CR50

NAVODILA ZA UPORABO

CR50

USB /SD /RADIO PREDVAJALNIK

POW
A .PS

MUTE

CLK

EQ

MODE

BAND
/

7W x4

RES

Pred uporabo izdelka, prosimo,
preberite navodila za uporabo!

MPman

Opozorila pri namestitvi:
1. Predvajalnik naj namesti strokovnjak ali
serviser, če je le mogoče.
2. Preberite navodila za uporabo za električne
povezave, napačna uporaba lahko poškoduje
predvajalnik.
3. Predvajalnik priključite na kabel za napajanje
šele po tem, ko namestite ostale priključke.

Tap

4. Izolirajte vse proste žice in kable, da ne pride
do kratkega stika.
5. Po namestitvi zaščitite vse proste kable in žice.
6. Pred namestitvijo skrbno preberite navodila za
uporabo posameznih delov.
7. Predvajalnik je namenjen le za uporabo z 12V-15V
negativnim ozemljenim sistemom. Prepričajte se,
da je napajanje v vašem vozilu negativno in ozemljeno.
8. Vse kable na predvajalniku priključite natanko tako, kot
je to prikazano na sliki (stran 2), drugače lahko pride do napačnega delovanja ali poškodb.

1

Prikaz priključkov:
SPECIFIKACIJE:

Priključek za anteno

Zvočnik desno zadaj
Zvoč. desno spredaj
Zvoč. levo spredaj
Zvoč. levo zadaj

Avdio izhod

Bel (L)
Rdeč (D)

+

-

Vijoličen
Vijoličen /Črn

-

+

Siv
Siv /Črn

+

-

Bel
Bel /Črn

+

Zelen
Zelen /Črn

-

FM radio:
Frekvenčno območje: . . . .............. ...87.5 - 108 MHz
Frekvenca medija: . . . .................... ...10.7 MHz ±0 . 3 %
Razmerje signal/šum: . . . ..................... .50 dB
Občutljivost radia: . . . ......................................10 d B
Ozemljitev (črn )
Samodejna antena (moder)
Napajanje (12V, rumen)
ACC (12 V, rdeč )

1. Predvajalnik je namenjen samo za 12 V neposredni
negativni in ozemljeni električni sistem.
2. Da ne bi prišlo do kratkega stika, odklopite kabel,
ki radio povezuje z akumulatorjem vozila, dokler
ne priklopite vseh ostalih povezav.
3. Rumen usmerjevalni kabel je priključen na
terminal anode (+) ali na BAT terminal .
4. Ko zamenjate varovalko, naj bodo specifikacije
varovalke za radio in za vozilo enake.
5.Za najboljše predvajanje potrebujete dobre
4 - 8 Ohm zvočnike.
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USB /SD:
Frekvenčna odzivnost: . . . ..................... .20 Hz - 20 KHz
Razmerje signal/šum: . . . ..................... . > 50 dB
T.H.D . . . ...................................................................... .. < 0.5 % (1 KHz)

Drugo:
MAX izhodna moč. . . ........................ .4 x7 W
Napajanje . . . ........................... ...12- 15 VDC minus ozemljitev
Impedanca zvočnikov . . ......................4-8 Ohm /ch
Dimenzije . . . ....................................... ..177 x 115 x 50 mm

Nadzorna plošča in funkcije:
2
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1.VKLOP: Vklop in izklop radia
2. A.PS :
*Med predvajanjem iz USB/SD kratko pritisnite gumb in izberite INT,RPT,RDM
*V načinu Radio, pritisnite za samodejno iskanje in shranjevanje postaj.
3. / :
*Med predvajanjem iz USB/SD pritisnite za izbiro prejšnjega/naslednjega posnetka ali držite za
pomik nazaj/naprej za 10 posnetkov.
*V načinu Radio kratko pritisnite za ročno iskanje postaj (za shranjevanje pritisnite gumb BAND)
ali držite za samodejno pomikanje med postajami.
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4.BAND /
:
*Med predvajanjem iz USB/SD pritisnite za PAVZO v predvajanju.
*V načinu Radio pritisnite za preklop med območji FM1, FM2, FM3 ali držite za shranjevanje
izbrane radijske postaje.
(Na LCD zaslonu utripajo številke, ki jih s tipkami
/ prestavite, izberite mesto 1~6
na katero se čez 5 sekund shrani trenutna radijska postaja)
5. Gumb VOL: nadzor glasnosti (zavrtite gumb za spreminjanje glasnosti), pritisnite gumb in izberite:
DH, NON, S7. Pri predvajanju iz USB/SD pritisnite gumb za izbiro učinka: CLASS, POP, ROCK.
6. Reža za SD kartice
7. RESET: gumb za resetiranje nastavitev
8. MODE: spremenite način predvajanja
9. MUTE: pritisnite za utišanje zvoka
10. CLK: pritisnite za prikaz točnega časa, držite, če želite čas spremeniti z gumbom VOL.
Pritisnite gumb SEL za vrnitev v meni.
11. USB vhod
12. AUX vhod (vhod za zunanje naprave)
13. EQ: pritisnite, če želite izbrati učinek zvoka: CLASS, POP, ROCK.
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OPOZORILO:
Če je kabel za anteno (moder) ozemljen ali napačno priklopljen, lahko radio pregori ali pa vklop radia ni
mogoč.
Če je kabel za napajanje (rumen) ozemljen ali napačno priklopljen, lahko radio pregori ali pa radia ni mogoče
vklopiti oz. lahko se nenadoma izklopi.
Če je kabel za pomnilnik (rdeč) napačno priklopljen, lahko radio pregori ali pa ga ni mogoče
vklopiti oz. lahko se nenadoma izklopi.
* Zvočniki morajo biti pravilno priključeni, drugače lahko zvočniki in ojačevalec pregorijo ali pa
zvočnik ne predvaja zvoka.

