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Velocity 2Go 5 / 2Go 6
Produse livrate

2x

Echipamente opţionale

7 606 500 190
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Velocity 2Go 5 / 2Go 6
Conectarea

Cablu multiport

Fig. 1
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Velocity 2Go 5 / 2Go 6
Conectarea

Fig. 2

MP3 IN

AUDIOMODE

FULL

AUTO

SUB

POWER

OFF

AUTO

ON

Fig. 3

MP3 IN

AUDIOMODE

FULL

AUTO

SUB

POWER

OFF

AUTO

ON

Fig. 4

MP3 IN

AUDIOMODE

FULL

AUTO

SUB

POWER

OFF

AUTO

ON

4

V_2GO_Romanian.indd 4

08.06.2007 11:04:01 Uhr

Velocity 2Go 5 / 2Go 6
Conectarea

Fig. 5
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Velocity 2Go 5 / 2Go 6
ROMÂNĂ

POZIŢIA „ON” (PORNIT)
Velocity 2Go 5 / 2Go 6 este pornit permanent.

Introducere

POZIŢIA „OFF” (OPRIT)

Citiţi aceste instrucţiuni de utilizare înainte de a folosi
echipamentul pentru prima dată.

Velocity 2Go 5 / 2Go 6 este oprit.

Oferim o garanţie de producător pentru produsele
achiziţionate în Uniunea Europeană. Condiţiile garanţiei
pot ﬁ consultate la www.blaupunkt.de sau solicitate
direct, de la:
Blaupunkt GmbH
Hotline
Robert-Bosch-Str. 200
D-31139 Hildesheim, Germany

Instrucţiuni de siguranţă
Respectaţi următoarele instrucţiuni de
siguranţă în timpul instalării şi conectării.

Observaţie:
Dacă este conectat prin intermediul cablului multiport,
sistemul cu pornire „Auto” este activat în permanenţă.

Conectarea

(vezi pagina 3 / Fig. 1)

Conectarea se face la borna pozitivă a bateriei şi la
masă.
Comenzile Velocity 2Go 5 / 2Go 6, în mod ideal, se
realizează prin două canale şi, opţional, prin ieşirile
preamplificatorului sau prin ieşirile difuzoarelor
sistemului audio auto. Este posibilă şi funcţionarea prin
canalul din partea dreaptă sau prin cel din partea stângă,
dat ﬁind că porţiunea cu frecvenţă joasă a melodiilor
este, în general, identică pentru ambele canale.

- Deconectaţi borna negativă a bateriei! Respectaţi
instrucţiunile de siguranţă ale producătorului
autovehiculului.

Ieşirile preamplificatorului sunt conectate direct
la aparat, prin mufele RCA, sau, alternativ, la mufa
multiport, prin intermediul unui cablu ecranat.

- În momentul executării unei găuri, aveţi grijă să nu
deterioraţi piesele componente ale autovehiculului.

Pentru conectarea difuzorului, vă recomandăm să
folosiţi cablul RCA Blaupunkt original, 7 607 885 093
(1,3 m) sau 7 607 886 093 (5 m).

- În cazul prelungirii cablului pozitiv sau negativ, aveţi
grijă ca secţiunea să nu ﬁe mai mică de 1,5 mm2.
- O instalare incorectă poate avea ca rezultat
funcţionarea defectuoasă a sistemelor electronice
ale autovehiculului sau a sistemului dvs. audio auto.

Instrucţiuni de instalare şi conectare
În vederea prevenirii accidentelor, difuzorul portabil
Velocity 2Go 5 / 2Go 6 trebuie instalat de către un
profesionist.
Instalarea trebuie făcută într-un loc uscat.
Velocity 2Go 5 / 2Go 6 nu trebuie montat în
compartimentul din spate, pe bancheta spate sau
într-un alt loc cu deschidere în faţă.
Suprafaţa de montare trebuie să ﬁe sigură şi să poată
susţine benzile de fixare încorporate sau consola
QuickOut disponibilă opţional (7 606 500 190).

În cazul funcţionării prin ieşirile difuzoarelor radioului,
conexiunile de intrare ale cablului de multiport ajung la
cel mai apropiat cablu (faţă sau spate) al difuzoarelor din
partea stângă şi din partea dreaptă. Acestea sunt separate
şi legate la conexiunile de intrare.
Se va respecta polaritatea conexiunilor + sau -.
Ieşirile în punte (BTL) pot ﬁ conectate direct, fără
ajutorul unui adaptor.

Funcţia TIM
În cazul sistemelor audio auto pentru care funcţia
TIM este activată, Velocity 2Go 5 / 2Go 6 nu va fi
verificat prin ieşirile RCA, ci prin ieşirile difuzoarelor
sistemului audio auto.

Conectarea la un MP3 player

Pentru a proteja echipamentul, cablul de legătură de
+ 12 V trebuie să ﬁe prevăzut cu o siguranţă aﬂată la o
distanţă de cel mult 30 cm faţă de baterie.

Conectarea se face prin legarea cablului de 30 cm,
prevăzut cu mufe jack de 3,5 mm, la emiţătorul audio
MP3-IN (în partea de sus a aparatului), vezi pagina 4
/ Fig. 3.

Pornirea / oprirea

Se va folosi numai cablul livrat sau un cablu similar,
cu conector unghiular.

Velocity 2Go 5 / 2Go 6 prezintă un element special, şi
anume un sistem de pornire automată.
„Auto” Dacă se recepţionează un semnal audio la una
din cele 3 intrări, subwooferul se porneşte
automat în cazul în care întrerupătorul din
partea de sus a aparatului este setat la „Auto”
(automat), vezi pagina 4 / Fig. 2.
În cazul în care semnalul audio se pierde
pentru mai mult de 60 secunde, Velocity 2Go
5 / 2Go 6 se închide automat.

Comutatorul modului audio
(vezi pagina 4 / Fig. 4)
Comutatorul modului audio, din partea de sus, permite
comutarea modului de funcţionare, de la gama „Full”
la „Sub” woofer.
Dacă setarea comutatorului este „Auto”, modul de
funcţionare trece automat la „Sub”, de îndată ce Velocity
2Go 5 / 2Go 6 este conectat prin cablul multiport de
pe partea din spate.
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Velocity 2Go 5 / 2Go 6
Setările modului „Sub” woofer
Înainte de pornire, se recomandă efectuarea următoarelor
setări de bază:
Sensibilitatea (ampliﬁcarea subwooferului) la stânga,
faza la stânga, ﬁltrul (trece-jos) în centru (vezi pagina
5 / Fig. 5).
Porniţi aparatul şi selectaţi o piesă muzicală cu bas
puternic.
Măriţi volumul sistemului dvs. stereo până la nivelul
dorit.
Acum rotiţi lent butonul de reglare a intensităţii sunetului
până când detectaţi o ampliﬁcare clară a basului. Apoi
folosiţi butonul de reglare a ﬁltrului trece-jos pentru a
selecta o setare a ﬁltrului care să asigure un bas bine
deﬁnit. Este posibil să ﬁe nevoie să optimizaţi setarea de
reglare a intensităţii sunetului şi setarea ﬁltrului.
Un bas care bâzâie, la un volum prea mare, necesită un
ﬁltru de frecvenţă joasă.
Comutatorul de fază trebuie astfel setat încât basul să ﬁe
cât mai bine integrat în schema acustică şi nu recunoscut
ca sursă individuală.
De asemenea, dacă este cazul, setările Velocity 2Go 5 /
2Go 6 vor ﬁ veriﬁcate cu butonul de reglare a basului rotit
la maximum şi cu intensitatea activată. Suprasolicitarea,
printr-o ampliﬁcare excesivă, duce la o redare denaturată
şi poate provoca defectarea difuzorului.

Bateriile se introduc în compartimentul pentru baterii,
respectându-se polaritatea acestora (vezi pagina 5
/ Fig. 7).
În compartimentul pentru baterii din partea dreaptă
pot fi păstrate bateriile de rezervă.
Scoateţi bateriile dacă nu folosiţi Velocity 2Go 5 / 2Go
6 pentru o perioadă mai lungă de timp.
Bateriile păstrate pentru o perioadă de timp prea lungă
sau bateriile uzate pot prezenta scurgeri de acid păstraţi-le separat!

Funcţia de încărcare
Velocity 2Go 5 / 2Go 6 dispune de o funcţie de încărcare
a bateriilor AA NiMh.
Aceasta este activată ﬁe prin conectarea sursei de
alimentare incluse, ﬁe prin intermediul conectorului
multiport, dacă tensiunea bateriei autovehiculului
depăşeşte 13 V (cu motorul în funcţiune).
Indicatorul de încărcare se aprinde imediat ce funcţia
de încărcare este activată. Dacă bateriile sunt încărcate,
indicatorul se stinge.
Dacă folosiţi baterii care nu se pot reîncărca, procesul
de încărcare nu va avea loc.

Reciclarea şi aruncarea
Vă rugăm să apelaţi la sistemele de colectare
şi reciclare disponibile, pentru a arunca
produsele vechi.

Setările modului „Full”
Înainte de pornire, se recomandă efectuarea următoarelor
setări de bază:

Sub rezerva modiﬁcărilor ulterioare.

Sensibilitatea (ampliﬁcarea gamei complete) la stânga
(minimum), vezi pagina 5 / Fig. 6.
Conectaţi un MP3 player la poziţia 16 de intrare Aux
prin intermediul cablului Aux livrat. 16.
Reglaţi poziţia 11, corespunzătoare reglării ampliﬁcării,
pentru ca Velocity 2Go 5 / 2Go 6 să ﬁe complet veriﬁcat
(limită de distorsiune) la volumul maxim al MP3-ului
dvs.

Funcţionarea de la priză prin intermediul
sursei de alimentare incluse
Conectaţi sursa de alimentare inclusă la mufa „DC-In”.
Introduceţi ﬁşa cablului de alimentare într-o priză de
reţea funcţională.
Folosiţi numai sursa de alimentare inclusă.
Folosirea de alte surse de alimentare poate duce la
defectarea Velocity 2Go 5 / 2Go 6.

Funcţionarea pe bază de baterii
Velocity 2Go 5 / 2Go 6 poate funcţiona cu 8 baterii
tip AA, de 1,5 V, precum şi cu 8 baterii tip AA, NiMh,
reîncărcabile.
Vă recomandăm să folosiţi numai baterii NiMh
puternice, cu o capacitate de cel puţin 2.500 mAh,
pentru a asigura o durată de funcţionare suficientă.
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Velocity 2Go 5 / 2Go 6
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Velocity 2Go 5 / 2Go 6
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Velocity 2Go 5 / 2Go 6
Date tehnice

Velocity 2GO 5
Putere maximă
(atunci când alimentarea se face prin intermediul
bateriei autovehiculului sau al adaptorului CA)

160 W

Putere maximă
(atunci când alimentarea se face prin intermediul
bateriilor reîncărcabile)

60 W

Putere RMS
(atunci când alimentarea se face prin intermediul
bateriei autovehiculului sau al adaptorului CA)

80 W (DIN 45 324)

Putere RMS
(atunci când alimentarea se face prin intermediul
bateriilor reîncărcabile)

30 W (DIN 45 324)

I max/min

6 A / <3 mA

Fază (modul subwoofer)

0° - 180°

Răspuns în frecvenţă (modul subwoofer)

50 - 120 Hz

Răspuns în frecvenţă (modul full range)

50 - 25.000 Hz

Filtru trece-jos (24 dB / octavă)

50 - 120 Hz

Ampliﬁcare RCA / nivel înalt

0,3V - 8 V

Ampliﬁcare intrare MP3

0,1 - 2V

Dimensiunea membranei (difuzor de frecvenţe joase)

2 x 130 mm (5,25”)

Dimensiunea membranei (difuzor de frecvenţe înalte)

2 x 19 mm (0,75”)

Intrare de nivel înalt

da

Dimensiune (Lxhxd)

390 x 181 x 220 mm (15,4” x 7,1” x 8,7”)

Greutate

6,0 kg
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Velocity 2Go 5 / 2Go 6
Date tehnice

Velocity 2GO 6
Putere maximă
(atunci când alimentarea se face prin intermediul
bateriei autovehiculului sau al adaptorului CA)

160 W

Putere maximă
(atunci când alimentarea se face prin intermediul
bateriilor reîncărcabile)

60 W

Putere RMS
(atunci când alimentarea se face prin intermediul
bateriei autovehiculului sau al adaptorului CA)

80 W (DIN 45 324)

Putere RMS
(atunci când alimentarea se face prin intermediul
bateriilor reîncărcabile)

30 W (DIN 45 324)

I max/min

6 A / <3 mA

Fază (modul subwoofer)

0° - 180°

Răspuns în frecvenţă (modul subwoofer)

40 - 120 Hz

Răspuns în frecvenţă (modul full range)

40 - 25.000 Hz

Filtru trece-jos (24 dB / octavă)

50 - 120 Hz

Ampliﬁcare RCA / nivel înalt

0,3V - 8 V

Ampliﬁcare intrare MP3

0,1 - 2V

Dimensiunea membranei (difuzor de frecvenţe joase)

2x 165 mm (6,5”)

Dimensiunea membranei (difuzor de frecvenţe înalte)

2x 25 mm (1,0”)

Intrare de nivel înalt

da

Dimensiune (Lxhxd)

480 x 220 x 240 mm (18,9” x 8,7” x 9,5”)

Greutate

7,0 kg
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Numere de telefon pentru asistenţă post-vânzare

Country:

Phone:

Fax:

Germany

(D)

0180-5000225

05121-49 4002

Austria

(A)

01-610 39 0

01-610 393 91

Belgium

(B)

02-525 5444

02-525 5263

Denmark

(DK)

44 898 360

44-898 644

Finland

(FIN)

09-435 991

09-435 99236

France

(F)

01-4010 7007

01-4010 7320

Great Britain

(GB)

01-89583 8880

01-89583 8394

Greece

(GR)

210 94 27 337

210 94 12 711

Ireland

(IRL)

01-46 66 700

01-46 66 706

Italy

(I)

02-369 6331

02-369 6464

Luxembourg

(L)

40 4078

40 2085

Netherlands

(NL)

00 31 24 35 91 338

00 31 24 35 91 336

Norway

(N)

66-817 000

66-817 157

Portugal

(P)

2185 00144

2185 00165

Spain

(E)

902 52 77 70

91 410 4078

Sweden

(S)

08-7501850

08-7501810

Switzerland

(CH)

01-8471644

01-8471650

Czech. Rep.

(CZ)

02-6130 0446

02-6130 0514

Hungary

(H)

76 511 803

76 511 809

Poland

(PL)

0800-118922

022-8771260

Turkey

(TR)

0212-335 06 71

0212-3460040

USA

(USA)

800-950-2528

708-865-5296

Brasil
(Mercosur)

(BR)

0800 7045446

+55-19 3745 2773

Malaysia
(Asia Paciﬁc)

(MAL)

+604-6382 474

+604-6413 640

Blaupunkt GmbH
Robert-Bosch-Str. 200
D-31139 Hildesheim
05.2007
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