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A készülék a 70 MHz.-es sávban mæködœ URH adók vételére nem alkalmas. Az OIRT sáv
vételét (Kossuth, Petœfi, Bartók) lehetœvé tevœ keverœ, külön tartozékként megvásárolható, az
egy éves jótállási idœn belül. A vásárlás lehetœségét a jótállást vállaló biztositja.

2

Valencia CM127 h

2

28.01.2004, 9:35 Uhr

DEUTSCH

Funkciók áttekintése

•

A kazetta-deck ismertetœ jegyei
- Full-Logic Autoreserve kazetta-meghajtás
- S-CPS (Super-kazetta-mæsor-keresœmenet)
- Gyors szalagcsévélés elœre és hátra
- Rádió-monitor
- Kazetta Scan
- Beállítható üreskihagyás

•

A CD-váltó ismertetœ jegyei (bœvítési lehetœség)
- CD-váltó vezérlés CDC-A 05
- CD megnevezés / CD-k jegyzéke
- CD/mæsorcím fölfelé / lefelé
- CD/mæsorcím-Scan / ismételés / Mix
- Track Program Memory (TPM)
- Cue / Review, szünet / lejátszás

•

Az audio-rész ismertetœ jegyei
- Beépített erœsítœ 4 x 35 watt teljesítménnyel
- Négycsatornás elœerœsítœ-kimenet
- Basszus, treble, balance, fader beállítása
- Az utolsó audio-beállítás tárolása
- Programozható loudness
- Némára kapcsolás, telefon üzemmódban is
- AUX-bemenet

•

További ismertetœ jegyek
- DSC-menü (Direct Software Control)
- Beépített infravörös vevœ az RC 06 H típusú infravörös távvezérlœhöz (opcionálisan)
- Levehetœ kezelœrész kemény tartótokkal
- Készülék-megvilágítás
- Óraidœ-kijelzés
- 179 x 50 x 150 mm-es DIN/ISO-doboz
- Kihúzható kábelköteg-csatlakozás
- Bekattintható DIN-foglalat és cserélhetœ alkatrészek

FRANÇAIS

A rádió-rész ismertetœ jegyei
- Codem III-elv, azaz
új tuner, többutas vétel kiértékelése, ASU (automatikus zavarelnyomás),
csúsztatott mono / sztereo átkapcsolás, térerœsségtœl függœ hangerœ-szabályozás
- Jobb AM-frekvencia-jelleggörbe
- 18 FM/6AM-tárhely, beleértve / FM és / AM-tárhelyet Travelstore számára
- Rádio Scan és Preset Scan
- Adóállomás megnevezése
- Rádió Timer
- Keresœmenet közeli és távoli vételre és kézi behangolás

PORTUGUÊS

ESPAÑOL

SVENSKA

NEDERLANDS

ITALIANO

•

ENGLISH

Nagy teljesítményæ erœsítœk és 4-csatornás elœerœsítœ-kimenet gondoskodnak a rendszerkonfigurációnál a legnagyobb fokú rugalmasságról. A járulékos AUX-bemeneten át hordozható
audio-készülékeket, mint kazettás magnót vagy DAT-készülékeket lehet könnyæszerrel az Ön
jármævének zenekészülékével egyesíteni.

A kezelœrész lopás elleni védelmül levehetœ.
Kifejlesztve, szerkesztve és gyártva Blaupunkt által.
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Közlekedésbiztonság és
óvórendszabályok
•
•
•
•

Ne kezelje a készüléket, ha a közlekedés folyamata az Ön teljes figyelmét igénybe veszi.
Ön mint jármævezetœ köteles mindenkor figyelni a forgalomra.
Ne hagyja, hogy ettœl a rádió bármikor is elvonja.
A megkülönböztetœ hangjelzéseket, pl. a rendœrségét és tæzoltóságét a jármæben mindenkor
meg kell hallania.
Ha jármæve közvetlenül a napon állt és ennek következményeként a belsœ hœmérséklet
jelentœs mértékben megemelkedett, hagyja a készüléket bekapcsolás elœtt lehælni.

Fontos tudnivaló
Ehhez a készülékhez egy öntapadó matrica van mellékelve, amit Ön a levehetœ kezelœrész
(Release Panel) mögött lévœ felületre tud felragasztani. A matrica a kezelœrész levétele után
láthatóvá válik és jelzi a szemlélœnek, hogy ez a készülék ellopás ellen biztonsági kóddal védve
van.
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A kezelœrész levétele és felhelyezése:
A kezelœrész lopás elleni védelem céljából levehetœ.
A kezelœrész levétele:
A kezelœrész levételéhez nyomja meg a REL (kioldás) nyomógombot és a lent ábrázolt módon
óvatosan húzza le a kezelœelemet.
Tanács: A kezelœrészt ne egyenesen kifelé húzza. Ügyeljen arra, hogy a kezelœrész levételkor
ne essen le. Tárolja a levett kezelœrészt mindig a kemény tartótokban. Ne tegye ki a kezelœrészt
közvetlen napsugárzásnak vagy hœforrásnak, mint a forró-levegœ-csatornák, sem pedig nedves
helyiségben ne tárolja.

Tanács: Ne nyomja a kijelzœt. A kezelœrészt ne erœteljes nyomással helyezze be, könnyed
nyomással is nehézség nélkül felrakható.

NEDERLANDS

Az érintkezœk tisztítása
Elœfordulhat, hogy a készülék nem mæködik rendesen, ha a készülék és a kezelœrész közötti
érintkezœk piszkosak. Ennek megelœzése érdekében a kezelœrészt a REL nyomógomb
megnyomásával idœnként válassza le a készülékrœl és vegye le. Az érintkezœket tisztítsa meg.
Erre a célra használjon vattás pálcikát és (legalább 90%-os) izopropil-alkoholt.
Az érintkezœket függœleges irányban tisztítsa. Soha ne tisztítsa vízszintes irányban, mivel ez az
érintkezœk rongálódását okozhatja.

ITALIANO

FRANÇAIS

A kezelœrész felhelyezése:
A kezelœrész jobboldalát (B-rész) elöl helyezze a dobozra (A-rész) és óvatosan tolja be. A
kezelœrészt a baloldalon könnyedén nyomja a dobozhoz, amíg be nem kattan.

ENGLISH

DEUTSCH

Levehetœ kezelœrész (Release Panel)

A kezelœrész rögzítése kiállítási célokra:
A kezelœrész a készülék dobozához hozzácsavarozható, ha a készüléket a kereskedœ kiállítja.

SVENSKA

A kezelœrész csavarozással való rögzítése így történik:
A fekete csavart csavarja be a készülék felsœ oldalán lévœ bal elsœ furatba.
Lásd *-ot lent.

ESPAÑOL

*
A

PORTUGUÊS

B
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A kezelœelemek elrendezése

1

REL (Release)

2

(Mute)
AUDIO

– kezelœrész levétele
– némára kapcsolás
– basszus, treble, balance, fader
– Nevek tárolása és törlése a DSC-menüben
– Perc-kijelzœ nullázása

3

Infravörös-vevœ RC 06 H távmæködtetœhöz (választható)

4

SCA (Scan)

–
–
–
–

PS

– Tárolt adó bejátszása Preset Scan-nal

DIS (Display)

– A kijelzœ átkapcsolása
– Demo-Mode-kijelzœ be/ki

MENU

– DSC-menü be- és kikapcsolása

5

6

Kazettanyílás

7

– Sáv-átváltás

8
9

adóállomás bejátszása Radio Scan-nal
Kazetta-mæsorcím bejátszás
CD-mæsorcím bejátszás
CD-k bejátszása

– Kazetta-kiadás
SRC (Source)

– Audio-forrás kiválasztása

LIST

– CD-nevek jegyzéke

10

+

– Hangerœsség módosítása (hangosítás)

11

–

– Hangerœsség módosítás (halkítás)

12

ON (Power)

– Készülék be- és kikapcsolása

13

–
–
–
–
–
–
–
–

Kézi adó-keresœmenet lefelé
Mély - / magas - / balance balra
Menü-beállítások
Beviteli helyzet jelek kiválasztásához
Gyors visszacsévélés
CD-mæsorcím kiválasztás lefelé
Review
CD kiválasztás a jegyzékbœl
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15

–
–
–
–
–
–

Automatikus keresœmenet fölfelé
Fader elœl
Menüpontok kiválasztása
Nevek számára jelek kiválasztása
S-CPS fölfelé
CD kiválasztás fölfelé

16

–
–
–
–
–
–

Automatikus adóállomás-keresœmenet lefelé
Fader hátul
Menüpontok kiválasztása
Nevek számára jelek kiválasztása
S-CPS lefelé
CD kiválasztás lefelé

Kijelzœ

– Kijelzés

18

RPT (Repeat)

– Mæsorcímek és CD-k ismétlése

19

FM

– FM-hullámsáv
– Átváltó az I,II és III. FM-társíkok számára

20
21

FMT

– FM-Travelstore

MIX

– Mæsorcím-lejátszás véletlen sorrendben

AM

– AM-hullámsáv

AMT

– AM-Travelstore

NEDERLANDS

17

ENGLISH

Kézi-adó-keresœmenet fölfelé
Mély + / magas + / balance jobbra
Menü-beállítások
Beviteli helyzet jelek kiválasztásához
Gyors elœrecsévélés
CD-mæsorcím kiválasztása fölfelé
Cue
CD kiválasztása a jegyzékbœl

FRANÇAIS

–
–
–
–
–
–
–
–

ITALIANO

14

DEUTSCH

A kezelœelemek elrendezése

– Szünet

22
LD

– Loudness

SENS (Sensitivity)

– Keresœmenet érzékenységének beállítása

24

1, 2, 3, 4, 5, 6

– FM/AM állomás-nyomógombok

25

TPM (Track
Program Memory)

SVENSKA

23

PORTUGUÊS

ESPAÑOL

– TPM-mæsorcímek tárolása
– TPM-mæsorcímek lejátszása
– TPM-mæsorcímek törlése

7
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Eligazítás - Általános kezelés
Lásd a 4. oldalt, Közlekedésbiztonság és óvintézkedések
”Megnyomni” azt jelenti, hogy egy billentyæt kevesebb, mint 1/2 másodperc ideig tartson
lenyomva. Minden olyan funkciót, amelynél egy billentyæt 1/2 másodpercnél hosszabb ideig kell
mæködtetni, automatikusan egy BEEP figyelmeztetœ hangjelzés erœsít meg.
”Timeout (idœtúllépés) - Ha egy mævelet további billentyæk megnyomását igényli, a mævelet 4
másodperc (DSC-menüben 8 másodperc) után automatikusan befejezœdik, amennyiben nem
nyom meg további billentyæt.
Gyújtás bekapcsolása
A készülék megvilágítása bekapcsol és az óraidœ-kijelzœ világít, ha már be lett állítva. Egyébként
”12:00” jelenik meg. Az óraidœ beállítását a ”DSC-menü” c. fejezetben találja meg.
Demo-Mode
A készülék úgy van programozva, hogy egyes fœfunkciók a kijelzœn futólépésben kijelzésre
kerülnek, amennyiben egy percen keresztül egy billentyæt sem nyom meg. Ez a funkció
kikapcsol, amennyiben Ön a készüléket bekapcsolja és a DIS billentyæt 8 másodpercig nyomja,
amíg ”DEMO OFF” a kijelzœn meg nem jelenik. Ha Ön a DIS billentyæt újból 8 másodpercig
megnyomja, ez a funkció ismét aktívvá válik.
A készülék bekapcsolása
Bekapcsolt gyújtásnál nyomja meg az ON billentyæt vagy toljon be egy kazettát. Az utoljára
kiválasztott audio-forrás aktivizálódik, kivéve, ha a készüléket egy kazetta betolásával kapcsolja
be. Ebben az esetben a készülék kazetta üzemmódba kapcsol.
Audio-forrás kiválasztása
Az SRC billentyævel a következœ audio-források között választhat:
rádió, kazetta (amennyiben kazettát behelyezett), CD-váltó (amennyiben csatlakoztatva van)
vagy külsœ készülék (”AUX IN” kijelzés).
Kijelzés megválasztása
Ha Ön bekapcsol egy audio-forrást, egymás után több kijelzés jelenik meg.
Rádió üzemmódban:
adó neve (ha be van adva) —> frekvencia —> óraidœ
Kazetta üzemmódban:
”TAPE 1” vagy ”TAPE 2” (1. vagy 2. oldal) —> óraidœ
CD-váltó üzemmódban:
CD-név (ha be van adva) vagy CD-sz. —> CD- és mæsorcím-sz.
—> mæsorcím-sz. és lejátszott idœ —> óraidœ
Üzemmód külsœ készülékkel: “AUX IN” —> óraidœ
Amelyik kijelzést Ön állandó beállításként látni akarja, azt a DIS billentyæ ismételt megnyomása
révén válassza ki.
A készülék kikapcsolása
Az ON billentyæt több, mint 1/2 másodpercig nyomja meg, hogy a készüléket kikapcsolja.
A levehetœ kezelœrész kioldása
Nyomja meg a REL (release = oldás) billentyæt ahhoz, hogy le tudja venni a kezelœrészt. Egy
már behelyezett kazetta a készülékben marad. Az aktuális beállítások és a kiválasztott audioforrás tárolva maradnak. Ha a készüléket a kezelœrész levétele elœtt nem kapcsolta ki, a
visszahelyezéskor automatikusan bekapcsol.
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DEUTSCH

Audio-funkciók
Hangerœ beállítása
A - és + billentyækkel a hangerœ 0 és 63 között fokonként beállítható.

Magas hangszín (Treble) beállítása
Addig nyomja az AUDIO billentyæt, amíg a kijelzœn ”BASS” nem jelenik meg és ezután még
egyszer, hogy ”TREB” jelenjen meg és ezt követœen rögtön a
vagy
billentyæt a magas
hangszín visszaadásának -7 és +7 közötti fokonkénti növelésére vagy csökkentésére.

•

Balance beállítása
Addig nyomja az AUDIO billentyæt, amíg a kijelzœn ”BASS” nem jelenik meg és ezután még
kétszer, hogy ”BAL/FADE” jelenjen meg és ezt követœen rögtön a
vagy
billentyæt a
bal/jobb csatornák hangerœ-megoszlásának L9 (egészen baloldalra) és R9 (egészen
jobboldalra) közötti beállítására.

•

Fader beállítása
Addig nyomja az AUDIO billentyæt, amíg a kijelzœn ”BASS” nem jelenik meg és ezután még
kétszer, hogy ”BAL/FADE” jelenjen meg és ezt követœen rögtön a vagy billentyæt az
elœl/hátul csatornák hangerœ-megoszlásának F9 (egészen elœre) és R9 (csak hátra) közötti
beállítására.

NEDERLANDS

•

ITALIANO

Mély hangszín (Bass), magas hangszín (Treble), Balance és Fader
• Mély hangszín (Bass) beállítása
Addig nyomja az AUDIO billentyæt, amíg a kijelzœn ”BASS” nem jelenik meg és ezután
vagy
billentyæt a mély hangszín visszaadásának -7 és +7 közötti fokonkénti
rögtön a
növelésére vagy csökkentésére.

FRANÇAIS

ENGLISH

Némára kapcsolás
billentyæt és a hang elhalkul. A kijelzœn ”MUTE” jelenik meg. A
billentyæ
Nyomja meg a
újbóli megnyomásával viszont a hang ismét az elœbbi hangerœvel hallható.
A hang automatikusan elhalkul, ha telefon van a készülékhez csatlakoztatva és Ön telefonál. A
kijelzœn ”TEL MUTE” jelenik meg. A beszélgetés végeztével a hang ismét az elœbbi hangerœvel
hallható.
Azt, hogy némára kapcsoláskor milyen halk legyen a hang, Ön állíthatja be. Lásd erre
vonatkozóan a ”DSC-menü” c. fejezetet.

SVENSKA

A hangszín-beállítás eltérœ tárolása minden egyes audio-forrás számára
A mély és magas hangszínek minden egyes audio-forrásra (rádió, kazetta, CD-váltó és / vagy
külsœ készülék) eltérœ módon állíthatók be.

PORTUGUÊS

ESPAÑOL

Loudness
Az LD billentyæ megnyomásával a mély és magas hangok megemelése következik be. A
kijelzœn ”LD” jelenik meg. A megemelés az LD billentyæ újbóli megnyomásával megszænik.
Loudness minden egyes audio-forrásra, (rádió, kazetta, CD-váltó és / vagy külsœ készülék)
elkülönítetten állítható be. Erre vonatkozóan lásd ”DSC-menü” c. fejezetet.

9
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Rádió üzemmód
Hullámsáv és társík kiválasztása
Ön választhat az FM (UKW = URH) és az AM (MW = középhullám) hullámsávok között. Ehhez
nyomja meg az FM vagy az AM billentyæt. Az FM-hez 3 társík tartozik. Az FM billentyæ ismételt
megnyomása révén a készülék az FM I, FM II vagy FM III/FM T (Travelstore) FM-tárolási
szintekbe kapcsol.
Keresœmenet érzékenységének beállítása
A SENS billentyæt több, mint 2 másodpercig tartsa lenyomva ahhoz, hogy 10 és dx (közeli és
távoli vétel) között átkapcsoljon. Városi környezetben, ahol fœként erœs adók vannak, a ”10”
(lokális) beállítás elœnyös. Vidéki területeken ill. túlnyomóan gyenge vételnél a keresœmenet
érzékenységét ”dx”-re (distant = távoli) célszeræ beállítani.
Automatikus adóállomás-keresœmenet
Nyomja meg a vagy billentyæt egy fogható frekvencia megkeresése céljából. A
keresœmenet a legközelebbi fogható frekvenciánál áll meg.
Kézi adóállomás-keresœmenet
A
vagy
billentyæ megnyomásával a frekvencia frekvencia-lépésenként változik mindenkor
a kívánt irányban. A billentyæ tartós lenyomása révén a frekvencia folyamatosan változik.
Adó tárolása
A kiválasztott hullámsávban a beállított adót Ön tárolni tudja, ha az állomás-billentyæt legalább
2 másodpercig lenyomva tartja.
A tárolási mævelet végén a rádió rövid idœre némára kapcsol és BEEP jelzœhang megerœsíti a
tárolás megtörténtét. Megjelenik a kiválasztott állomás-billentyæ száma.
Tárolt adó lehívása
Tárolt adót a megfelelœ állomás-billentyæ megnyomásával aktivizálhatja.
Travelstore
Ön a mindenkori vételi körzetébœl a vételi erœsség szerint osztályozott hat legerœsebb FM- vagy
AM-adót automatikusan be tudja tárolni. Ez a funkció különösen utazás közben hasznos.
Nyomja meg 2 másodpercig az FMT-billentyæt az FM-Travelstore, vagy 2 másodpercig az AMT
billentyæt az AM-Travelsotre aktivizálása céljából. A kijelzœn rövid idœre ”T STORE” jelenik meg.
A sáv elején kezdve Travelstore betárolja a hat legerœsebb adót és azután visszaáll az 1.
tárhelyre.
Adó bejátszása Radio Scan-nal
Ön az összes fogható adót röviden be tudja játszani. Nyomja meg az SCA billentyæt, a kijelzœn
”STA SCAN” jelenik meg és ezt követœen villog a frekvencia (esetleg a tárhellyel) a
keresœmenet folyamán. A készülék mindaddig tovább keres és bejátszik, amíg az SCA billentyæt
újból meg nem nyomja. A bejátszási idœt meg lehet változtatni (lásd ”DSC-menü” c. fejezetet).
Tárolt adó bejátszása Preset Scan-nal
Nyomja meg a PS billentyæt 2 másodpercnél hosszabb ideig. ”PS SCAN” jelenik meg a kijelzœn,
azután a frekvencia és a tárhely villog. A készülék egymás után bejátssza az összes tárolt adót.
A PS billentyæ újbóli megnyomásával a bejátszás befejezœdik. A bejátszási idœt meg lehet
változtatni (lásd ”DSC-menü” c. fejezetet).
Tanács a rádióvételhez
Gyenge középhullámú adók vételi minœsége javulni fog, ha a magas hangszínt a minimumra (-7)
állítja be.
Sztereo-jel
A sztereo-jel a kijelzœben megjelenik, mihelyt egy kielégítœ jel-erœsségæ sztereó-adót fog a
készülék. Rossz vétel esetén a készülék automatikusan mono lejátszásra kapcsol át.
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Gyors szalagcsévélés
A
billentyævel a gyors hátracsévélést aktivizálja (”FAST REW” a kijelzœn).
A
billentyævel a gyors elœrecsévélést kapcsolja be (”FAST FWD”). A gyors szalagcsévélést a
vagy
billentyæ megnyomásával tudja befejezni.
Mæsorcím kiválasztása S-CPS-sel (Szuper-kazetta-mæsor-keresœmenet)
Kazetta-mæsorcímek ismétléséhez vagy átugrásához nyomja meg a vagy billentyæt. A
kijelzœn ”SEARCH” jelenik meg, továbbá az átugorandó mæsorcímek száma (pl. ”SEARCH 4”
vagy ”SEARCH-4”). Ha a billentyæt többször nyomja meg, mint a már lejátszott mæsorcímek
száma, úgy gyors hátracsévélés következik az elsœ mæsorcím kezdetéig. Ha a billentyæt
többször nyomja meg, mint ahány mæsorcím még a kazettán hátravan, úgy a készülék a
szalagvégig csévél elœre. Ezután átvált a másik oldalra és szalaglejátszás következik. A S-CPS
funkció a ill. billentyæ megnyomásával fejezœdik be.

Kazetta-Scan
A funkciót az SCA billentyæ megnyomásával kapcsolja be. ”TRCKSCAN” villog a keresœmenet
alatt. A készülék minden mæsorcímet röviden bejátszik. A bejátszási idœ megváltoztatható (lásd
”DSC-menü c. fejezetet). Ha a Rádió Monitor funkció be van kapcsolva, a következœ
mæsorcímhez történœ gyors szalagcsévélés alatt rádióvétel történik. A szalag végén a készülék
a másik sávra vált át és folytatja a keresœmenetet. A kazetta-Scan a SCA billentyæ
megnyomásával fejezhetœ be.
Szünet
A lejátszás megszakításához nyomja meg a
billentyæt, a kijelzœn ”PAUSE” jelenik meg. Ezt a
funkciót a
billentyæ újbóli megnyomásával tudja befejezni.

PORTUGUÊS

A szorítógörgœk leemelése
A kazetták és a lejátszófej védelméül a lejátszás szünetében, az audio-forrás váltásakor és a
készülék kikapcsolásakor a szorítógörgœk automatikusan leemelœdnek a szalagról.
Üres szalaghelyek automatikus átugrása Blank Skip-pel
Mihelyt a kazetta lejátszása közben szünet következik, a következœ mæsorcímig gyors
elœrecsévélés következik be. A szünet hosszát Ön állíthatja be, erre vonatkozóan olvassa el a
”DSC-menü” c. fejezetet.
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ESPAÑOL

Mæsorcím megismétlése
Nyomja meg az RPT billentyæt az aktuális mæsorcím megismételt lejátszásához. A kijelzœn
”RPT I” jelenik meg. Az aktuális mæsorcím kezdetéhez történœ gyors szalagcsévélés alatt a
kijelzœn ”FAST REW” jelenik meg. A RPT billentyæ újbóli megnyomásával a funkciót
félbeszakítja.

SVENSKA

NEDERLANDS

Rádió Monitor
Ez a funkció lehetœvé teszi a rádióvételt a gyors szalagcsévélés alatt.
A kijelzœn ”RM” jelenik meg. A gyors szalagcsévélés alatt az utoljára beállított társíkon tárolt
adók hívhatók le. A funkció kikapcsolásának módját a ”DSC-menü” c. fejezetben olvashatja.

FRANÇAIS

Mozgásirány-/sávátváltás
”TAPE 1” azt jelenti, hogy az 1. vagy A-oldal lejátszása történik. ”TAPE 2” a 2. vagy B-oldalra
vonatkozik. A mozgásiránynak lejátszás közben történœ átváltásához nyomja meg a
billentyæt. A szalag végén a készülék automatikusan a másik sávra vált át.

ITALIANO

Kazetták behelyezése és kiadása
Kazetta behelyezésekor a kijelzœn ”LOADING” jelenik meg. Ezután a kazetta lejátszása
következik. Nyomja meg a billentyæt és a kazetta automatikusan kiadásra kerül. A kijelzœn
”EJECT” jelenik meg és a készülék rádiólejátszásra kapcsol át.

ENGLISH

DEUTSCH

Kazetta üzemmód

CD-váltó üzemmód (ha CD-váltó csatlakoztatva van)
Az Ön rádiója alkalmas arra, hogy a Blaupunkt CDC-A 05 típusú CD-váltóját a Disc
Management System-en keresztül vezérelje. A CDC-A 05 nem szállítási tartozék és a
szakkereskedelemben szerezhetœ be.
Egy legalább egy CD-t tartalmazó tárat kell betolni. Annyiszor nyomja meg az SRC billentyæt,
hogy a kijelzœn ”CHANGER” jelenjen meg.
Mæsorcím kiválasztása felfelé / lefelé
A
vagy
billentyævel Ön egy meghatározott mæsorcímet tud kiválasztani. A kijelzœn
billentyæ megnyomásával a mæsorcím újból indul,
megjelenik a CD és a mæsorcím száma. A
amennyiben már több, mint 1 másodpercig lejátszásra került. Ha ez az eset nem áll fenn, az
elœzœ mæsorcím kerül lejátszásra. Ha a
billentyæt az utolsó mæsorcím folyamán nyomja meg,
a soron következœ CD-t választja a készülék.
Gyors hátra- és elœrefutás (Review és Cue)
Nyomja meg és tartsa lenyomva a
vagy
billentyæt hallhatóan gyors hátra- vagy elœrefutás
céljából.
Név adása CD-k számára
A CD-k lényegesen egyszeræbben választhatók ki, ha azokhoz neveket rendel hozzá. Hogyan
tudja a neveket tárolni, olvassa el a ”DSC-menü” c. fejezetben.
CD kiválasztása a név alapján
Nyomja meg a vagy billentyæt egy CD kiválasztásához. A CD gyors azonosítására
megjelenik azonnal a CD neve a kijelzœn. (Amennyiben a CD a tár behelyezése óta még nem
lett elnevezve és azonosítva, úgy a CD száma jelenik meg.)
A CD-nevek jegyzéke
Ezzel a funkcióval Ön meg tudja nézni a váltóban lévœ CD-k neveit anélkül, hogy az aktuális CD
lejátszását félbeszakítaná. A CD-nevek jegyzéke csak akkor áll rendelkezésre, ha a váltó egy új
tár behelyezése után a CD-ket azonosítani tudta.
1. Nyomja meg 1/2 másodpercnél hosszabb ideig a LIST billentyæt, hogy a jegyzékhez
hozzáférhessen. A kijelzœn egészen baloldalt ”L” jelenik meg.
2. A vagy billentyævel Ön a jegyzékben lapozhat. (A CD száma jelenik meg, amennyiben
a CD a tár behelyezése óta még nem lett elnevezve és azonosítva.)
3. Mihelyt Ön megtalálja annak a CD-nek a nevét, amelyet hallgatni szeretne, nyomja meg a
vagy
billentyæt és a váltó ezt a CD-t kiválasztja. Ha nem választ ki új CD-t, ez a
funkció 5 másodperc után automatikusan befejezœdik.
Mæsorcím ismétlése
Nyomja meg annyiszor az RPT billentyæt, amíg a kijelzœn ”RPT I” jelenik meg, az aktuális
mæsorcím újbóli lejátszása céljából. Az ismétlœ funkció befejezéséhez annyiszor nyomja meg az
RPT billentyæt, amíg a kijelzœn az ”RPT” már nem látható.
CD ismétlése
Nyomja meg annyiszor az RPT billentyæt, amíg a kijelzœn ”RPT II” jelenik meg. Amint a CD-n
lévœ összes mæsorcím lejátszásra került, az aktuális CD megismételt lejátszásra kerül. Az
ismétlœ funkció befejezéséhez annyiszor nyomja meg az RPT billentyæt, amíg a kijelzœn az
”RPT” már nem látható.
Mæsorcím-Mix
Nyomja meg annyiszor a MIX billentyæt, amíg a kijelzœn ”MIX I” jelenik meg. Ez a mævelet
automatikusan kikapcsol minden ismétlœ, bejátszó és TPM-funkciót. Miután egy CD összes
mæsorcíme véletlen sorrendben egyszer lejátszásra került, a következœ CD-t választja a
készülék. A mæsorcím-mix funkció befejezéséhez annyiszor nyomja meg a MIX billentyæt, amíg
a kijelzœn ”MIX” már nem látható.
12
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Szünet
Nyomja meg a
billentyæt a lejátszás megszakítása céljából. A kijelzœn ”PAUSE” jelenik meg.
A folytatáshoz újból a
billentyæt nyomja meg.
CD-mæsorcím bejátszása
Nyomja meg SCA billentyæt a mæsorcímek bejátszása céljából. A kijelzœn ”TRCKSAN” jelenik
meg, majd a mæsorcím és a már lejátszott idœ villog. A készülék röviden bejátszik minden
mæsorcímet. A bejátszási idœ megváltoztatható (lásd a ”DSC-menü” c. fejezetet). Ha a CD
valamennyi mæsorcíme bejátszásra került, a készülék a következœ CD-re tér át. A keresœmenet
mindaddig folytatódik, amíg a SCA billentyæt újból le nem nyomja.

NEDERLANDS

CD-k bejátszása
Nyomja meg 2 másodpercnél hosszabban a SCA billentyæt, a CD-k bejátszása céljából. A
kijelzœben ”DISCSCAN” jelenik meg, azután villog a CD neve (ill. a CD száma). A készülék
minden CD-t röviden bejátszik. A bejátszási idœ megváltoztatható (lásd a ”DSC-menü” c.
fejezetet.). A keresœmenet mindaddig folytatódik, amíg a SCA billentyæt újból le nem nyomja.
Changer Reset
Ha CD-váltó üzemmódban a várakozás ellenére üzemzavarok lépnek fel, kapcsolja ki, majd
ismét be a készüléket.

Tárolt mæsorcímek lejátszása
Nyomja meg a TPM billentyæt a program aktivizálása céljából. A kijelzœn ”TPM” jelenik meg. Ha
nincsenek TPM-mæsorcímek tárolva, a kijelzœn ”NO PROG” jelenik meg. A TPM-funkció
befejezéséhez nyomja meg ismét a TPM billentyæt. A kijelzœn eltænik a ”TPM”.

PORTUGUÊS

TPM-mæsorcím kiválasztása felfelé / lefelé
A
vagy
billentyævel egy tárolt mæsorcímet tud kiválasztani.
TPM-CD kiválasztása felfelé / lefelé
A vagy
billentyæ megnyomásával a soron következœ ill. a megelœzœ tárolt CD kerül
kiválasztásra.
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ESPAÑOL

SVENSKA

CD-mæsorcím TPM-funkcióval (Track Program Memory) történœ tárolása
Ezzel Ön tárolni tudja azokat a mæsorcímeket, amelyeket hallgatni szeretne.
1. Válassza ki CD-váltó üzemmódban azt a CD-t, amelyrœl mæsorcímet szeretne tárolni.
2. Válassza ki a tárolandó mæsorcímet kizárólag normál lejátszási módban.
(A TPM-funkciónak kikapcsolva kell lenni.)
3. Nyomja mindaddig a TPM billentyæt, amíg a kijelzœn ”TPMSTORE” jelenik meg. A kijelzœn
baloldalon ”+” jelenik meg. Ez azt jelzi, hogy a CD-mæsorcím tárolva van.
4. Válassza ki a következœ tárolandó mæsorcímet a
vagy
billentyævel. Nyomja
mindaddig a TPM billentyæt, amíg a kijelzœn ”TPMSTORE” jelenik meg.
5. Válasszon ki további CD-ket a vagy billentyævel és ismételje meg a 2-4. lépéseket,
további CD-k tárolása céljából.

Valencia CM127 h

ITALIANO

MIX- és ismétlœ funkció kombinációja
Ha ”CD ismétlése” funkció közben megnyomja a MIX billentyæt, úgy a CD-n lévœ összes
mæsorcím véletlen sorrendben kerül lejátszásra. A kombináció befejezéséhez nyomja meg
egyszer az RPT és azután kétszer a MIX billentyæt.

FRANÇAIS

ENGLISH

CD-Mix
Nyomja meg annyiszor a MIX-billentyæt, amíg a kijelzœn ”MIX II” jelenik meg. Miután egy CD
összes mæsorcíme véletlen sorrendben egyszer lejátszásra került, ezt követœen véletlen
sorrendben a következœ CD kerül kiválasztása és így tovább. A CD-Mix funkció befejezéséhez
annyiszor nyomja meg a MIX billentyæt, amíg a kijelzœn ”MIX” már nem látható.

DEUTSCH

CD-váltó üzemmód (ha CD-váltó csatlakoztatva van)

CD-váltó üzemmód (ha CD-váltó csatlakoztatva van)
TPM-Scan
Nyomja meg a TPM billentyæt a tárolt mæsorcímet lejátszása céljából. Nyomja meg a SCA
billentyæt. A kijelzœn röviden ”TRCKSCAN” jelenik meg. A mæsorcímek bejátszása alatt a
kijelzœn a mæsorcím száma és a már lejátszott idœ villog. A mæsorcímek abban a sorrendben
kerülnek lejátszásra, amilyen sorrendben tárolva lettek. Nyomja meg a SCA billentyæt a
keresœmenet befejezése és a kívánt mæsorcím hallgatása céljából.
TPM-tárolás törlése
Egyetlen mæsorcím törlése:
1. Elœször nyomja meg a TPM billentyæt a TPM indítása céljából.
2. Válassza ki a törlendœ mæsorcímet.
3. Nyomja meg a TPM billentyæt és tartsa lenyomva. 2 másodperc múlva felhangzik a sípoló
hangjelzés. Ha a billentyæt 2 - 4 másodpercen belül ismét elengedi, úgy a kijelzœn ”TPM
CLR” jelenik meg és a mæsorcím a tárból ki van törölve.
Egy CD összes mæsorcímének törlése:
1. Elœször nyomja meg a TPM billentyæt a TPM indítása céljából.
2. Válassza ki a törlendœ CD-t.
3. Nyomja meg a TPM billentyæt és tartsa benyomva. 2 és 4 másodperc múlva felhangzik a
sípoló hangjelzés. Ha a billentyæt 4 - 8 másodpercen belül ismét elengedi, úgy a kijelzœn
”TPM CLR” jelenik meg és ennek a CD-nek minden mæsorcíme ki van törölve a tárból. Ha a
CD neve újból megjelenik a kijelzœn, ”+” már nem kerül kijelzésre.
Az összes CD összes mæsorcímeinek törlése (függetlenül attól, hogy ezek a tárban vannak-e
vagy sem):
1. Elœször nyomja meg a TPM billentyæt a TPM indítása céljából.
2. Nyomja meg a TPM billentyæt és tartsa benyomva. 2, 4 és 8 másodperc múlva felhangzik a
sípoló hangjelzés. Ha 8 másodperc múlva elengedi a billentyæt, úgy a kijelzœn ”TPM CLR”
jelenik meg és az összes CD valamennyi mæsorcíme ki van törölve a tárból. Ha a CD neve
újból megjelenik a kijelzœn, ”+” már nem kerül kijelzésre.
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Óraidœ beállítása (”CLOCKSET”)
A
vagy
billentyæ megnyomására az óraidœ villogni kezd. A
billentyæ ezt követœ
billentyæ megnyomásával a perceket állítja elœre. A
megnyomásával az órákat elœreállítja, a
perckijelzés :00-ra állításához az AUDIO billentyæt nyomja meg. A készülék a vagy
billentyæ megnyomása után kezdi az idœt kijelezni, vagy mihelyt kilépett a DSC-menübœl.
Radio Timer (”TMR ON” / ”TMR OFF”)
A Radio Timer-rel Ön beprogramozhatja, hogy - függetlenül a beállított audio-forrástól - egy
meghatározott frekvenciát egy meghatározott idœpontban beállítson a készülék. Ha a gyújtás be
van kapcsolva, a készülék pedig ki van kapcsolva, a Timer a rádiót is bekapcsolja és megkeresi
vagy
billentyæt a Radio Timer be- ill. kikapcsolása
a beállított frekvenciát. Nyomja meg a
céljából.

ESPAÑOL

Radio Timer beállítása (”TMR SET”)
1. Állítsa be a rádiót a DSC-menü meghívása elœtt arra a frekvenciára, amelyet a Timer-rel
aktivizálni kíván.
2. Kapcsolja a menüt és válassza a vagy billentyævel a ”TMR SET” menüpontot.
3. Nyomja meg a
vagy
billentyæt.
4. Állítsa be azt az idœpontot, amelynél a rádiónak a kívánt frekvenciára kell ugrania.
Alkalmazza ennek során a
billentyæt az órák és a
billentyæt a percek beállításához.
Nyomja meg az AUDIO billentyæt a percek :00-ra állításához.
5. Nyomja meg a MENU billentyæt a frekvencia és az idœpont tárolásához.

PORTUGUÊS

Rádio Monitor (”RM ON” / ”RM OFF”)
Lehetœvé teszi a rádióbejátszást a gyors szalagcsévélés közben. Ha a funkció be van
kapcsolva, a kijelzœn ”RM” jelenik meg kazetta üzemmódban.
Nyomja meg a
vagy
billentyæt a Rádió Monitor be- ill. kikapcsolása céljából.
Blank Skip (”BSKPTIME”)
Mihelyt kazetta lejátszás közben szünet lép fel, a következœ számig automatikusan gyors
elœrecsévélés történik. A
vagy
billentyævel Ön a szünethosszt 4 és 20 másodperc közé
tudja beállítani.
15

Valencia CM127 h

15

28.01.2004, 9:36 Uhr

FRANÇAIS

Bekapcsolási közlemény bevitele: (”MSG ENTR”)
A készülék képes bekapcsoláskor egy 40 jel hosszúságú közleménynek a megjelenítésére a
kijelzœn. Saját közleményének a beviteléhez az alábbiak szerint járjon el:
1. Nyomja meg a
billentyæt. A kijelzœn 8 vonás jelenik meg, ezek közül az elsœ villog.
2. Nyomja meg a vagy billentyæt a kívánt jelek megjelenítése céljából. ”_”-vel üresjelet tud
képezni.
3. Nyomja meg a
billentyæt, hogy a következœ beadási helyre lépjen.
4. A nyolcadik jel után a következœ nyolcas csoport elsœ beadási helye kezd villogni. Az ötödik
csoport után a készülék a
billentyæ megnyomásával az elsœ csoporthoz tér vissza.
5. Nyomja meg az AUDIO billentyæt a közlemény tárolása céljából.

ITALIANO

Bekapcsolási közlemény aktivizálása: (”MSG ON” / ”MSG OFF”)
Nyomja meg a
vagy
billentyæt a közlemény aktivizálása ill. hatálytalanítása céljából.

NEDERLANDS

A DSC-menü alkalmazása:
1. Nyomja meg 2 másodpercig a MENU billentyæt, hogy hozzáférjen a DSC-menühöz.
2. Nyomja meg a vagy billentyæt a menüpont kiválasztása céljából.
vagy
billentyæt a menü-beállítás módosítására.
3. Használja a
4. A MENU billentyæ megnyomásával, ill. 8 másodperc után automatikusan kilép a menübœl. A
menübœl való manuális vagy automatikus kilépéskor valamennyi módosítás tárolásra kerül.

SVENSKA

A Blaupunkt DSC-menüje számos olyan funkcióval rendelkezik, amely lehetœvé teszi az Ön
számára, hogy a készüléket saját igényeihez és kívánságaihoz hozzá tudja igazítani.

ENGLISH

DEUTSCH

DSC-Menü (Direct Software Control)

DSC-Menü (Direct Software Control)
Javaslat: Klasszikus zenénél hosszabb szünet-idœtartamot válasszon, nehogy az igen halk
futamok gyors elœrecsévélést váltsanak ki.
Blank Skip (”BSKP ON” / ”BSKP OFF”)
A
vagy
billentyæ megnyomásával a Blank Skip-et be- ill. kikapcsolja.
Bejátszási idœk (Scan-idœk)
Ön a rádió (”RD SCNTM”), kazetta (”TP SCNTM”) és CD-váltó (”CD SCNTM”) audio-forrásokhoz
1 és 18 másodperc közötti bejátszási idœket tud beállítani. Használja az idœk módosításához a
vagy
billentyæt.
Sípoló hang (Megerœsítœ hangjelzés) (”BTTNBEEP”)
vagy
billentyævel meg tudja határozni, hogy egy billentyæ megnyomása után
A
következzen-e sípoló hangjelzés. Ha egy billentyæt 1/2 másodpercnél tovább kell nyomni,
mindig következik a sípoló hangjelzés.
Beállítható Mute-hangerœsség (”MUTE LVL”)
A némára kapcsolás minden tetszés szerinti hangerœsségre beállítható. Ez a hangerœsség
érvényes a telefonbeszélgetés közbeni némára kapcsolásra is. Mihelyt a kijelzœn ”MUTE LVL”
jelenik meg, hallhatóvá válik az ezidœszerint beállított Mute-hangerœsség. A
vagy
billentyæ megnyomásával ez a hangerœsség módosítható. Ehhez ne használja a + és billentyæket.
Utalás: Ha az a hangerœ, amely a
billentyæ megnyomásakor be van állítva kisebb, mint a
Mute-hangerœsség, úgy ez a hangerœ marad megtartva, jóllehet a kijelzœn ”MUTE” jelenik meg
Maximális bekapcsolási hangerœsség (”MAXONVOL”)
Itt az a maximális hangerœsség kerül meghatározásra, amely a készülék bekapcsolásakor be
van állítva. Mihelyt a kijelzœn ”MAXONVOL” jelenik meg, ez a hangerœsség hallható. Állítsa be a
vagy
billentyævel ezt a hangerœsséget. Ehhez ne használja a + és - billentyæket.
Utalás: ha a hangerœsség a készülék kikapcsolásakor kisebb, mint a maximális bekapcsolási
hangerœsség, úgy az újbóli bekapcsoláskor a hangerœsség megegyezik a kikapcsolás
idœpontjában volt hangerœsséggel.
Loudness-fokozatok
Ön valamennyi audio-forrás számára két loudness-fokozat közül választhat. ”LOUD AUX” (külsœ
készülék számára), ”LOUD CD” (CD-váltóhoz), ”LOUDTAPE” (kazettához), ”LOUD AM” és
”LOUD FM” (rádióhoz).
A ”LOUD 1” vagy ”LOUD 2” loudness-fokozatok beállításához használja a különbözœ audioforrások számára a
vagy
billentyæket.
Rádióadó elnevezése (”STN NAME”)
Ez a funkció csak rádió üzemmódban áll rendelkezésre. Ön frekvenciánként egy 8 jelbœl álló
nevet tud bevinni. Ön max. 30 nevet vihet be, ezután a kijelzœn ”**FULL**” jelenik meg. Ön a
neveket más nevekkel is helyettesítheti.
Az adók neveinek tárolásához a következœk szerint járjon el:
1. Nyomja meg 2 másodpercnél hosszabb ideig a MENU billentyæt a DSC-menü meghívása
céljából.
2. Válassza a vagy billentyævel a ”STN NAME” menüpontot.
3. Menjen a
vagy
billentyævel az adó-hozzáférési módba.
4. Állítsa be a kívánt adót az AM, FM billentyækkel, egy állomásbillentyævel vagy -vel ill. vel. Ha ehhez az adóhoz már van név hozzárendelve, ez a kijelzœn megjelenik.
5. Menjen a
vagy
billentyævel az adónév-bevitele módba.
6. Nyomja meg a vagy billentyæt a kívánt jelek megjelenítéséhez. ”_”-vel üres helyet
képezhet.
7. Nyomja meg
billentyæt, hogy a következœ beviteli helyre jusson.
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A CD-k neveinek tárolásához a következœk szerint járjon el:
1. Nyomja meg 2 másodpercnél hosszabb ideig a MENU billentyæt a DSC-menü meghívása
céljából.
2. Válassza a
vagy billentyævel a ”DISCNAME” menüpontot.
3. Menjen a
vagy
billentyævel a CD-hozzáférési módba.
4. Válassza ki a kívánt CD-t a vagy billentyævel. Ha ehhez a CD-hez már van név
hozzárendelve, ez a kijelzœn megjelenik.
5. Menjen a
vagy
billentyævel a CD-név-beviteli módba.
6. Nyomja meg a vagy billentyæt a kívánt jelek megjelenítéséhez. ”_”-vel üres helyet
képezhet.
7. Nyomja meg a
billentyæt, hogy a következœ beviteli helyre jusson.
8. Nyomja meg az AUDIO billentyæt a név tárolásához. A kijelzœn kétszer felvillog ”STORING”,
mielœtt a készülék visszatér a CD-hozzáférési módba.
9. Ismételje meg a 4 - 8. lépéseket további CD-k elnevezéséhez.
10. Nyomja meg a MENU billentyæt a DSC-menü kikapcsolásához.
Egy CD nevének törlése.
Menjen a DSC-menüben a CD-hozzáférési módba (a ”CD-k elnevezése” alatt leírtak szerint).
Válassza ki a törlendœ CD-nevet. Nyomja meg 2 másodpercig az AUDIO billentyæt, mihelyt a
név a kijelzœn megjelenik. Sípoló hangjelzés hallatszik. Ekkor engedje el a billentyæt a név
törlése céljából. A kijelzœn felváltva villog ”NAME” és ”DELETED”. Nyomja meg a MENU
billentyæt a DSC-menü kikapcsolásához.
Az összes CD-név törlése
Figyelmeztetés: az összes CD összes neve törlésre kerül, azoknál a CD-knél is, amelyek
nincsenek a tárban.
Menjen a DSC-menüben a CD-hozzáférési módba (a ”CD-k elnevezése alatt leírtak szerint).
Nyomja meg 8 másodpercig az AUDIO billentyæt, mihelyt a kijelzœn egy CD-név megjelenik. Két
másodpercig a kijelzœn ”ALLNAMES” jelenik meg, azután ”DELETED” jelenik meg, amíg az
összes név törlésre nem kerül.
Nyomja meg a MENU billentyæt a DSC-menü kikapcsolásához.
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DEUTSCH
ENGLISH
FRANÇAIS
ITALIANO

CD-k elnevezése (”DISCNAME”)
A CD-ket lényegesen egyszeræbben tudja kiválasztani, ha neveket rendel hozzájuk. Ön max. 99
CD számára tud nevet tárolni (egy nevet CD-nként, nevenként max. 7 jellel), ezután a kijelzœn
”**FULL**” jelenik meg. Ön a neveket más nevekkel is helyettesítheti..

NEDERLANDS

Az összes adónév törlése
Menjen a DSC-menüben az adó-hozzáférési módba (a font ”Rádióadó elnevezése” alatt leírtak
szerint). Nyomja meg 8 másodpercig az AUDIO billentyæt, mihelyt a kijelzœn egy adónév
megjelenik. Két másodpercig a kijelzœn ”ALLNAMES” jelenik meg, azután ”DELETED” jelenik
meg, amíg az összes név törlésre nem kerül. Nyomja meg a MENU billentyæt a DSC-menü
kikapcsolásához.

SVENSKA

Egy adó nevének törlése
Menjen a DSC-menüben az adó-hozzáférési módba (a ”Rádióadó elnevezése”) alatt leírtak
szerint. Válassza ki a törlendœ adónevet. Nyomja meg 2 másodpercig az AUDIO billentyæt,
mihelyt a név a kijelzœn megjelenik. sípoló hangjelzés hallatszik. Ekkor engedje el a billentyæt a
név törlése céljából. A kijelzœn felváltva villog ”NAME” és ”DELETED”. Nyomja meg a MENU
billentyæt a DSC-menü kikapcsolásához.

ESPAÑOL

8. Nyomja meg az AUDIO billentyæt a név tárolásához. A kijelzœn kétszer felvillog ”STORING”,
mielœtt a készülék visszatér az adó-hozzáférési módba.
9. Ismételje meg a 4 - 8. lépéseket, további adók elnevezéséhez.
10. Nyomja meg a MENU billentyæt a DSC-menü kikapcsolásához.

PORTUGUÊS

DSC-Menü (Direct Software Control)

Infravörös-vevœkészülék távmæködtetés
számára
Az RC 06 H típusú Blaupunkt-távvezérlœ az alábbi gombokkal rendelkezik, és ezekkel az
autórádió beépített infravörös vevœjén keresztül ugyanazok a funkciók végezhetœk el, mint a
rádión lévœ megfelelœ gombokkal:
SRC, SCA, V–, V+,

,

,

és

.

Rendelési szám: 7 607 565 510 (kézi távvezérlœ csatolóegység nélkül). Közelebbi felvilágosítást
az Ön legközelebbi Blaupunkt-szaküzletében kaphat.

AUX-bemenet (kábelcsatlakozás 3,5 ø hüvelycsatlakozóval)
További audio-készülékek, mint pl. hordozható kazettás magnó vagy DAT-készülékek egy 3,5
mm-es hüvelycsatlakozó dugóval csatlakoztathatók a készülékhez. Annyiszor nyomja meg az
SRC billentyæt, amíg a kijelzœn ”AUX IN” jelenik meg. A hangerœsséget, valamint a magas és
mély hangszíneket az autórádión át állítsa be.
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DEUTSCH

Mæszaki adatok
MINŒSÉGTANÚSÍTÁS

ENGLISH

A 2/1984. /III. 10 /IpM-BkM. sz. együttes rendeletében elœirtak szerint, mint forgalomba hozó
tanúsitjuk, hogy a ké-szülék az alábbi mæszaki jellemzœknek megfelel.

Audio-teljesítményadatok
Kimenœ teljesítmény: 23 watt csatornánként minimális átlagos tartós teljesítmény 4 Ohmon,
4 vezértelt csatorna, 35 - 16000 Hz.

87,5 - 108 MHz
1,0 µV
65 dB (sztereo), 70 dB (mono)
35-16000 Hz

Középhullám (AM)
Frekvencia-tartomány:
Jel / zaj-viszony:
Átviteli tartomány:

531 - 1602 kHz
50 dB
30-5000 Hz

Kazetta-deck
Jel / zaj-viszony:
Wow + Flutter:
Átviteli tartomány:

56 dB
0,2 %
30-18000 Hz

Általánosságok
Méretek (kiálló részek nélkül):
Súly:
Áramfelvétel (minusz-pólus a testen):
Üzemi hœmérséklet:
Szállítási kör:

NEDERLANDS
SVENSKA

AUX-bemenet:

179 x 50 x 150 mm
kb. 1,4 kg
12 V egyenáram a jármæ akkumulátoráról
(11-16 V feszültségæ egyenáram megengedhetœ)
-20oC-tól 60oC-ig
• készülék
• kezelœrész (Releasa Panel) kemény tartótokkal
• csatlakozó kábel
• DIN-foglalat
• cserélhetœ részek
• használati utasítás
• autórádió-okmány
• öntapadó matrica

ESPAÑOL

Elœerœsítœ-kimenetek:
Elœerœsítœ-kimenœ feszültség:

4-8 Ohm
4 x 35 watt (4 Ohmon)
4 x 23 watt (4 Ohmon) DIN 45 325 szerint 14,4 V
mellett
4-csatornás
2,0 Volt Vorverstärkerausgang
2,0 V elœerœsítœ-kimenet 4-csatornás elœerœsítœ,
csekély impedancia (150 )
2,0 volt

PORTUGUÊS

Audio
Impedancia (hangszóró):
Maximális teljesítmény (erœsítœ):
Szinuszos teljesítmény:

ITALIANO

Tuner
URH (FM)
Frekvencia-tartomány:
FM-érzékenység (mono):
Jel / zaj-viszony:
Átviteli tartomány:

FRANÇAIS

További mæszaki adatok

A design és a mæszaki adatok változtatásának joga fenntartva.
19

Valencia CM127 h

19

28.01.2004, 9:36 Uhr

Blaupunkt-Werke GmbH
Bosch Gruppe
07/97

Valencia CM127 h

K7/VKD 8 622 401 128 (H)

20

28.01.2004, 9:36 Uhr

