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Használati útmutató 
 
Kérjük, hogy a legjobb eredmény érdekében használatbavétel előtt figyelmesen olvassa 
el a használati útmutatót!  
 

 
Fontos figyelmeztetés 

 
z  A készülék -10  fok alatt történő használat esetén károsodhat.  

 

HASZNÁLAT ELŐTT MELEGÍTSE FEL AZ AJÁNLOTT HŐMÉRSÉKLETRE AZ 

UTASTÉRT! 

z  A csúcsminőségű hangrendszer megismeréséhez figyelmesen olvassa el a használati 
útmutatót!  

z A készülék beszerelésekor válassza le a gépjármű akkumulátorának negatív csatlakozóját.  

z  Biztosíték cseréjekor ügyeljen arra, hogy azonos áramerősségűt használjon. Ha az eredeti 
biztosítékot nagyobb áramerősségűre cseréli, azzal a készülék sérülését okozhatja.  

z NE szerelje szét a készüléket! A készülék által alkalmazott lézersugár káros a szemre.  

z  Ügyeljen arra, hogy a készülékbe ne kerüljenek idegen tárgyak (például pénzérme), mivel 
azok a készülék hibás működését, biztonsági kockázatot, elektromos áramütést, vagy 
lézersugár veszélyt okozhatnak.  

z Ha a gépjármű hosszabb ideig túlzott hidegben vagy túlzott melegben parkol, 

először várja meg, hogy a járműben a hőmérséklet ismét normál szintű lesz, és 

csak ezt követően használja a készüléket.  

z  NE nyissa fel a készüléket, és ne próbálja meg saját maga megjavítani! A javítást bízza 
szakemberre.  
 
z  Amennyiben a rendszer helytelenül működik (például, szokatlan zajt ad ki, kellemetlen szag 
vagy füst árad belőle, vagy folyadék került a belsejébe), válassza le a készülékről az 
áramellátást. Ilyen esetekben a rendszer ellenőrzése érdekében forduljon szakemberhez!  

z A készüléket az akkumulátor negatív pólusához tervezték, amely a gépjármű fém 

részével érintkezik. Kérjük, ezt beszerelés előtt ellenőrizze!  

z  Ügyeljen arra, hogy ha a készülék be van kapcsolva, akkor a hangszóró vezetékek nehogy 
összeérjenek, mivel ez az erősítő túlterhelését vagy kiégését okozhatja.  

 

z  A levehető panelt csak a vezeték csatlakoztatását követően szerelje fel.  

z  Lejátszáskor ne távolítsa el a levehető panelt.  
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Vezeték csatlakozás 
 

 

 
 

Bizonyosodjon meg arról, hogy jó legyen a karosszéria földelése, mivel azáltal kiküszöbölheti a 
legtöbb, elektromos zajt okozó problémát. A jó földelés feltétele a gépjármű fém 
karosszériájához való szoros csatlakozás. A földelés körüli rész legyen tiszta, rozsda-, festék, 
por, vagy szennyeződésmentes fém. 

 
Figyelem: Ügyeljen arra, 
hogy a vezetékek ne 
cserélődjenek fel! Bizonyos 
gépjárműtípusoknál 
módosítani kell a 
vezetékezést – ebben az 
esetben a beszerelés előtt 
forduljon hivatalos 
értékesítőjéhez.  

 
Az ISO csatlakozó 
1. Ha a gépkocsiban van ISO 
csatlakozó, akkor azt a rajz 
szerint csatlakoztassa.  
2. ISO csatlakozó nélküli 
esetben először ellenőrizze a 
gépjármű vezetékezését, 
mivel a rossz csatlakozások a 
készülék meghibásodását 
okozhatják.  
3. Vágja el a vezetéket; a 
színkód táblázat szerint 
csatlakoztassa a tápkábel 
színes végét az 
akkumulátorhoz, a 
hangszóróhoz, és a 
tápkábelhez.  

 

 
 

Helyzet Funkció 
 A csatlakozó  B csatlakozó  

1  Jobb hátsó (+)--- lila 

2 Kamera (12V egyenáram)- rózsaszín Jobb hátsó (-)--- lila/fekete csíkos  

3 Kézifék (föld)-- barna Jobb első (+)--- szürke 

4 Akku 12V (+)-- sárga Jobb első (-)--- szürke/fekete csíkos  

5 Autó antenna-- kék Bal első (+)--- fehér 

6  Bal első (-)--- fehér/fekete csíkos  

7 ACC(+)-- piros Bal hátsó (+)--- zöld 

8 Földelés -- fekete Bal hátsó (-)--- zöld/fekete csíkos 



Front panel  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1） Bekapcsoló / Néma mód 9） MENÜ 
2） Módkapcsoló  10） AS/PS  
3） Hangerő / OK  11） Lejátszás/Szünet, Memória 
4） SÁV / Médiaválasztó 12） LCD képernyő 
5） SEL  13） Infra érzékelő 
6） Előző/ vissza 14） KINYIT  
7） EQ /LOUD  15） USB nyílás 
8） Következő / Előre 16） AV BE 

 
 
 

Belső panel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17） SD/MMC kártyanyílás  
18） Kiad 
19） Lemeznyílás  
20） Reset  
21） Lopás gátló LED  

 

MEGJEGYZÉS：Kikapcsoláskor a készülék készenléti (standby) módra vált, ha nem kapcsolja 
szét az ACC áramot. Az áramforrás jelző gomb továbbra is világít.  

 

 

Távirányító 
 

1:  MÓD 
2:  B E K A P C S O L Á S  
3:  S Á V / VÉLETLENSZERŰ /Törlés(Opcionális) 
4:  ENTER 
5:  F E L /LE/BAL/JOBB 
6:  K I A D  (funkció nélküli opció)  
7:  SZTEREÓ/MONO/*(Opcionális) 
8:  P.SCN/RPT/#(Opcionális) 
9:  V I S S Z A /KERES- 

GYORS VISSZA 
10:LOUD 
11: OSD 
12: PBC/STOP 
13: Számgombok  
14: Lejátszás/Szünet 
15: Néma/Bluetooth (Opcionális) 
16: MENÜ 
17: ALCÍM 
18: SETUP 
19: SZÖG/Elfogad (Opcionális) 
20: INT/Kiad (Opcionális) 
21: HANGERŐ FEL 
22: A-B/ZOOM 
23: SEL 
24: ELŐRE/KERES+ 

GYORS ELŐRE 
25: HANGERŐ LE 
26: AUDIO/GOTO 
27: TILT (funkció nélküli opció) 
28: DUÁL 

 

Megjegyzés：A távirányító univerzális. Bizonyos opciók csak a megfelelő modellel 
működnek.  

 

 
 

Elemcsere 
Megjegyzés: 
  Ha hosszabb ideig nem használja a távirányítót, távolítsa el belőle az elemeket!  

 Ügyeljen arra, hogy a távirányító és a készülék 
érzékelője között ne legyen semmilyen tárgy.  
 Ügyeljen arra, hogy a távirányítót ne érje 

ütés. 
 Az interferencia elkerülése végett ügyeljen 

arra, hogy egy időben ne használjon több 
távirányítót. 

 Az elem élettartama általában egy év, bár ez függ a használat gyakoriságától. Ha már a 
készülék közelébe tartva sem működik megfelelően a távirányító, akkor ki kell cserélni az 
elemeket. Ügyeljen arra, hogy azonos típusú – CR2025 (3V) – lítium elemet használjon.  

  A használt elemeket a helyi rendelkezéseknek megfelelően kezelje.  
 Az elemeket ne próbálja meg szétszerelni, ne tegye ki őket sugárzó hőnek vagy tűznek. 
 Az elemeket tartsa gyermekektől elzárt helyen. Ha esetleg a gyermek lenyelte az 

elemet, azonnal forduljon orvoshoz!  



 

 

Főmenü 
A programok működésének megismeréséhez tanulmányozza az egyes képernyők adatait, illetve 
a használati útmutatót. A készülék bekapcsoláskor a főmenüt mutatja.  

 
 
Általános működés 
A készülék újraindítása  

 

Az első használatot megelőzően, illetve elemcsere után a készüléket újra kell indítani. Nyomja 
meg a KINYIT/OPEN gombot a panel lenyitásához, majd nyomja meg a RESET gombot a 
gyári beállításokhoz való visszatéréshez.  

Ki- és bekapcsolás 
 

A készüléket (az „open” gomb kivételével) bármely gomb megnyomásával bekapcsolhatja.  
A kikapcsoláshoz nyomja meg hosszan az BEKAPCSOLÓ/POWER gombot az előlapon vagy a 
távirányítón.  

Mód beállítása  

A mód kiválasztásához nyomja meg többször a MÓD/MODE gombot: 
RADIO→DISC*→USB/IPOD*→SD*→AV IN→RADIO 

 
 
(* csak akkor működik, ha van adathordozó – lemez, SD, USB – csatlakozás rendben van.) 

Hangerő/OK 

A hangerőt a VOL gomb forgatásával állíthatja be: az óramutató járásának megfelelő irányba 
forgatva növelheti, az ellentétes irányba forgatva pedig csökkentheti a hangerőt, vagy nyomja 
meg a távirányítón a VOL+ vagy VOL- gombot. 

Ha bármilyen módban elforgatja a VOL gombot, azzal kiválaszthatja a lejátszani kívánt fájlt. 
A következő menüpontba az OK gomb megnyomásával léphet.  

Hangbeállítások 

A hangbeállításokhoz nyomja meg a SEL gombot a távirányítón vagy az előlapon. A 
hangbeállításoknál az alábbiakból választhat: 
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[1].Felirat Nyelv beállítás: 

Az opcióval kiválaszthatja a feliratok nyelvét. Ha a kiválasztott nyelv szerepel a lemezen, akkor a 
készülék automatikusan ezt mutatja. Ha nem, akkor az első rögzített nyelven fogja mutatni a 
feliratokat.  

[2].Hang Nyelv beállítás: 

Az opcióval kiválaszthatja a kívánt nyelvet. Ha a kiválasztott nyelv szerepel a lemezen, akkor a 
készülék automatikusan ezt játssza le (nem minden lemez többnyelvű). Ha nem, akkor az első 
rögzített nyelven fogja megkezdeni a lejátszást.  

[3]. DVD Menü Nyelv beállítás: 

Az opcióval kiválaszthatja a lemezmenü nyelvét. Ha a kiválasztott nyelv szerepel a lemezen, 
akkor a készülék automatikusan ezt mutatja. Ha nem, akkor az első rögzített nyelven fogja 
mutatni a feliratokat 

 [4]JELSZÓ: 

A készülék gyári jelszava: 0000. Ha meg kívánja változtatni a jelszót, akkor először adja meg a 
régi jelszót, majd ezt követően meg kell adnia az új jelszót. FIGYELEM: a megadott jelszó 
módosítására, cseréjére a későbbiek során nincs lehetőség.  

[5] Besorolás / SZÜLŐI FELÜGYELET 

AZ USA besorolási rendszerét alkalmazó DVD lemezek esetén, a besorolás megjelölésével 
megakadályozhatja, hogy a gyermekei a számukra nem megfelelő tartalmakat megtekintsék. A 
besorolás megváltoztatása csak a jelszó megadását követően lehetséges. A gyári jelszó: 0000. 

 
Kód Leírás 
1.NINCS Gyermekek számára biztonságos 
2.G Általános nézők– Valamennyi korcsoport számára ajánlott 

3.PG 
SZÜLŐI FELÜGYELET AJÁNLOTT – Bizonyos tartalmak nem megfelelően 
gyermekek számára  

4.PG-13 
SZÜLŐI FIGYELEM ERŐSEN AJÁNLOTT – Bizonyos tartalmak nem 
megfelelőek 13 év alatti gyermekek számára  

5.PG-R Korlátozott – 17 év alatt szülői vagy felnőtt felügyelettel  
6.R KORLÁTOZOTT - 17 év alatt szülői vagy felnőtt felügyelet kötelező  
7.NC-17 17 ÉV ALATT NEM AJÁNLOTT  
8. Adult 17 év felett ajánlott 

 

[6] TV típus: 

Állítsa be a megfelelő arányt a TFT 
kijelzőhöz: 
Három arány közül választhat: Normál/PS (4:3 Pan Scan), Normál/LB (4:3 Letterbox) és Széles 
(16:9). A beállítástól, illetve a képernyő méretétől függően az egyes lemezformátumok eltérő 
képet fognak mutatni.  

[7] NTSC/ PAL: 

A kívánt videó kimeneti formátumot állíthatja be. Európában a PAL, az USA-ban és Japánban 
pedig általában az NTSC használata az elterjedt.  

[8] DEFAULT: 
Gyári beállítások visszaállítása. Valamennyi beállított értéket (memóriát és beállított adókat 
is) visszaállítja a gyári alapbeállításokra.  



 

 

 

Rendszerinformációk 
 

 
 

A szoftver verzió csupán referencia.  
 
 
 
 

 
 

 
AV IN 

Opcionális AV kábellel csatlakoztassa a külső AV készüléket (például videó kamerát), majd 
nyomja meg a MODE gombot az AV módba történő átváltáshoz. Megjegyzés: Ha nincs külső 
videó bemenet, akkor a TFT kijelzőn ez jelenik meg: “NO SIGNAL” / NINCS JEL. 

Parkolás 

Ha leáll a gépjárművel, és behúzza a kéziféket, a képernyőn látható a videókép, vagy egy 
figyelmeztető üzenet.  

Tolatókamera 

A készülék tolatókamera csatlakozással van felszerelve. A kamera segítségével tolatáskor 
figyelemmel kísérheti a jármű mögötti helyzetet.  
Kérjük, csatlakoztassa a tolatókamerát a jármű hátsó videó bemenetével. A tolató vezetéket 
pedig csatlakoztassa a tolató lámpához. A tolatókamera nézet akkor aktiválódik, ha az 
autójával tolatni kezd.  

 

 
 
 

A rádió működése 
Sáv kiválasztás 

Nyomja meg a távirányítón vagy az előlapon a Band/ Sáv gombot a kívánt sáv kiválasztásához: 
FM 1          FM 2          FM 3          AM1       AM2 

 
 
Kézi hangolás 

Az állomáskereséshez válassza ki a sávot, majd a    gombokat tartsa 
lenyomva a távirányítón, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a Manual/Kézi felirat. Ezt követően a 
gomb ismételt megnyomásával kereshet a frekvenciák között.  

Automatikus hangolás 

Az állomáskereséshez válassza ki a sávot, majd   gombokkal az előlapon vagy a 
távirányítón indítsa el az automatikus keresést. A keresés leáll, ha állomást talált.  

Állomás kiválasztása 

Az előlapon a    gombok ismételt megnyomásával válassza ki az állomást. 
Tetszőlegesen a távirányító számgombjai (1-6) segítségével is kiválaszthatja az állomást.  

Előre beállított állomások keresése 

A memóriában tárolt állomások kereséséhez tuner módban nyomja meg az előlapon az AS/PS 
gombot vagy a távirányítón az RPT/P.SCN gombot. A művelet leállításához nyomja meg 
ismét a gombot.  

 

 

 

Automatikus mentés 

A legjobb vételű rádióállomás elmentéséhez tuner módban nyomja meg az előlapon az AS/PS 
gombot, vagy a távirányítón az RPT/P.SCN gombot, majd tartsa lenyomva 2 másodpercig.  

Manuális mentés 
A kívánt állomás megtalálása után tuner módban nyomja meg hosszan az 1-6 számgombok 
valamelyikét a távirányítón. A készülék a szám mellé elmenti az állomást.  

A kívánt állomás megtalálása után tuner módban az előlapon nyomja meg hosszan a MEM 
gombot, majd a VOL gomb elforgatásával válassza ki az 1-6 szám valamelyikét a rádió 
képernyőn, majd a bevitelhez nyomja meg a VOL/OK gombot az előlapon. A készülék a szám 
mellé elmenti az állomást. 

Sztereo/Mono 

A sztereó vagy mono hangvételhez FM sávszélességen nyomja meg a Stereo/Mono gombot a 
távirányítón. 

 
 
 

DVD/USB/SD/MMC 
Lemez betöltése 

1. Kapcsolja be a készüléket. 
2. Nyomja meg az Open gombot az előlapon.  
3. Helyezze be a lemezt a lenyíló lemeztartóra a nyomtatott felével felfelé, majd hajtsa vissza a 
lemeztartót. A készülék automatikusan átvált DVD módra. 
4. A lemez kivételéhez nyomja meg az előlapon az Open gombot vagy a belső panelen az Eject 
gombot. Ha körülbelül 10 másodpercig nem veszi ki a lemezt, akkor automatikusan ismét 
betöltődik. A lemez kivételnél ügyeljen arra, hogy a lemez ne hajoljon meg, illetve ne sérüljön!  
MEGJEGYZÉS： 
A hátsó kamera működik, ha a készülék DVD módban van.  

USB  

Ha USB adathordozóról szeretne lejátszani MP3/ MP4/ WMA fájlokat, akkor helyezze be az 
USB/iPod adathordozót a készülék jobb oldalán található USB nyílásba. A készülék 
automatikusan megkezdi az MP3/MP4/ WMA/JPEG fájlok lejátszását. Ha mégsem, akkor 
nyomja meg a MODE gombot többször az USB mód kiválasztásához.  

SD/MMC kártya 

Ha SD/MMC kártyáról szeretne lejátszani MP3/ MP4/ WMA/JPEG fájlokat, akkor először 
illessze be a kártyát a kártyanyílásba (nyomja meg az Open gombot a panelen az előlap 
lehajtásához, majd helyezze be az SD/MMC kártyát a kártyanyílásba.) A készülék 
automatikusan megkezdi az MP3/MP4/ WMA/JPEG fájlok lejátszását. Ha mégsem, akkor 
nyomja meg a MODE gombot többször az SD mód kiválasztásához.  

Lejátszás/Pillanat állj 

Multimédia módban nyomja meg a távirányítón vagy az előlapon a Play (lejátszás)/Pause 
(pillanat állj) gombot a lejátszás megállításához. Ha ismét megnyomja a gombot, a lejátszás 
folytatódik.  

Lejátszás megállítása 

Mp3 módban nyomja meg a távirányítón a Stop gombot a lejátszás megállításához. A lejátszás 
újraindításához nyomja meg a Play/pause gombot. DVD módban a lejátszás megállításához 
nyomja meg egyszer a Stop gombot a távirányítón. Ha ismét megnyomja, a lejátszás 
folytatódik. Ha kétszer nyomja meg a Stop gombot, akkor véglegesen leállítja a lejátszást. A 
lejátszás újrakezdéséhez nyomja meg a Play/Pause gombot.  

 



 

 

Sáv kiválasztása 

Nyomja meg az előlapon az M.SEL gombot a lejátszási mód kiválasztásához: MUSIC MODE 
PHOTO MODE      VIDEO MODE (zene / fotó / videó). A távirányítón az UP (fel)/DOWN (le) 
gombokkal válassza ki a lejátszani kívánt fájlt. A következő menüpontba való átlépéshez 
nyomja meg az előlapon vagy a távirányítón az ENTER gombot. Az előző menüpontba való 
visszatéréshez nyomja meg a MENU gombot az előlapon. Ha a főmenübe kívánt visszalépni, 
akkor nyomja meg a MENU gombot a távirányítón.  

Lejátszás során a SEEK-         SEEK+    gomb megnyomásával – a távirányítón 
vagy az előlapon – lejátszhatja az előző vagy a következő sávot. A sávokat a Play/Pause gomb 
megnyomásával is lejátszhatja. A kívánt sávot kiválaszthatja a távirányítón a számgombok (0-9), 
majd az ENTER gomb megnyomásával. 

Gyors előre / vissza 

Lejátszás során nyomja ismételten a SEEK-   ,SEEK+  gombot a 
távirányítón vagy a panelen a gyors előre vagy gyors visszalépés aktiválásához. A gomb 
egyes megnyomásával növelheti a lejátszás sebességét. A normál sebességű lejátszáshoz 
nyomja meg a Play/Pause gombot a távirányítón. Ha a gyors előre / hátra funkció használata 
során a készülék elér a következő / előző sávhoz, a készülék automatikusan visszatér a 
normál lejátszáshoz.  

A-B repeat / A-B részek ismétlése 

Ha lejátszás során megnyomja a gombot a megismételni kívánt rész kezdőpontjánál (A), majd 
ismét megnyomja a végpontjánál (B), akkor a készülék ismételten lejátssza a kiválasztott A-B 
pontok közötti részt. A funkció törléséhez nyomja meg ismét az A-B repeat gombot.  

Véletlenszerű lejátszás 

Médiafájl módban nyomja meg a távirányítón az RDM gombot a véletlenszerű lejátszás funkció 
be-, illetve kikapcsolásához.  

Introduce playback / lejátszás bevezetése 

CD módban nyomja meg a távirányítón az INT gombot a bevezetés funkció aktiválásához. A 
készülék minden sávból lejátssza az első pár másodpercet. A funkció törléshez nyomja meg ismét 
a gombot.  

GOTO 

Lejátszás során nyomja meg és tartsa lenyomva az AUTO/GOTO gombot a távirányítón a sáv 
vagy fejezet kiválasztásához. A képernyőn megjelenik egy idő szerinti keresés üzenet. Írja be a 
kezdőidőt, amikor a sáv vagy fejezet lejátszását szeretné elkezdeni. A bevitelhez nyomja meg 
az ENTER gombot. A sáv vagy fejezet lejátszása a megadott időpontban fog elkezdődni.  

Ismételt lejátszás  

Lejátszási módban nyomja meg egymás után többször a P.SCAN/RPT gombot a távirányítón 
vagy az előlapon az egyes módokban történő ismételt lejátszáshoz: Egy megismétlése (repeat 
one), sáv megismétlése (repeat track), minden megismétlése (repeat all), fejezet megismétlése 
(repeat chapter), cím megismétlése (repeat title), ismétlés kikapcsolása (repeat off). 

Programozott lejátszás 

A programlistába a távirányító PROG gombjának megnyomásával léphet be. 
A    gombok és a számgombok segítségével írja be az egyes kiválasztott pozícióra 
a kívánt sáv számát. DVD és fájl-lemez esetén válassza ki a címet és a fejezet számát; 
VCD és CD esetén válassza ki a sáv számát.  
Mozgassa a kurzort a START feliratra, majd nyomja meg a távirányítón az ENTER gombot a 
lejátszáshoz. 
Ha lapozni szeretne, mozgassa a kurzort a NEXT          PREV         jelzésekre, majd  
 
nyomja meg az ENTER gombot a távirányítón az előző vagy a következő lapra való lépéshez.  

 

 

Ha törölni kívánja a programozott lejátszás funkciót, akkor nyomja meg ismét a PROG gombot a 
távirányítón, majd válassza ki és nyomja meg a Stop opciót.  

OSD funkció 

Lejátszás során nyomja meg ismételten a gombot a kijelző információ megjelenítéséhez: Cím 
száma fejezet száma, eltelt CÍM (TITLE elapsed) => fennmaradó cím ( T ITLE remain) => 
e l t e l t  f e j e z e t  ( CHAPTER elapsed) => fennmaradó fejezet (CHAPTER remain) => 
Kijelző kikapcsolás (Display off). 

Zoom in/out 

Mozi módban nyomja meg és tartsa lenyomva két másodpercig a kép nagyításához vagy 
kicsinyítéséhez: 2×-> 3×-> 4×-> 1/2-> 1/3-> 1/4->normál. 

 

PBC funkció 

VCD lemez lejátszása esetén nyomja meg és tartsa lenyomva a távirányítón a STOP/PBC 
gombot a PBC be- vagy kikapcsolásához. PBC bekapcsolás esetén a képernyőn megjelenik a 
PBC menü. Ha a menüben egy címlista található, akkor a távirányító számgombjai segítségével 
ki tudja választani a kívánt sort.  

Szög megváltoztatása 

Az Angle gomb ismételt megnyomásával megváltoztathatja a nézőszöget (a funkció csak a 
többszörös szögű lejátszást támogató DVD fájl vagy DVD lemez esetén elérhető) 

Nyelv kiválasztása  

DVD lejátszás módban nyomja meg többször az AUIO/GOTO gombot a távirányítón a hallani 
kívánt nyelv kiválasztásához. (A funkció csak a többnyelvű lejátszást támogató DVD fájl vagy 
DVD lemez esetén elérhető). 

Felirat nyelvének kiválasztása 

Ha a DVD lemez támogatja a többnyelvű feliratokat, akkor a távirányító SUB-T gombjának 
többszöri megnyomásával kiválaszthatja a kívánt nyelvet.  

Hangcsatorna kiválasztása 

VCD lemez lejátszása során nyomja meg a távirányítón az AUDIO/GOTO gombot a 
hangcsatorna kiválasztásához: L-MONO=>R-MONO=>MIX-MONO=>Stereo. 
Kettős funkció (szükség esetén) 
DUAL KEY beállítások: A gomb rövid megnyomásával be- vagy kikapcsolhatja a DUAL 
funkciót. Kettős működéskor nyomja meg hosszan a C-DUAL és D-DUAL gombokat. 

 

Kettős zóna mód aktiválása 
-    A SETTINGS/BEÁLLÍTÁSOK menüben lépjen be a GENERAL/ÁLTALÁNOS beállítások 
pontba, keresse meg a DUAL módot, majd válassza ki az ON/BE funkciót. 
-    Helyezzen be DVD lemezt vagy kezdje meg a film lejátszását SD kártyáról vagy USB-ről. 

Az első zóna ellenőrzése (C-DUAL) 
-    Nyomja meg a távirányítón a DUAL gombot: a képernyőn megjelenik a C-DUAL felirat. 
- a főmenübe való visszalépéshez nyomja meg a távirányítón vagy az előlapon a MENU 

gombot. Válassza ki az első zónában alkalmazni kívánt módot.  
- A készülék képernyője átvált a kiválasztott módra. A DVD vagy SD/USB film lejátszása 

csak az AV kimeneteken folytatódik, miközben az első és a hátsó LINE kimeneteleken a 
kiválasztott hangmód lejátszás történik. Az előlapon és a távirányítón történő 
funkciókijelölés csak az első zónában aktivált kiválasztott módra érvényes.  

 

A hátsó zóna ellenőrzése (D-DUAL) 
- C-DUAL módban nyomja le és tartsa lenyomva a távirányítón a DUAL gombot, amíg a 

képernyőn meg nem jelenik a D-DUAL felirat.  
- Az előlap és a távirányító DVD, USB, vagy SD ellenőrző funkciói (ideértve a hangerőt 

is), csak a hátsó zóna médialejátszását fogja érinteni.  



 
Lopás gátló rendszer 

 

 

 
Az előlap eltávolítása  

 

1. Nyomja meg a PWR gombot a készülék kikapcsolásához.  
2. Nyomja meg az OPEN gombot az előlap leválasztásához.  
3. Húzza ki az előlapot.  
4. Helyezze az előlapot a tartójába, és vigye magával, ha kiszáll a 
járművéből.  
 
A készülék eltávolítása 
1. Távolítsa el az előlapot és a keretet.  
2. Illessze be kattanásig mindkét T-kulcsot a készülék elején levő nyílásba. 
3. Húzza ki a készüléket. 

 
MEGJEGYZÉS: 
A forrásegység kikapcsol, ha az előlap 60 másodpercnél hosszabb ideig van 
nyitva. A belső panelen található LED pirosan villogni kezd, ha az ACC áram ki 
van kapcsolva.  

 

 
 

Lemezek kezelése és tisztítása 
 

 
Kezelés 
-    A piszkos, karcos, vagy meghajolt lemez rossz minőségű lejátszást vagy zajt okozhat.  
-    A lemezeket, tisztántartásuk érdekében, csak a széleinél fogja meg.  
- A karcolások elkerülése érdekében használat után a 

lemeztartóban tárolja a lemezeket.  
- Ne tegye ki a lemezeket közvetlen napsugárzásnak, 

magas páratartalomnak, magas hőmérsékletnek, vagy 
pornak. 

- Ha a lemez hosszabb ideig szélsőségesen magas 
hőmérsékleten van (például nyári forróságban a 
gépkocsiban hagyja), akkor elvetemedhet. 

- Ne ragasszon matricát, illetve ne írjon a lemez felületére. Az íróeszköz, illetve a tinta, 
sérülést okozhat.  

- Ne érintse meg a lemez felirat nélküli részét. A lemez egyik oldalára se ragasszon 
matricát, címkét, vagy adatvédő fóliát. 

Lemezek tisztítása 
A lemezek felszínéről az ujjlenyomatokat puha ruhával törölje 
le. A hagyományos lemezekkel ellentétben a kompakt 
lemezek felülete nem bordázott, ezért a por vagy a foltok 
finom ruhával eltávolíthatók. A törlésnél a lemez közepe felől 
haladjon a szélek felé.  

 

 
FIGYELEM: Kompaktlemez tisztításához soha ne használjon hígítót, benzint, lemeztisztítót, 
vagy antisztatikus spray-t, mivel ezek a műanyag felület sérülését okozhatják.  

Problémamegoldás 
 

 

 
 

Probléma Ok Megoldás 

Nincs áram 
 

 
Nincs gyújtás. Kiégett a 
biztosíték. 

Ha az áramforrás csatlakozása 
megfelelő, kapcsolja az indítókulcsot 
„ACC” állásba. 
Cserélje ki a biztosítékot.  

 
 
A készülék 
nem olvassa a 
lemezt 

Rossz irányban helyezték 
be a lemezt.  
A lemez erősen 
szennyezett vagy sérült. A 
járműben túl magas a 
hőmérséklet.  

 

A lemezt a címkével felfelé helyezze 
be a készülékbe.  
Tisztítsa meg a lemezt vagy helyezzen 
be másikat. Várja meg, amíg a 
gépkocsiban a hőmérséklet ismét 
normális lesz. 

 
Nincs hang 

A hangerő a 
minimumra van állítva. 
Rossz a vezetékezés. 

 
Állítsa a hangerőt a kívánt 
szintre.  
Ellenőrizze a vezetékek 
csatlakozását.. 

 

Nem 
működnek a 
funkciógombok 

A beépített 
mikroszámítógép zaj miatt 
nem működik megfelelően.  
Az előlap nincs rendesen 
a helyén.  

 
Nyomja meg a RESET 
gombot.  
Igazítsa meg az előlapot.  

 
Akadozó a hang 

 

A beszerelési szög 30 
foknál nagyobb. A lemez 
túlzottan szennyezett 
vagy sérült.  

Állítsa a beszerelési szöget 30 fok alá. 
Tisztítsa le a kompakt lemezt, vagy 
próbáljon meg egy másikat lejátszani.  

Nem működik 
a rádió; nem 
működik az 
automatikus 
rádióállomás 
keresés 

 
 
Az antennakábel nincs 
csatlakoztatva. Túl 
gyenge a jel.  

 
 
Igazítsa meg az antennakábelt. 
Válassza ki manuálisan az állomást.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
Általános 
Áramigény: 12 V egyenáram 
Áramfogyasztás: Max. 10 A 
Maximum teljesítmény: 52W x 4 csatorna (Max.) 

 

Kompatibilis formátumok: 
DVD/SVCD/VCD/HDCD/MP3/MP4/WMA/CDDA/Kép-C 
D/JPEG/CD-R/ -RW/DVD±R/±RW  

Méret (Szélesség x 
mélység x magasság), 
súly: 

178 x 175 x 50 mm / 1.8 kg 

ESP funkció: Audio CD: 40 másodperc; MP3: 120 másodperc  

Működési 
hőmérséklet: 

-10  - +60  

TFT kijelző 
Képernyőméret: 3.4 inch 
Felbontás: 720*400 pont 
Arány: 4:3/16:9 
Kontraszt: 400:1 
Fényerő: 250 cd/m2 
FM Sztereó rádió 
Frekvenciatartomány (USA) 87.5 – 107.9MHz(200KHz lépésenként) 
Frekvenciatartomány (EURÓPA): 87.5 – 108MHz(50KHz lépésenként) 
Frekvenciatartomány (DÉL-AMERIKA) 87.5 – 108MHz(100MHz lépésenként) 
Frekvenciatartomány (OROSZORSZÁG) 87.5 – 108MHz(50KHz lépésenként) 

65-74MHz(10KHz lépésenként) 
Tárolható állomások: 18 
AM/MW Rádió 
Frekvenciatartomány (USA) 530kHz - 1710 KHz(10KHz lépésenként) 

Frekvenciatartomány (EURÓPA): 522kHz - 1620 KHz(9KHz lépésenként) 
Frekvenciatartomány (DÉL-AMERIKA) 520kHz - 1710 KHz(10KHz lépésenként) 
Frekvenciatartomány (OROSZORSZÁG) 522kHz - 1620 KHz(9KHz lépésenként) 
Tárolható állomások: 12 
Hang specifikációk 
Maximum teljesítmény: 2Vrms (+/- 3 dB) 
Frekvenciaválasz: 20 Hz - 20 KHz 
S/N arány (A-vtd): 68 dB 
DSP hanghatás: EQ FLAT→EQ CLASSIC→EQ POP→EQ ROCK→EQ OFF 
Vonal kimenet 

 

Vonal bemenet: 4 csatorna RCA vonal ki 

 
Videó kimenet 

Videó kimeneti impedancia: 75Ω  
Video kimeneti szint: 1.0±0.2V 
(a normál videó bemeneti szint 
alatt) 

 

  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Forgalmazza: AUTÓ‐MULTIMÉDIA KFT 
Beszerelő műhely: AUTÓ‐MULTIMÉDIA KFT 

2040 Budaörs Forrás u. 10 
Tel: 06‐23‐440309 
Fax: 06‐23‐428060 

Email: info@autodvd.hu 
Honlap: www.autodvd.hu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A termék előzetes bejelentés nélküli változtatásának jogát fenntartjuk! 
 


