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A TERMÉK HELYES HASZNÁLATÁNAK ELSAJÁTÍTÁSÁHOZ OLVASSA EL 

FIGYELMESEN EZT A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT HASZNÁLAT ELŐTT, ÉS ŐRIZZE 

MEG KÉSŐBBI HASZNÁLATRA. HA TOVÁBBADJA (ELADJA) EZT A TERMÉKET 

VALAKINEK, ADJA ÁT VELE AZ ÖSSZES DOKUMENTÁCIÓT, BELEÉRTVE EZT 

A HASZNÁLATI UTASÍTÁST IS.
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1. Telepítési utasítások
 Ezt az eszközt 12 V egyenfeszültségű áramellátásra tervezték. A készülék telepítése 

előtt győződjön meg arról, hogy járműve 12 V-os tápegységgel van ellátva, földelt 
negatív pólussal.

 A készülék csatlakoztatása előtt le kell választani az akkumulátor negatív pólusát. 
Ezzel csökkenti a készülék rövidzárlat miatti károsodásának kockázatát.

 A kapcsolási rajz szerint ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően 
van-e csatlakoztatva a színes vezetékek segítségével. A nem megfelelő bekötés 
az egység meghibásodását vagy a jármű elektromos rendszerének károsodását 
okozhatja.

 A (-) jelzésű hangszóró vezetéket feltétlenül a (-) csatlakozóhoz csatlakoztassa. 
Soha ne csatlakoztassa a hangszóró bal és jobb vezetékét együtt, vagy a jármű 
karosszériájához.

 Ne takarja le a készülék szellőzőnyílásait. Ezek blokkolása növeli a készülék 
hőmérsékletét, ami károsíthatja azt vagy tüzet okozhat.

 Ez a készülék támogatja az MP3 és WMA digitális hangfájlok lejátszását.
 Ne próbálja megjavítani ezt a készüléket; a készüléken végrehajtott módosítások az 

eszköz meghibásodását vagy károsodását okozhatják.
 Állítsa le a járművet, mielőtt olyan munkát végez, amely zavarhatja a járművezetést.
 Ne kapcsolja be ezt a készüléket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékleten. 

A normál üzemi hőmérséklet -10 és +50 °C közötti. 

   FIGYELEM
Győződjön meg a megfelelő csatlakozásról, különösen a tápegység (nagyobb 
fogyasztás) és a tartalék memória (kisebb fogyasztás) esetén. Ezzel megőrzi 
a minimális fogyasztást a kikapcsolt állapotban és a rádió memóriájában őrzött 
programhelyeket.
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2. Telepítés
Az alábbi tartozékok is a készülék kézbesítésének részét képezik 

1 2 3 4 5

Főegység és elülső 
panel (tokkal)

Távirányító Redukciós keret ISO csatlakozók Audió- és 
videókábel

6 7 8 9 0

Hatszögfejű csavar Csavar x 4 db Gumi alátét Felhasználói 
kézikönyv

ISO dugó

qa

Szétszerelő
szerszám (2 db)

2.1. Összeállítás módja 

1. Tegye a szerelőtokot a műszerfalba.

2. A biztonságos szerelés érdekében hajlítsa a csappantyúkat a műszerfalba.
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3. Ha szükséges, rögzítse a készülék hátlapját fémszalaggal. Ezt a szalagot kézzel 
hajlíthatja be a kívánt szögben.

Műszerfal Tűzálló fal

Oldja ki a műszerfalat
Rögzítse a hátsó konzol csavarjait és 
a hátsó kábelköteget, és biztonságosan 
rögzítse a készüléket a helyén.

4. Az eszköz kioldásához helyezze be mindkét oldalon a kulcsokat, és húzza ki 
a készüléket a műszerfalból.

Megjegyzés:
- A kis tárgyakat gyermekektől elzárva tárolja. 
- A szereléshez csak a mellékelt csavarokat használja.
-  A telepítési módszer az autómodelltől és a szállított alkatrészektől függően eltérő. 

A készülék telepítését bízza szakképzett szakemberekre.

Előlap eltávolítása
Nyomja meg a   gombot, ha le akarja venni a kezelőpanelt a főegységről. A panel 
leválik, és levehető. A panel leválasztása után behelyezhet a nyílásba egy SD-kártyát is, 
amelyről multimédiás állományokat játszhat le.
Az előlap rögzítéséhez először a bal oldali oldalt rögzítse kihajtva, nyomja kissé balra, 
majd rögzítse a jobb oldalt.

   Figyelem:
Ne érintse a főegység előlapján levő csatlakozókat, ennek rossz elektromos 
érintkezés lehet a következménye. A csatlakozókat csak tiszta, száraz 
tisztítókendővel tisztítsa. Miután az előlapot levette a főegységről, tegye el 
a védőtokba (ha van ilyen).
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2.2. Elektromos csatlakozás

   Figyelem:
Javasoljuk, hogy a csatlakozást szakemberek végezzék. Ez megakadályozza 
a készülék hibás működését, megvédi a készüléket és más tárgyakat 
a sérülésektől, és biztosítja a biztonságos és problémamentes működést!
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2.3. Csatlakozó vezetékek

Használjon adapter kábelköteget, amely a készülék több csatlakozójához van 
csatlakoztatva, és a megfelelő bemenetek és kimenetek a másik oldalon vannak. 
Győződjön meg arról, hogy a csatlakozók helyesen vannak -e csatlakoztatva, és hogy 
a csatlakoztatott és leválasztott vezetékek jó szigetelése megmarad! 

Csatlakozó/Tárgy Csatlakozás ehhez 
1 Rózsaszín vezetékes Parkolófék (-) 
2 Lila vezeték Tolatókamera (B+) 
3 ISO-csatlakozó Lásd a korábbi leírást
4 Sárga kábel Videókimenet
5 Piros kábel Hátsó vonalkimenet (R - jobb) 
6 Fehér kábel Hátsó vonalkimenet (L - bal)
7 Piros kábel Elülső vonalkimenet (R - jobb)
8 Fehér kábel Elülső vonalkimenet (L - bal)
9 Piros kábel Audiókimenet (R - jobb)
10 Fehér kábel Audiókimenet (L - bal)
11 Sárga kábel Videóbemenet
12 Barna kábel Videókamera
13 Kék kábel Subwoofer
14  Fehér vezeték OE SWC AD 1-es vonal
15  Zöld vezeték OE SWC AD 2-es vonal 
16  Fekete vezeték OE SWC AD Vonal földelése (föld)
17 Fekete kábel Rádióantenna
18 DAB-csatlakozó Antennacsatlakozó
19 Fekete kábel Külső mikrofon  

FŐVEZETÉK
Parkolófék: Ezt a vezetéket kösse a jármű kézifék rendszeréhez
Hátsó kamera: Csatlakoztassa a hátramenet jelzőhöz Erre a vezetékre kell jönnie 
a feszültségnek hátramenetbe váltáskor

   Figyelem:
A balesetek elkerülése érdekében tilos videókat nézni vezetés közben. 
Ez az eszköz támogatja ezt a funkciót, ha helyesen telepítette. Videónézéshez 
parkoljon le egy biztonságos helyen, és húzza be a parkoló féket.
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Megjegyzés:
- Ha a kézifék nincs behúzva, a videónézést egy a képernyőn megjelenő üzenet 

blokkolja. 
-  A videó blokkolása csak a főképernyőre vonatkozik, a hátsó képernyő 

RCA-kimenete nincs blokkolva.

„A” CSATLAKOZÓ
4. MEMÓRIA +12 V ELEM
5. GÉPKOCSIANTENNA KIMENET
7.  +12 V ACC (A GYÚJTÁSHOZ)
8.  FÖLDELÉS

Megjegyzés: az (A csatlakozót, 7. sz.) csatlakoztatni 
kell kulccsal a jármű gyújtásához, hogy a jármű 
akkumulátora ne merüljön le, ha hosszabb ideig nem 
használja a járművet.

„B” CSATLAKOZÓ
1. JOBB HÁTSÓ HANGSZÓRÓ (+)
2. JOBB HÁTSÓ HANGSZÓRÓ (-)
3. JOBB ELÜLSŐ HANGSZÓRÓ (+)
4. JOBB ELÜLSŐ HANGSZÓRÓ (-)
5. BAL ELÜLSŐ HANGSZÓRÓ (+)
6. BAL ELÜLSŐ HANGSZÓRÓ (-)
7. BAL HÁTSÓ HANGSZÓRÓ (+)
8. BAL HÁTSÓ HANGSZÓRÓ (-)

B
1 3 5 7

2 4 6 8

5 7

4 8A



8 HU

HU A készülék leírása és a távirányító

 2021   08/2021

3. A készülék leírása és a távirányító
Az alábbi képeken a kezelőpanel és a távirányító látható. A fenti képen szereplő kijelző 
és szimbólumok eltérhetnek a valós főegységtől és a távirányítótól. Használja az Ön 
berendezésén rendelkezésre álló funkciókat. 

n o
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a
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f
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h

j

k

 

l

m
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1.  NYITÁS
• Nyomja meg a gombot a TFT 

felnyitásához és a TFT képernyő 
dőlésének beállításához.

• Nyomja meg és tartsa lenyomva 
a TFT képernyő besüllyesztéséhez.

2.  / 
• Nyomja meg az előző/következő 

számra ugráshoz
• Nyomja meg, és tartsa lenyomva 

a zeneszámok kereséséhez vagy 
a gyorslejátszáshoz előre/hátra.

3.  KIVÁLASZTÁS (SEL)
• Gyorsbillentyűk vagy beállítások 

kiválasztása

4.   (MOD)
• Folyamatban lévő hívás befejezése
• Forrás kiválasztása (rádió, BT, AV, 

DAB) 
5.   BND

• Hívás fogadása 
• Hívás átirányítása mobiltelefonra 

hívás közben. 
• FM (FM1/FM2/FM3) vagy AM1 

(MW1)/AM2 (MW2) sáv kiválasztása 
6.  KEZDŐLAP

• Főképernyő
7.  

• Nyomja meg a program 
bekapcsolásához. 
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3.1. A távirányító leírása

Tápellátás gomb

Üzemmód kapcsoló

Hangolás/zeneszám 
kiválasztása

EQ 
(Hangszínszabályzó) 

gomb

Programhely gomb

Lejátszás/Szünet

Hívás elutasítása/befejezése

Sáv átkapcsoló 

Hangerőszabályzó 

Automatikus keresés 
a memóriában 

Nyomja meg egy zeneszám lejátszásának 
ismétléséhez; nyomja meg még egyszer 
a mappa lejátszásának ismétléséhez

Nyomja meg a véletlenszerű 
sorrendben történő lejátszás 
elindításához; nyomja meg 
újra a mappa véletlenszerű 
lejátszásához

Hívások fogadása/tárcsázása

Hang elnémítása/
visszakapcsolása

• Nyomja meg és tartsa lenyomva 
a rendszer kikapcsolásához. 

• Nyomja meg röviden a hang 
lenémításához vagy a némítás 
kikapcsolásához. 

• Fordítsa el a hangerő beállításához. 
8.  AMS 

• Az elérhető állomások automatikus 
keresése és mentése (hosszú 
megnyomás), vagy végigfutás 
a korábban elmentett állomásokon 
(rövid megnyomás). 

9.  AV BEMENET (AV IN)
• Külső jelforrás sztereókábellel 

történő csatlakoztatásához. 
10.  USB 

• USB memóriaeszköz 
csatlakoztatásához 

• Kompatibilis iPod/iPhone készülék 
csatlakoztatásához. 

11.  DISP 
• Váltás az idő/készülék állapota 

(rádiófrekvencia stb.) megjelenítése 
között

12. 
• Az elülső panelzár kioldásához és 

eltávolításához. 
13.  SZÁMGOMBOK 
14. 
• SD/SDHC memóriakártya 

behelyezéséhez.
15.  RESET 

• Rejtett gomb a készülék 
újraindításához probléma esetén.
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3. 1.1. Elemcsere

Ha a távirányító hatótávolsága csökken, vagy a készülék működés közben nem reagál 
semmilyen funkcióra, cserélje ki az elemet egy újra. Biztosítsa az elemek távirányítóba 
helyezésénél a helyes polaritást. Lásd az alábbi elemcsere eljárást.

3.2. Távirányító és elemek

 A távirányítót és az elemeket ne tegye ki közvetlen napfénynek vagy hőforrásnak, pl. 
fűtőtest, hőcserélő, kályha vagy más készülékek (beleértve az erősítőket), amelyek 
hőt termelnek. A készüléket ne használja, és ne hagyja nyílt láng közelében.

 A távirányítót és az elemeket nem szabad csöpögő vagy folyó víznek kitenni, és 
nem szabad rá folyadékkal telt tárgyakat, pl. vázát tenni. Óvja az esőtől, bármilyen 
folyadékkal történő összefröcsköléstől vagy leöntéstől. Ne használja a készüléket 
kültérben. Ezen utasítások be nem tartása esetén a távirányító vagy az elemek 
megsérülhetnek.

 A készüléket ne használja víz közelében.
 Az elemek megsemmisítésénél fi gyelemmel kell lenni a környezetre gyakorolt 

hatásokra.
 Az elemek helytelen használata elektrolit-szivárgást és korróziót okozhat. 

A távirányító megfelelő működésének ellenőrzéséhez kövesse az alábbi utasításokat:
– Az elemek behelyezésénél fi gyeljen a helyes polaritásra.
– Az elemeket ne töltse, ne melegítse, ne szedje szét és ne zárja rövidre.
– Az elemeket ne dobja tűzbe.
– Ne hagyja a lemerült elemeket a távirányítóban.
– Ne kombinálja a különböző típusú, vagy a régi és új elemeket.
– Amennyiben hosszabb ideig nem használja a távirányítót, vegye ki belőle az 

elemeket, ezzel megelőzheti az elektrolitszivárgás által okozott károsodásokat.
– Ha a távirányító hibásan működik vagy csökken a hatótávolsága, cserélje ki az 

összes elemet újra.
– Ha elektrolit szivárog az elemekből, tisztítsa meg a távirányítót egy hivatalos 

szervizközpontban.
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4. Kezelés és üzemeltetés

4.1. Általános vezérlőelemek

A berendezés bekapcsolása/kikapcsolása, a hang elnémítása
Nyomja meg a hangerő gombot a bekapcsoláshoz.
A kikapcsoláshoz nyomja meg és tartsa lenyomva a hangerő gombot.
Bármilyen üzemmódban nyomja meg a hangerő gombot a hang elnémításának 
aktiválásához vagy deaktiválásához.

A jelforrás kiválasztása
Nyomja meg a MOD gombot a forrás 

kiválasztásához, vagy nyomja meg a   
gombot a kezdőoldal váltásához és a kívánt 
forrás kiválasztásához. További elemek a 
forráskör elforgatásával, mint a régi telefonon 
történő tárcsázáskor, jelennek meg (JOG DIAL).

A hang beállítása
Nyomja meg a SEL gombot bármely üzemmódban a Speaker Volume (hangszóró 
hangereje) / EQ Mode (Hangszínszabályozó mód) / DSP / Display (Kijelző) beállításához, 
és forgassa el a hangerő gombot az érték megváltoztatásához; majd a SEL gomb 
megnyomásával ugorjon a következő opcióra.

4.2. Alapfunkciók

Főegység = MU 
Távirányító = RC

4.3. Hangszínszabályzó

Nyomja meg a SEL gombot és válassza az EQ opciót, a hangerő gomb ismételt 
elforgatásával válassza ki a hangszínszabályozót (Standard Classic (Standard klasszikus), 
Rock, Pop, Jazz, Electric (Elektromos), Custom (Egyéni)).
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4.4. Rádió

Mód kiválasztása
Működés közben nyomogassa a MOD gombot, és 
válassza ki a rádió üzemmódot. 

Átviteli sávszélesség kiválasztása
A BND gomb nyomogatásával válassza ki 
a frekvenciasávot: Legfeljebb 6 állomás tárolható 
minden frekvenciasávban, és választható ki a gyorshívó gombokkal.

Automatikus állomáskeresés és -mentés
Rádió üzemmódban, ha a TA, AF és PTY funkciók ki vannak kapcsolva, nyomja meg 
és tartsa lenyomva a TFT képernyőn a  -t a frekvenciakeresés és a jelerősség 
ellenőrzésének megkezdéséhez, amíg a hangolás be nem fejeződik.
Nyomja meg ismét röviden a   gombot a TFT képernyőn az egyes tárolt állomások 
görgetéséhez körülbelül öt másodpercig. E folyamat során nyomja meg újra a TFT 
képernyőn a   gombot a funkció befejezéséhez.

Kézi állomáskeresés és -mentés
A kézi állomáskeresés aktiválásához érintse meg a   gombot a TFT képernyőn.
A kézi állomáskeresési folyamat során érintse meg a TFT képernyőn a   gombot 
a rádiórendszer adatainak kereséséhez felfelé vagy lefelé, amíg meg nem találja a kívánt 
frekvenciát.

Memória programhelyek
A BND gombbal kiválasztható minden sávon (FM1–3, AM1–2) 6 programhely található.
Rádió üzemmódban nyomja meg az 1-6 számok bármelyikét az előre beállított állomás 
kiválasztásához.

Automatikus állomáskeresés fel/le
Rádió üzemmódban, kikapcsolt TA, AF és PTY funkció mellett nyomja meg a   
gombot a frekvencia kereséséhez fel/le a következő erős jelig.
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4.5. Az RDS kezelése

4.5.1.  Az RDS funkciók áttekintése
A Radio Data System (RDS) egy olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi az FM 
állomások számára, hogy a digitális programjelekkel együtt további digitális információkat 
továbbítsanak. Néhányat az alábbiakban sorolunk fel. Az adott állomástól függ, hogy mely 
adatokat és mikor használják az átvitelhez. Ez az eszköz fi gyeli a fogadott adatokat, és 
a beállításoknak megfelelően reagál rájuk.

Fontos megjegyzés
Az RDS funkció csak azokban az országokban vagy régiókban érhető el, ahol RDS adás 
van. A teljes értékű RDS sugárzás nem minden országban vagy régióban érhető el. Az 
RDS rosszul működhet, ha az adás jele gyenge, vagy ha a beállított állomás nem sugároz 
RDS adatot. Az RDS-vételt jelentősen befolyásolják a földrajzi tényezők.

AF (Alternatív frekvencia)
Az alternatív frekvenciák listája tájékoztat a különböző, azonos műsort közvetítő 
állomásokról ugyanabban vagy a szomszédos térségben.

TA (Közlekedési információk)
Információ a közlekedési információk sugárzásáról

PI (Műsor azonosító)
Ez a kód azonosítja az RDS állomást.

PS (A műsor neve)
A kijelzőn megjelenik az aktuális műsorszóró állomás neve. Néha más műsorszolgáltatói 
üzenetekhez használják.

TP (Útinform azonosító)
Információ arról, hogy az állomás közlekedési hirdetési rendszert használ.

PTY (Programtípus kódok)
Ez a kód használatos az aktuális műsor jelöléséhez. Ezzel a funkcióval kereshet 
a kiválasztott műsorkategóriának tartozó állomásokat, például híreket, laza zenét, 
sportokat stb. Viszonylag sok műsortípus létezik, és a sugárzott műsorok kategóriába való 
felvétele is az állomástól függ.

4.5.2. Az RDS mód beállítása
A rádió üzemmód képernyőjén érintéssel állítsa be az AF (Alternatív frekvencia) 
a TA (Közlekedési információk) funkció be- és kikapcsolását, és válassza ki a PTY-t 
(Programtípust); a „Confi rm” (Jóváhagyás) szimbólummal jóváhagyva a választást végezze 
el a beállítást.
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4.5.3. Az RDS mód beállítása
Állítsa be a készüléket a kívánt módon, hogy megfelelően reagáljon, ha bizonyos RDS 
információkat fogad (lásd fent).

Alternatív frekvencia AF
Ha az AF funkció be van kapcsolva (AF ON), a készülék fi gyeli a vétel minőségét. Ha 
a vétel romlik, a műsorszórási adatok alapján ugyanazon az állomásnak jobb vételt keres, 
és amikor megtalálja, automatikusan az adott állomás legerősebb jelére vált.

Közlekedési információk
Amikor a TA funkció be van kapcsolva, a készülék keres közlekedési információs 
állomásokat ("TA SEEK"). Amint talál ilyet, arra hangolva marad, és világít a TP jelzőfény. 
Ha a vétel minősége romlik, újraindul a más, elegendő minőségű jellel rendelkező 
állomások keresése. 

Ha a TA mód aktív és a rádió közlekedési híreket fogad:
– A kijelzőn megjelenik a „TRAFFIC“.
– ha a berendezés az FM rádiótól eltérő üzemmódban van, ideiglenesen átkapcsol 

a rádióra 

Ha a TA funkció aktiválva van:
– És a   gombbal keres állomást, mindig azokat az állomásokat keresi meg, 

amelyek TA sugárzást nyújtanak.
– TP információkat sugárzó állomás hangolása esetén a kijelzőn megjelenik a TP 

felirat.

PTY műsor – kiválasztás
A PTY üzemmód kiválasztása után a rádió elkezdi kikeresni a vonatkozó PTY 
információkat, és leáll, ha megtalálta a megfelelő PTY információt. Amennyiben 
nincsenek megfelelő PTY információk, a PTY mód visszaáll normál módra.
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4.6. USB/SD

USB/SD üzemmód kiválasztása
Kezelés közben nyomogassa a MOD gombot, és válassza ki vagy az USB vagy SD 
bemenetet.

USB port
MU: MP3/WMA audiofájlok lejátszásához csatlakoztassa az USB berendezést 
az USB-portba. 
USB-portba való csatlakoztatás után önműködően elindul a lejátszás.

SD rés
MU: A   gomb lenyomásával kioldhatja az előlapot. MP3/WMA audiofájlok 
lejátszásához helyezzen SD-kártyát az SD-kártyanyílásba.

Megjegyzés:
Győződjön meg arról, hogy az USB-eszköz/SD-kártya a megfelelő irányban van 
behelyezve. Ne használjon erőt, amikor USB-eszközt/SD-kártyát helyez a készülékbe. 
Ellenkező esetben az USB-eszköz/SD-kártya és az eszköz megsérülhet.

LEJÁTSZÁS/SZÜNET
Nyomja meg a PLAY/PAUSE (1) gombot a lejátszás megállításához vagy a normál 
lejátszás folytatásához. 

GYORS LEJÁTSZÁS ELŐRE/GYORS LEJÁTSZÁS HÁTRA
Nyomja meg, és tartsa lenyomva a   gombot a gyors lejátszáshoz előre/hátra. 
Ha elengedi a gombot, a normál lejátszás folytatódik.

Szamok elejének lejátszása
Nyomja meg az INT (2) gombot a számok elejének lejátszásához, vagy ennek 
kikapcsolásához. 

Ismételt lejátszás
Nyomja meg a RPT (3) gombot az ismételt lejátszás kiválasztásához. 

Lejátszás véletlenszerű sorrendben
Nyomja meg az RDM (4) gombot a véletlenszerű sorrendben történő lejátszáshoz, vagy 
ennek kikapcsolásához.
Előre- és hátraugrás (+10/-10)
10 zeneszámmal előre (6) vagy hátra (5) ugorhat, hogy megkönnyítse a nagy könyvtárak 
közötti mozgást.
  HU 
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Hang
Lejátszás közben nyomja meg a    

gombot a fájllista megnyitásához. Érintse 

meg a lista alján található   

szimbólumot a fájltípus szerinti 

kiválasztáshoz (zene/fotó/videó).

Videó
 : választó gyorsbillentyű (váltáshoz 

érintse meg az üzenetablakot) 

 : Fájlok és mappák listája

/  : ugrás az előző/következő 
címre, fejezetre, számra, 
fájlra (a fájltípustól 
függően) 

 : lejátszás elindítása vagy 
ideiglenes leállítása 

 : lejátszás megállítása (Stop) 

 : ismétlés üzemmód 

 : véletlenszerű lejátszás

 : kép nagyítása/kicsinyítése 

 : sztereó beállítása

 : az elérhető címek bekapcsolása/
kikapcsolása 

 : fájl kiválasztása a listabeli száma alapján

 : a képernyő kikapcsolása.
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4.7. Bluetooth illesztőprogramok

A Bluetooth illesztőprogramokat 
mobiltelefonhoz való csatlakozáshoz, 
hívások kezdeményezéséhez és lejátszott 
zene fogadásához használják. A funkció 
csak a bejövő hívások fogadására, 
bejövő hívások befejezésére, bejövő 
hívások elutasítására, tárcsázásra és 
zenelejátszásra korlátozódik.
Először csatlakoztassa a telefont 
Bluetooth-on keresztül, és szükség 
esetén párosítsa. Ha a mobiltelefon 
csatlakoztatva van, a hívás megszakítja a lejátszást más forrásokból; a hívás befejezése 
után a lejátszás automatikusan folytatódik.

Mód kiválasztása
A MOD gomb nyomogatásával válassza ki a BLUETOOTH módot:

Megjegyzés:
BLUETOOTH üzemmódban a mikrofon aktív a főegységen.

Párosítás
A mobiltelefon első csatlakoztatásakor mindkét eszközt párosítani kell. 
A következőképpen járjon el:
1. Aktiválja a Bluetooth funkciót a mobiltelefonján.
2. Indítsa el az új párosítandó eszközök keresését a telefonján
3. A keresés befejezése után a listából válassza ki az „SCT 9412DBMR“ elemet, és 

hagyja jóvá a párosítást.
4. Ha a rendszer kéri, írja be a "0000" hozzáférési kódot, és erősítse meg.
5. Sikeres párosítás után a "CONNECTED" (Csatlakoztatva) felirat jelenik meg a kijelzőn.

Megjegyzés:
A leírt lépések csak tájékoztató jellegűek. A párosítás konkrét menete eltérhet 
a mobiltelefon típusától függően. Ezért kövesse a telefon felhasználói útmutatójában 
található utasításokat.

Telefon csatlakoztatása/leválasztása
Ha hívást fogad vagy tárcsáz egy számot BLUETOOTH módban, minden rádiófunkció 
korlátozva van. Amikor befejezi a tárcsázást vagy a hívást, az autórádió minden funkciója 
automatikusan visszaáll.
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Hívás fogadása
A hívó telefonszáma megjelenik a kijelzőn hívás fogadása közben (a mobiltelefon típusától 
függően). Nyomja meg a BND gombot a főegységen vagy az "ANSWER" (Fogadás) 
gombot a távirányítón.

Tárcsázás Bluetooth üzemmódban
Írja be a számot a szokásos módon a mobiltelefonba; amint elkezdi tárcsázni, a "CALLING" 
(Hívás) felirat jelenik meg a kijelzőn.

Újratárcsázás
Az utoljára hívott szám újratárcsázásához nyomja meg és tartsa lenyomva a BND 
(„ANSWER”) gombot.

Bejövő hívás megszakítása/elutasítása
Nyomja meg a MOD (HANG UP) (Hívás befejezése) gombot a főegységen vagy 
a távirányítón a beszélgetés befejezéséhez vagy a bejövő hívás elutasításához. A készülék 
a kezdeti módba kapcsol.

Zene lejátszása
A Bluetooth mód szintén lehetővé teszi a mobiltelefonon tárolt zenefájlok lejátszását. 
Ehhez használja a megfelelő szoftvert, a mobiltelefon kézikönyvében leírtak szerint. Ha 
mobiltelefonja és alkalmazásai ezt támogatják, a fő funkciók a főegységről vezérelhetők 
- PAUSE/PLAYBACK (Szünet/Lejátszás), NEXT (Következő), PREVIOUS (Előző). Az, 
hogy hogyan hajtja végre az alkalmazásparancsokat a mobiltelefonján, a telefontól és az 
alkalmazástól függ.

4.8. DAB-vétel

A Digital Audio Broadcasting (DAB) egy olyan módszer, amely egy meglévő frekvencián 
több állomás digitálisan kódolt sugárzását teszi lehetővé. Jobb hangminőséget és több 
kísérő információt kínál, mint az FM sugárzás.

Elérhető állomások keresése
Nyomja meg a MOD gombot vagy a képernyőn megjelenő opciót a DAB üzemmódba 
való belépéshez. Érintse meg a nagyító szimbólumot az állomáskeresés elindításához. 
A vevőkészülék átnézi az összes fogható frekvenciát és az azokon elérhető állomásokat, 
és elmenti őket egy listába. A listák terjedelmesek lehetnek, a lista következő oldalának 
megtekintéséhez nyomja meg a képernyőn a lefelé mutató nyilat.

DAB-állomások vétele
A vételezett állomás neve a jelerősségjelzéssel együtt megjelenik (1-5 csík). A hordozói 
frekvencia (MHz) és a hangminőség (KBPS) is megjelenik. Ha az állomás műsortípus-
információt (PTY) és kísérőszöveget sugároz, ez is megjelenik. A szöveg nemzeti betűinek 
megjelenítési módja az adás pontosságától és a vevőkészülék kiválasztott OSD nyelvétől 
függ. 
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Megjegyzés: ha a jelerősség alacsony vagy ingadozó (0-1 csík), a hang elnémulhat. 
Viszont az olyan kísérő információk továbbra is megjeleníthetők és aktívak maradhatnak, 
amelyek alacsonyabb bitráta-igényt jelentenek. A jó hallgatás érdekében csak olyan 
állomásokat vételezzen, amelyeknek megfelelő a jelerőssége.
A képernyőn lévő állomásgomb vagy az előlapon lévő 1-6 számgombok sorrendben 
történő megérintésével válasszon a tárolt állomások listájából. Az állomásokat a 
képernyőn vagy a távirányítón található / gombok segítségével egymást 
követően is válthatja.

Kedvenc állomások
Az állomáslistában az állomás neve melletti szív szimbólumot lenyomva tartva 
hozzáadhatja az adott állomást a kedvenceihez. A képernyőn található Szív gomb 
megnyomásával az összes állomás listáját a kedvencekre korlátozhatja. Nyomja meg újra 
a szív gombot az összes állomás listájához való visszatéréshez.

PTY (Program Type Code)
Egyes állomások állandó vagy változó információt sugároznak adásaik típusáról, pl. 
Hírek (NEWS). Ha megnyomja a képernyőn a PTY gombot, több programtípus közül 
választhat. Az állomások listája csak azokra az állomásokra korlátozódik, amelyek 
közlik ezt az információt a programjukról. Az, hogy mit jelenít meg a vevőkészülék, a 
műsorszolgáltatótól származó információk pontosságától és időszerűségétől függ.

Az antenna tápellátása
Ha van aktív DAB-antennája, kapcsolja be annak 12 V-os tápellátását. Válassza a 
Beállítások módot, és a DAB ANT +12V alatt válassza a Be lehetőséget. Ha nincs aktív 
antennája, hagyja ezt a tételt a Ki állásban.

4.9. Külső bemenet (AUX-IN)/AV bemenet (AV-IN) üzemmód
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4.10. Beállítás

Nyomja meg a  gombot a kezdőlap megnyitásához, forgassa el a JOG DIAL-t a 
Setting (Beállítás) kiválasztásához, majd érintse meg a gombot a Setting (Beállítás) menü 
megnyitásához. Válasszon ki egy beállítást, érintse meg a megerősítéshez, vagy érintse 
meg az érték módosításához.

 Rendszermenü

 Hang beállítása

 A képarány kiválasztása 16 : 9 / 4 : 3

 A képernyő fényerejének beállítása

 A dátum és az idő beállítása

 A Bluetooth beállítása

 Jármű elektronikus volánjának 
parancsinterfésze

 A billentyűzet színének beállítása

 Rendszerinformáció
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5. Problémamegoldás
A készülék nem működik:
– Ellenőrizze a csatlakozások helyességét.
– Ellenőrizze, hogy a biztosíték nem olvadt-e meg.

Nincs hang
– Ellenőrizze a hangszórók csatlakoztatásának helyességét.

A készülék „lefagyott“
– Kapcsolja ki és indítsa újra a készüléket, vagy húzza ki az áramforrásból, majd 

csatlakoztassa újra.

A készülék nem reagál semmilyen gombnyomásra
– Kapcsolja ki és indítsa újra a készüléket, vagy húzza ki az áramforrásból, majd 

csatlakoztassa újra.

Gyenge vétel vagy nem elérhető rádiójel
– Ellenőrizze, hogy az antenna csatlakoztatva van-e, jó csatlakozókábelt használ-e, és 

hogy a kapcsolat nincs-e megszakítva.
– Az antenna rövidebb a szükségesnél. Hosszabbítsa meg az antennát.
– Az antenna nincs megfelelően leföldelve. Megfelelően földelje le az antennát.

Nincs sztereo jelvétel
– Hangolja be pontosan a kívánt frekvenciát.
– A jel túl gyenge, állítsa MONO üzemmódra.

A távirányító nem működik
– Cserélje ki az elemet a távirányítóban.
– A távirányítót irányítsa a távvezérlés-érzékelőre a főegységen.
– Tisztítsa meg az érzékelő felületét.

Megjegyzés:
Ha a fenti lépések mindegyikét elvégezte, és a készülék továbbra sem működik, 
lépjen kapcsolatba az eladóval. Soha ne próbálja saját maga szétszerelni vagy javítani 
a készüléket.
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6. Műszaki adatok
Alapvető utasítások
Tápforrás követelmény ........................................................................DC 12 V, földelt negatív pólus
Hangszóró impedancia ..................................................................................................................4 ohm
Maximális kimeneti teljesítmény .........................................................................40 W x 4 csatorna
A keret mérete (beépített) .....................178 (szélesség) x 176 (mélység) x 50 (magasság) mm 
Hozzávetőleges tömeg ................................................................................................................... 1,8 kg

Hang
Maximális kimeneti szint ............................................................................................................ 2 Vrms
Frekvenciatartomány .................................................................................................. 20 Hz – 20 kHz
Jel/zaj arány ....................................................................................................................................65 dB
Csatornaelválasztás ........................................................................................................................ 55 dB

DAB+ 
Frekvenciatartomány ......................................................................................174,928 - 239,20 MHz
Érzékenység ................................................................................................................................-95 dBm
Jel/zaj arány ....................................................................................................................................65 dB

FM rádió
Frekvenciatartomány ....................................................................................................87,5 –108 MHz

AM rádió
Frekvenciatartomány .................................................................................................... 522 -1620 kHz

A műszaki adatok előzetes fi gyelmeztetés nélkül változhatnak. A gyártó címe: Fast ČR, 
a. s., Černokostelecká 1621, CZ 251 01 Říčany, Cseh Köztársaság Az eredeti változat cseh 
nyelvű.

A CE jelzés a készüléken, a felhasználói kézikönyvben és a csomagoláson azt jelzi, hogy 
az egység teljesíti az R&TTE, 1995/5/EC irányelv, 73/23/EEC alacsony feszültségre 
vonatkozó biztonsági előírások irányelv alapvető követelményeit. A megfelelőségi 
nyilatkozatot az interneten találja: www.sencor.cz.



HU 23

HUMűszaki adatok

 2021   08/2021

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ MEGSEMMISÍTÉSI UTASÍTÁSOK 
ÉS TÁJÉKOZTATÓ
A fölösleges csomagoló anyagot a lakhelyének megfelelő hulladékudvarban 
ártalmatlanítsa.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK 
MEGSEMMISÍTÉSE
Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy a kiselejtezett 
elektromos és elektronikus berendezéseket nem szabad a háztartási 
hulladék közé dobni. Vigye el őket az erre meghatározott gyűjtőudvarokban, 
ahol gondoskodnak helyes megsemmisítésükről, felújításukról vagy 
újrahasznosításukról. Az Európai Unió egyes országaiban vagy más európai 
országokban a termékek az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál 
visszaválthathatja. A termék helyes megsemmisítése segít megőrizni az értékes 
természeti forrásokat, és megakadályozza, hogy a helytelen megsemmisítés 
károsítsa a környezetet. A további részletekről érdeklődjön a helyi hatóságoknál 
vagy a hulladékudvaroknál. Ezen hulladékfajta nem megfelelő megsemmisítése 
a nemzeti előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Vállalkozások számára az Európai Unió országaiban
Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kíván megsemmisíteni, kérjen 
információt a termék eladójától vagy forgalmazójától.

Megsemmisítés Európai Unión kívüli országokban
Ez a jel az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni ezt 
a terméket, a megfelelő megsemmisítésre vonatkozó információkért forduljon 
a helyi hivatalhoz vagy a termék eladójához.

A FAST ČR, a.s. ezúton kijelenti, hogy az SCT 9412DBMR rádiókészülék típus 
összhangban van a 2014/53/EU irányelvvel.

Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövegét a www.sencor.com weboldalon 
találja.

A szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes fi gyelmeztetés nélkül 
változtatások történhetnek, és e változtatások jogát fenntartjuk.
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HU  Jótállási jegy

A FAST Hungary Kft . (2310, Szigetszentmiklós, Kántor u. 10) mint a termék magyarországi importőre a jótállási 
jegyen feltüntetett típusú és gyártási számú készülékre jótállást biztosít a fogyasztók számára az alábbi feltételek 
szerint:

A termék gyártója: FAST ČR, a.s. (U Sanitasu, Říčany u Prahy 251 01, Csehország, Prága)

A FAST Hungary Kft. a termékre a fogyasztó részére történő átadástól (vásárlástól), illetve ha az üzembe helyezést 
a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezéstől számított 24 hónapig tartó időtartamra vállal 
jótállást.

A  jótállási igény a  jótállási jeggyel, a  vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 1 évig a  terméket értékesítő 
forgalmazónál, illetve a  jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviznél közvetlenül is, míg a  13. hónaptól  
a 24. hónapig kizárólag a hivatalos szerviznél érvényesíthető.

Jótállási jegy hiányában a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja 
a  termék ellenértékének megfizetését hitelt érdemlően igazoló bizonylatot. Mindezek érdekében kérjük tisztelt 
Vásárlóinkat, hogy őrizzék meg a fizetési bizonylatot is. A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó 
(i) elsősorban - választása szerint - a  hibás termék díjmentes kijavítását vagy kicserélését követelheti, kivéve, 
ha a  választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a  jótállásra kötelezettnek a  másik igény teljesítésével 
összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, (ii) ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, 
vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve kicserélést nem vállalata, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn 
belül, a  fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni, a  fogyasztó – választása 
szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs 
helye. 

A 151/2003. (IX.22.) Kormányrendeletben meghatározott tartós fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól 
(üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a  forgalmazó nem 
hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem a forgalmazó köteles a tartós fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, 
hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Kijavítás esetén a fogyasztási cikkbe csak új 
alkatrész kerülhet beépítésre. A jótállásra kötelezett törekszik arra, hogy a kijavítás vagy kicserélés 15 napon belül 
megtörténjen. A rögzített bekötésű, illetve a 10kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként 
nem szállítható fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem 
végezhető el, a  le- és felszerelésről, valamint az el – és visszaszállításról a  jótállás kötelezettje gondoskodik.  
Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja 
rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén 
a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében 
újból kezdődik. 

Nem érvényesíthető a jótállási igény, ha jótállásra kötelezett bizonyítja, hogy a hiba oka a termék fogyasztó részére 
való átadását követően keletkezett, így például ha a hibát  nem rendeltetésszerű használat, használati útmutató 
figyelmen kívül hagyása, helytelen szállítás vagy tárolás, leejtés, rongálás, elemi kár, készüléken kívülálló ok (pl. 
hálózati feszültség megengedettnél nagyobb ingadozása)  illetéktelen átalakítás, beavatkozás, nem a hivatalos 
szerviz által végzett javítás  fogyasztó feladatát képező karbantartási munkák elmulasztása okozta. A  jótállás 
a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti. 
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A kereskedő tölti ki.

Megnevezés:  ...........................................................................................................................................................................

Típus:  ........................................................................................................................................................................................

Gyártási szám: ........................................................................................................................................................................

A termék azonosításra alkalmas részeinek meghatározása (amennyiben alkalmazható):  ................................

.....................................................................................................................................................................................................

Vásárlást igazoló bizonylat  száma:  ..................................................................................................................................

A vásárlás (üzembe helyezés) időpontja: 20 ........  .................hó ................nap.

Kereskedő bélyegzője:

Javí tás esetén a szerviz tölti ki.

A jótállási igény bejelentésének időpontja:  .....................................................................................................................

Javításra átvétel időpontja:  .................................................................................................................................................

Hiba oka:  .................................................................................................................................................................................

Javítás módja:  ........................................................................................................................................................................

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:  .....................................................................................

A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:  ....................................................................

Szerviz pecsétje

Tisztelt Fogyasztó!

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Cégünk és szervizünk elérhetősége:

FAST Hungary Kft. 2310, Szigetszentmiklós, Kántor u. 10. Tel.: 06-23-330-905; 06-23-330-830
Fax: 06-23-330-827, E-mail: info@fasthungary.hu



FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, Říčany CZ-251 01


