatlakoztatása
A 2xRCA sztereó audio kimenet a készülék hátoldalán, rövid vezetéken található (fehér és piros RCA aljzat). Ez biztosítja, 
hogy alacsony szintű bemenettel (LINE IN) rendelkező külső erősítőt vagy aktív szubládát csatlakoztasson. Aktív mélysu-
gárzó csatlakoztatásához rendelkezésre áll az SW OUT RCA aljzat is. Ez kimenet a „beállítások” menüből engedélyezhető. 
Így lehetősége nyílik a hangerő, illetve a hangminőség továbbfejlesztésére. 

USB telefon töltő mód
Az USB aljzathoz csatlakoztathatja töltési céllal mobiltelefonját. A biztosítható töltőáram: 5 V / 1,0 A. 
•  Vegye figyelembe a töltendő készülékek paramétereit és ellenőrizze azok használati utasításában a gyártó előírásait! Ne 

alkalmazza olyan készülékhez, amely gyártója mást ír elő!

KÉPERNYŐTÜKRÖZÉS - ANDROID MIRROR LINK
(Android 5.0 és újabb Mirror Link képes telefonokhoz)
A készülék különleges szolgáltatása, hogy az USB vezetékkel csatlakoztatott Android operációs rendszerrel rendelkező 
mobiltelefonok képe másodlagos kijelzőként megjeleníthető a nagyméretű érintőképernyőn. A mobiltelefonon lévő 
összes alkalmazás - a telefon pozíciójától függően - álló vagy fekvő formátumban megjelenik és azok a telefon érintése 
nélkül, a rádió érintőképernyőjéről vezérelhetők. Így például a telefon memóriájában található vagy on-line internetes 
forrásokból lejátszott zenék, filmek és egyéb tartalmak valamint internet rádiók, térképek, navigációs alkalmazások, 
POI adatbázisok…     
Először ellenőrizze, hogy telefonján található-e „QR kód” olvasó alkalmazás. Ha ezzel nem rendelkezik, telepítsen egy 
ingyenes verziót a Google Play alkalmazás áruházból. 
Ezután válassza ki a főmenüből a PHONE LINK (telefon kapcsolat) funkciót. A képernyőn megjelenik két QR kód és 
néhány utasítás. 
A telefonra telepítendő AUTOLINK alkalmazás letöltési lehetőségei: 

„AMAZON” QR kód link; ingyenes letöltés közvetlenül a webhelyről a telefonra: http://www.autolink.site:8080/jeesite//
static/apk/Autolink_basic.apk
„GOOGLE” QR kód link; ingyenes letöltés a Google Play áruházból: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.
link.autolink
Harmadik lehetőségként megkeresheti és telepítheti manuálisan is a Google Play áruházból a fenti logóval rendelkező 
AUTOLINK alkalmazást. 
•  Egy fájl letöltő programmal közvetlenül a webhelyről a telefonjára töltheti le és telepítheti az alkalmazást az áruháztól 

függetlenül, mint például az „AMAZON” link esetén.

Miután már telepítette az alkalmazást, csatlakoztassa USB adatkábellel a telefont. Utasítások a képernyőn:
CONNECT PHONE (a telefon csatlakoztatása):
1.OPEN USB DEBUGGING (nyissa meg az USB hibakeresést a telefonján)
2. CONNECT USB LINE (csatlakoztassa az USB kábelt a telefon és e készülék közé)

Állítsa be megfelelően a telefont:
- BEÁLLÍTÁSOK menü / FEJLESZTŐI LEHETŐSÉGEK / USB HIBAKERESÉS USB CSATLAKOZTATÁSAKOR: BE (engedélyezze!)
- Az előző menüpont alatt található: USB HIBAKERESÉSRE VONATKOZÓ ENGEDÉLYEK: BE (engedélyezze!)

•  Ez a kérdés általában automatikusan megjelenik az USB kábel csatlakoztatását követően a telefon nyitóképernyőjén vagy 
annak legördíthető információs ablakában. Engedélyezze véglegesen, hogy ne legyen szükség minden csatlakoztatást 
követően ezt ismételten elvégezni!

•  Az egyszerűbb kezelés érdekében javasolt a képernyőzár kikapcsolása vagy az autórádió képernyőjéről is egyszerűbben 
kezelhető feloldási mód beállítása a telefonon. 

A képernyőtükrözés kizárólag akkor érhető el, ha az AUTOLINK alkalmazás telepítve van és az USB hibakeresés mód, 
valamint az adatok megosztása biztonsági beállítás engedélyezett a telefonon. Oldja fel a telefon képernyőzárát és 
csatlakoztassa az telefonjának kábelét a rádió USB aljzatába. Ha a kapcsolódási folyamat nem zajlik le automatikusan, 
érintse meg a CONNECT PHONE (telefon csatlakoztatása) gombot az autórádió képernyőjén. Sikeres kapcsolat esetén a 
képernyőn azonnal megjelenik a mobiltelefon képe.
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Kapcsolódási hiba esetén: 
- Ellenőrizze, hogy az AUTOLINK telepítve van-e a telefonra.
- Próbáljon ki egy másik USB csatlakozókábelt.
- Indítsa újra telefonját és ellenőrizze a fejlesztői, USB csatlakozási beállításokat és adatmegosztási engedélyeket.
-  Ellenőrizze, hogy Androidos telefonja alkalmas-e ilyen felhasználásra (Android 5.0 és újabb, Mirror Link kompatibi-

litással). 

•  Ha a telefont elfordítva nem fordul el a kép a készüléken is, akkor ellenőrizze, hogy engedélyezve van-e a telefon legördülő 
menüjében a kép elforgatása. Ezt elvégezheti az autórádió képernyőjének bal oldalán megjelenő fehér, felirat nélküli gomb 
megérintése után megjelenő helyi vezérlő menüből is. 

•  A kép az USB kábelen keresztül jut el az autórádióba, míg a hang a vezeték nélküli BT kapcsolaton keresztül. Eközben a 
telefon akkumulátora is töltődik.

•  Az USB kábel rendelkezzen a töltés funkció mellett adatátviteli funkcióval is. Általában a telefonhoz mellékelt kábel meg-
felelő.

•  A mobiltelefonok és az azokon megtalálható operációs rendszerek jelentős eltéréseiből adódóan előfordulhatnak olyan 
működési hiányosságok és inkompatibilitások, amelyek nem e készülék hibájából adódnak. Az összeköttetést biztosító 
alkalmazás harmadik fél terméke, ezért annak működése, fejlesztése és változásai függetlenek e termék gyártójától.

•  A képernyő tükrözés és más funkciók e leírás szerinti működése nem garantálható minden esetben e készülék gyártójától 
független okok fennállása esetén.

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; 3 V gombelem. 
•  A távirányítót használata közben irányítsa a készülék kijelzőjének irányába és legyen 2 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! 
•  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, AZON-
NAL KERESSEN FEL ORVOST!      

Kormány-távvezérlő alkalmazhatósága
Az autórádió elő van készítve a legelterjedtebb megoldású, a járművekbe gyárilag beépített kormány-távvezérlőkről 
történő működtetésre. Azokban a járművekben vezérelhető a kormányon található gombokkal, ahol a vezérlés adott 
ellenállás-értékek által meghatározott funkció kiosztáson alapul, különböző ellenállásokon keresztül történő negatív 
potenciálra történő csatlakoztatással. Járművének alkalmasságát ellenőrizze a jármű gyártójánál.  
•  Járművének alkalmassága esetén a BEÁLLÍTÁSOK menü utolsó előtti pontjában betaníthatja gombról gombra haladva 

a működtetni kívánt funkciókat. 
•  SWC kormány-távirányító betanítása: érintse meg az egyik vezérlő gombot az érintőképernyőn, majd tartsa nyomva a 

kormányon azt a gombot, amelyhez ezt a funkciót párosítani akarja. Siker esetén üzenet jelenik meg a képernyőn. Foly-
tassa a többi gomb betanítását és a végén erősítse meg a beállításokat a jóvá hagyó gombbal. Probléma esetén forduljon 
szakemberhez!

A készülék által támogatott fájlformátumok 
•  Támogatott video felirat fájlok: TXT, SRT, SSA, SUB
•  Nem támogatott video: WMV1, WMV2, WMV3, VC1, VP6, MS MPEG-4 1 / 2…

•  Nem támogatott vagy hibás fájlok esetében a „téves fájl” üzenet jelenik meg.
•  A támogatott fájlok lejátszása sem garantált minden esetben, mert azt befolyásolhatják a gyártótól független szoftveres 

és hardveres körülmények.    
•  Ideális esetben a beépített képernyő felbontásának megfelelő (nem nagyobb felbontású) fotó és video anyagok megje-

lenítése javasolt, bár ez általában nem követelmény. Esetenként szükség lehet konvertálásra a gördülékeny lejátszáshoz.
•  Nem javasolt indokolatlanul nagy felbontású fotó és video fájlok megnyitása vagy tárolása a csatlakoztatott adathordo-

zón. Ne tároljon rajta olyan típusú fájlokat sem, amelyeket e készülék nem képes kezelni! 
•  A különböző audio és video fájlok hangereje között különbség lehet azok eltérő paramétereitől adódóan.  

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 segít-
het 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 0 °C és +40 °C között nem lesz.
•  Külső statikus feszültség vagy hasonló jelenség megzavarta a működést. 
- A tápellátás teljes megszakításával állítsa vissza a gyári állapotot.

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 an-

tennakábelt.
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 vagy kapcsolja át MONO módra. 

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/microSD 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/microSD memóriaegységek között is lehet olyan eltérés, amely a hasz-

nálatot 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 készülék működését befolyásolhatják a gyártótól független szoftveres és hardveres körülmények.
•  Esetenként előfordulhat, hogy bizonyos karakterek nem megfelelően vagy egyáltalán nem jelennek meg. Ez főleg a speciá-

lis vagy ékezetes karaktereket érintheti és nem a készülék hibája.
•  A BT hatótávolság e terméknél kb.5-10 méter szabad térben. Egyéb feltételek mellett ez az adat megváltozhat.   
•  A tömörített fájloktól, az alkalmazott tömörítőprogramtól és az USB/microSD memória minőségéből adódóan előfordulhat 

olyan téves működés, amely nem a készülék hiányossága.
•  Nem garantált a szerzői jogvédett DRM fájlok lejátszása!
•  Csatlakoztathat MP3/MP4/MP5 lejátszót is USB kábellel, de ne kössön rá merevlemezes tárolót!
•  A lejátszható fájlokon kívül ne tároljon más típusú fájlokat az USB/microSD eszközön, mert az lelassíthatja, akadályozhatja 

a lejátszást.  
•  Az adathordozót ne tárolja a járműben, ha megfagyhat, vagy ha nagy hőhatásnak lehet kitéve!
•  Menet közben ne végezzen olyan műveletet, amely elvonja figyelmét a vezetéstől! A készülék vezetés közben történő keze-

lése balesetet okozhat! Minimális időt töltsön a kijelző figyelésével!
•  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, meghibáso-

dást, tüzet okozhat. A készüléket kizárólag 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. (15 Amper)
•  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. 

 
be- és kikapcsolás nyomva tartva / röviden 
nyomva hang be és ki

 lejátszás / szünet
MODE jelforrás kiválasztása
CLR / SYS hívószám törlés BT tárcsázáskor
SEL / PTY/GOTO kiválasztás / rádióprogram típus / előbbre lépés
 hangolás / léptetés / gyorskeresés
 hangolás / léptetés / gyorskeresés

< >  ÚÙ menü kezelés, léptetés, beállítás, képforgatás, 
monitor mozgatása

ENT műveletek megerősítése
hullámsáv / stop / hívás befejezése vagy 
elutasítása
telefon-rádió átváltás / hívás fogadása vagy 
kezdeményezése vagy újra tárcsázás

1 / OSD információk kijelzése (videolejátszás)
2 / AUDIO hangcsatorna (videolejátszás)
3 / ANGLE kamera állás opció (videolejátszás)
4 / REP ismétlési módok (média lejátszás)
5 / RDM véletlen sorrendű lejátszás (médialejátszás)
6 / INT műsorszám bemutató (médialejátszás)
7 / SUB-T FM helyi vétel / felirat (videolejátszás)
8 / TITLE FM sztereo-mono / film címe (videolejátszás)
9 / hangolás / nagyítás (videolejátszás)
0 / SETUP beállítások menü
* / SLOW lassítás (videolejátszás)

CLK / AF / -10 óra / alternatív frekvencia / vissza lépés 10 
műsorszámmal

AMS / TA / +10 állomás keresés / közlekedési információk / 
előre lépés 10 műsorszámmal

# / MENU / PBC multimédia főmenü (videolejátszás)
EQ / LOUD hangszín beállítások / mélyhang kiemelés
VOL+ a hangerő növelése
VOL- a hangerő csökkentése
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•  Ügyeljen arra, hogy a kinyitott képernyőre ne irányuljon meleg levegő a jármű szellőztető rendszeréből! 
•  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 meg-

hibásodást 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 aka-

dályozzák a vezetésben. Az akadályt jelentő vagy a kormányra, sebességváltóra, fékpedálra stb. lógó vezetékek rendkívül 
veszélyesek lehetnek. 

•  Azonnal kapcsolja ki a készüléket, ha bármilyen hibát észlel, és forduljon a forgalmazóhoz. Számos rendellenesség (nincs 
hang, kellemetlen szag, 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 mel-

lett! Az ilyenkor előforduló reccsenés, vagy egyéb zajlökés azonnal tönkreteheti a hangsugárzókat. 
•  A felelőtlen, szakszerűtlen bekötésből és használatból eredő meghibásodásokra nem érvényesíthető a jótállás!
•  A Somogyi Elektronic Kft. igazolja, hogy e rádió-berendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU Megfelelőségi Nyi-

latkozat elérhető a következő címen: somogyi@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! Gyengéd 
törlése közben is támassza meg hátulról a képernyőt! Tilos tisztítószereket alkalmazni! Ne kerüljön folyadék a készülék 
belsejébe és a csatlakozókra!  

Hőmérséklet
Bekapcsolás előtt győződjön meg róla, hogy az utastér hőmérséklete 0 °C és +40 °C között van-e, mert a zavartalan 
működés csak ebben a tartományban garantálható. 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/microSD memória (vagy a csatlakoztatott médialejátszó) használati utasítását. 
- A csatlakozókat ne érintse meg kézzel vagy más tárgyakkal és tartsa azokat tisztán. 
- Ne tegye ki az USB/microSD 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/microSD memória. 
-  Csak minőségi memória egységet használjon. Még ezek sem mindig működnek jól, típusuktól vagy állapotuktól füg-

gően. Működésük nem mindig garantált. 
-  A memória típusának, 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/microSD eszközt. Váltson az USB/microSD-ről más jelforrásra, és utána vegye ki 

az eszközt, hogy megóvja memóriáját az  esetleges megrongálódástól. 
-  Amennyiben az USB/microSD 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!)
•  A jármű kialakításától függően előfordulhat, hogy további fémpánt vagy más rögzítő elem beszerzése válhat szüksé-

gessé. A beszerelés módja a különböző autótípusok esetében eltérő lehet.
•  A készülék vezetékeit csatlakoztassa előírás szerint. Előzőleg ellenőrizze a járműben található csatlakozók alkalmassá-

gát az ezen leírásban megadott bekötési utasítások alapján. Ügyeljen a korrekt és zárlatmentes bekötésre! A hangszó-
róvezetékeket gondosan vezesse el! 

•  Tilos a hangszórók bármely vezetékét összekötni a jármű vagy a tápellátás negatív pólusával / testpontjával! (pl. a 
fekete tápvezetékkel vagy a jármű egy fém pontjával)

•  Tilos a jobb és bal csatorna bármelyik hangszóróvezetékét egymással össze kötni! 
•  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 fe-

lülethez az autó karosszériáján.
- Zajcsökkentő csatlakoztatása esetén tegye azt a lehető legtávolabb a készüléktől. 

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 hangsugárzó 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; „hangdo-

bozban”), akkor az első kettő és a hátsó kettő hangszóró közül is egyik-egyik polaritása megfordítandó.
•  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.   

Tápellátás bekötése; csatlakozás fekete ISO dugóval
A/1. Nincs bekötve
A/2. Nincs bekötve
A/3. Nincs bekötve
A/4. Akkumulátor pozitív csatlakozókábel, +12 V (sárga) 

A memória folyamatos tápellátása érdekében csatlakoztassa közvetlenül a jármű akkumulátorá-
nak pozitív (+) sarkához.

A/5. Motoros antenna vezérlése, +12 V (kék) 
Csatlakoztassa a motoros antenna +12 V vezetékéhez, ha van ilyen. Ez a vezeték alkalmazható 
erősítő vagy hangprocesszor távvezérelt bekapcsolására is.

A/6. Nincs bekötve 
A/7. Gyújtáskapcsoló által kapcsolt tápkábel, +12 V (piros) 

Csatlakoztassa ezt a vezetéket a jármű biztosítékdobozának egy szabad csatlakozójához vagy más nem 
használt áramforráshoz, amely +12 V-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 (lila)
B/2. Jobb hátsó (-) hangszórókimenet (lila-fekete)
B/3. Bal hátsó (+) hangszórókimenet (szürke)
B/4. Bal hátsó (-) hangszórókimenet (szürke-fekete)
B/5. Bal első (+) hangszórókimenet (fehér)
B/6. Bal első (-) hangszórókimenet (fehér-fekete)
B/7. Jobb első (+) hangszórókimenet (zöld)
B/8. Jobb első (-) hangszórókimenet (zöld-fekete)
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 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! 
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A dupla aljzatba csatlakoztasson 
szabványos ISO csatlakozópárt. (fekete + barna dugó)

H A N G K É P T Á P E L L Á T Á S
AUX IN – R piros V IN sárga BRAKE GND barna
AUX IN – L fehér FRONT CAM sárga BACK CAM CONTROL +12 V pink
AUX STEREO 3,5 mm REAR CAM sárga S.WHEEL CTRL1 szürke
R OUT piros V OUT-1 sárga S.WHEEL CTRL2 zöld
L OUT fehér V OUT-2 sárga S.WHEEL GND fekete

AUTO BACKLIGHT +12V narancs

 
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.


