Deπiµtirici

CDC wide vision
Kullanma ve Montaj K∂lavuzu
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DEUTSCH
ENGLISH
FRANÇAIS
ITALIANO

Montaj ve baπlant∂ esnas∂nda
lütfen aµaπ∂daki güvenlik
uyar∂lar∂na dikkat ediniz.
● Akümülatörün eksi kutup
baπlant∂s∂n∂ çözünüz! Burada araç
üreticisinin güvenlik uyar∂lar∂na dikkat ediniz.
● Deliklerin delinmesi s∂ras∂nda, herhangi bir araç parças∂n∂n hasar
görmemesine özen gösteriniz.
● Araç fiµini radyoya baπlamay∂n∂z!
● Sizin arac∂n∂z∂n modeline uygun
adaptör kablosunu yetkili BLAUPUNKT sat∂c∂lar∂ndan temin edebilirsiniz.
● Arac∂n∂z∂n modeline göre, arac∂n∂z
buradaki aç∂klamalardan farkl∂ olabilir. Montaj veya baπlant∂ hatas∂ ve
bunun sonucunda oluµan hasarlar
için herhangi bir sorumluluk üstlenmiyoruz.
Buradaki aç∂klamalar yapacaπ∂n∂z
montaja uymuyorsa, lütfen BLAUPUNKT yetkili sat∂c∂s∂na, arac∂n∂z∂n
üreticisine dan∂µ∂n∂z ya da müµteri
dan∂µma hatt∂m∂z∂ aray∂n∂z.

DANSK

PORTUGUÊS

Bir Blaupunkt ürününü seçtiπiniz için
teµekkür ederiz. Yeni cihaz∂n∂z∂ iyi günlerde kullanman∂z∂ dileriz.
∑lk çal∂µt∂rma öncesi lütfen kullan∂m
k∂lavuzunu okuyunuz.
Blaupunkt
editörleri,
kullan∂m
k∂lavuzunun aç∂k ve kolay anlaµ∂l∂r olmas∂ için sürekli çal∂µmaktad∂rlar. Bununla birlikte, kullan∂m ile ilgili sorular∂n∂z
olursa, lütfen yetkili sat∂c∂ya dan∂µ∂n∂z
ya da ülkenizdeki müµteri dan∂µma
hatt∂n∂ aray∂n∂z. Telefon numaralar∂ bu
kitapç∂π∂n arka yüzünde bulunmaktad∂r.
Avrupa Birliπi s∂n∂rlar∂ içerisinde sat∂lan
ürünlerimiz için, üretici garantisi vermekteyiz.
Garanti
koµullar∂,
www.blaupunkt.de internet adresinden
öπrenilebilir ya da doπrudan µu adresten
istenebilir:
Blaupunkt GmbH
Hotline
Robert Bosch Str. 200
D-31139 Hildesheim

NEDERLANDS

Güvenlik bilgileri

SVENSKA

Uyar∂lar

GÜVENL∑K B∑LG∑LER∑

ESPAÑOL

B∑LG∑LER VE UYARILAR
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KULLANMA
Kullanma
Disk magazininin doldurulmas∂

Kol

➮ Disk magazinini, doldurmak için bu
konuma al∂n∂z (ok iµareti yukar∂da).
➮ Disk tutucuyu d∂µar∂ya çekiniz.

Uyar∂:
Çap∂ 8 cm olan diskler kullan∂lmamal∂d∂r.
CD’leri parmak izlerine ve hasara karµ∂
koruyunuz.
Magazinden ç∂kard∂π∂n∂z CD tutucularda, sabitlenmemiµ µekilde yerleµtirilen
CD’lerin aµaπ∂ düµmemesine dikkat
ediniz.
Baz∂ disk tutucular∂ boµ b∂rakabilirsiniz,
fakat tüm tutucular magazine tak∂lm∂µ
olmal∂d∂r.

Disk magazininin yerine
tak∂lmas∂

Uyar∂:
Magazinden her seferinde bir disk tutucudan fazla tutucu ç∂karmay∂n∂z. Disk
tutucular∂ kesinlikle yamuk takmamaya
dikkat ediniz.

➮ Kapaπ∂ tamamen saπa itiniz.

Disk tutucu

➮ Her disk tutucuya bir disk tak∂n∂z;
diskin yaz∂l∂ yüzü yukar∂da
olmal∂d∂r.
➮ Disk tutucuyu CD ile birlikte tam
olarak magazinin içine itiniz (yerine
oturur).
Bu µekilde azami 10 CD yerleµtirebilirsiniz. Disk tutuculardan baz∂lar∂n∂ boµ
b∂rakabilirsiniz.

➮ Magazini, ok iµareti üst tarafta olacak µekilde, yerine tam oturuncaya
kadar içeri itiniz.
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➮ Kapaπ∂ tamamen saπa itiniz ve
(Eject) düπmesine bas∂n∂z.
Magazin, cihazdan ç∂kar∂lma pozisyonuna sürülür.
Eπer
kapak
tamamen
aç∂lmazsa, deπiµtirici ve magazin için
zarar görme tehlikesi söz konusudur.
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ENGLISH
FRANÇAIS
ITALIANO
NEDERLANDS

Eject
(d∂µar∂ ç∂karma)

SVENSKA

Disk magazininin d∂µar∂
ç∂kar∂lmas∂

ESPAÑOL

Uyar∂:
CD deπiµtiricinin (Changer) kapaπ∂n∂ kapal∂ tutunuz. Böylelikle deπiµtiricinin lazer optik düzeni pislenmeye karµ∂ korunmuµ olur.

PORTUGUÊS

➮ Kapaπ∂ tamamen sola itiniz.

CD ile ilgili uyar∂lar
Pislenmiµ veya hasarl∂ bir CD, ses kesikliklerine sebep olabilir. En iyi kaliteyi
saπlayabilmek için, µu noktalara dikkat
ediniz:
● CD’leri temiz tutunuz ve elinize
alacaπ∂n∂z zaman sadece
kenar∂ndan tutunuz!
● Gerekirse, CD’leri dinlemeden
önce, ilgili sat∂c∂larda
bulabileceπiniz bir temizleme bezi
ile temizleyiniz. CD’lerin yüzeyini
içten d∂µa doπru siliniz!
● Benzin, tiner gibi çözücü madde,
antistatik sprey veya plak temizleme maddesi kullanmay∂n∂z!
● CD’ler üzerine herhangi bir madde
veya cisim yap∂µt∂rmay∂n∂z!
● CD’leri güneµ ∂µ∂nlar∂na ve yüksek
s∂cakl∂klara karµ∂ koruyunuz.
CD’leri, doπrudan güneµ ∂µ∂nlar∂na
maruz kalacak µekilde park edilmiµ
araç içinde b∂rakmay∂n∂z.
● Araç içindeki yüksek s∂cakl∂k
CD’lere zarar verebilir.
● Ωekli simetrik olmayan CD’ler (yuvarlak, sanal) veya 8 cm çapa
sahip CD’ler, adaptör halkas∂ olsa
da olmasa da kullan∂lmamal∂d∂r.

DANSK

Nem toplanmas∂ ile ilgili uyar∂
Yaπmurlu havalarda veya s∂cakl∂k
oynamalar∂ndan dolay∂, lazer optik düzeni üzerinde yoπuµuk su toplanabilir ve
cihaz∂n fonksiyonu etkilenebilir. Böyle bir
durumda CD’yi d∂µar∂ ç∂kar∂n∂z ve nem
buharlaµ∂p giderilinceye kadar, yaklaµ∂k
bir saat bekleyiniz.

DEUTSCH

KULLANMA

KULLANMA
●

TEKN∑K VER∑LER

Üzerine etiket yap∂µt∂r∂lm∂µ CD’ler
kullan∂lmamal∂d∂r

Disk magazini ile ilgili uyar∂lar
●

●

●

Magazini yüksek s∂cakl∂klara ve
neme karµ∂ koruyunuz.
Magazini güneµ ∂µ∂nlar∂na karµ∂ korunmuµ µekilde muhafaza ediniz
(ön göπüs üzerinde veya pandizot
üzerinde deπil)!
Magazini darbelere karµ∂ koruyunuz!

Teknik veriler
Frekans ak∂µ∂:
5 - 20 000 Hz ±1 dB
Senkron hareket kaymalar∂:
Ölçme s∂n∂r∂n∂n alt∂nda
Sinyal parazit aral∂π∂:
94 dB
∑µletme s∂cakl∂π∂:
10 °C ile +50 °C aras∂nda

Diπer kullanma iµlemi ad∂mlar∂ için
lütfen oto radyonuzun kullanma
k∂lavuzuna bak∂n∂z.
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D

E

x1

x1

Özellikle dikkat edilecek noktalar
Cihaz∂n monte edileceπi yerinin
seçiminde µu noktalara dikkat edilmelidir:
- Tank, sac c∂vatalar∂ndan dolay∂
zarar görmemelidir.
- Cihaz∂n monte edileceπi yüzeyin
alt taraf∂nda herhangi bir tel, kablo veya boru hatt∂ olmamal∂d∂r.
- Stepneler, aletler vs., sac
c∂vatalar∂ndan dolay∂ zarar görmemelidir. Stepnenin, aletlerin
vs. d∂µar∂ ç∂kar∂lmas∂n∂n cihaz
taraf∂ndan engellenmemesine
de dikkat ediniz.

Montaj iµleminden önce, üç
transport emniyet c∂vatas∂n∂ sökünüz.
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FRANÇAIS

x4

ITALIANO

x2

NEDERLANDS

C

SVENSKA

B

PORTUGUÊS

A

DANSK

Birlikte verilen montaj ve
baπlant∂ parçalar∂

●

Cihaz∂ aµaπ∂daki özelliklere sahip
yerlere kurmay∂n∂z:
- 55° C’den daha s∂cak olan yerler
(örn. doπrudan güneµ ∂µ∂nlar∂na
maruz kalacak µekilde park edilmiµ araç).
- S∂cak hava ç∂k∂µlar∂na (kalorifer
vs.) yak∂n yerler.
- Yaπmura veya neme maruz kalan yerler.
- Toz veya pisliπe maruz kalan
yerler.
- Ωiddetli titreµimlere maruz kalan
yerler.
● Güvenli ve saπlam bir montaj için
sadece ekteki sabitleme parçalar∂
kullan∂lmal∂d∂r.
Pandizotun alt∂na veya bagaj k∂sm∂ içine asarak monte etme durumunda,
aµaπ∂daki güvenlik önlemlerine dikkat
ediniz:
● Sabitleme yerini, ünite yatay konumda monte edilebilecek µekilde seçiniz.
● Ünitenin, bagaj kapaπ∂n∂n yaylar∂n∂,
kolunu vs. engellememesine dikkat
ediniz.
●

ESPAÑOL

Montaj

DEUTSCH

MONTAJ
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MONTAJ
Aç∂ ayar µalterleri
Uyar∂:
Yan taraftaki aç∂ ayar µalterleri, CD oto deπiµtiricisinin montaj aç∂s∂na göre
ayarlanmal∂d∂r.
Her iki µalter de ayn∂ pozisyona ayarlan∂r.
Ωalterler doπru ayarlanmam∂µsa, ses kesiklikleri ve baµka hatal∂ fonksiyonlar ortaya
ç∂kabilir.

!
Montaj aç∂s∂

Aç∂ ayar µalteri

0˚~5˚

40˚~50˚

85˚~90˚

Aç∂ ayar
µalteri
pozisyonu
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Yatay konumda montaj
E

ile kapat∂lmal∂d∂r (toza karµ∂ koruma).

NEDERLANDS

ITALIANO

FRANÇAIS

ENGLISH

➪ Bu µekilde iµaretlenmiµ delikler etiket

DEUTSCH

MONTAJ

DANSK

PORTUGUÊS

ESPAÑOL

SVENSKA

Dikey konumda montaj

veya
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MONTAJ
Asarak monte etme
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BA∏LANTI
DEUTSCH

Baπlant∂
Disk idare sistemli bir oto radyosuna baπlama.

REAR/NON-FAD

ENGLISH

ANTENNA INPUT

FRONT

PREOUT

POWER

DAB

SLAVE UNIT
CHANGER
SUB WOOFER
TV MONITOR
REAR SPEAKER
FRONT SPEAKER

FM ANTENNA

TO 5L I/F

TO MZ-BUS

NEDERLANDS

ITALIANO

FRANÇAIS

Tuner-wide vision

DANSK

PORTUGUÊS

ESPAÑOL

SVENSKA

Kilitleme dili

Deπiµiklikler olabilir!
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Servis numaralar∂
Country:

Phone:

Fax:

WWW:
http://www.blaupunkt.com

Germany

(D)

0180-5000225

05121-49 4002

Austria
Belgium
Denmark
Finland
France
Great Britain
Greece
Ireland
Italy
Luxembourg
Netherlands
Norway
Portugal
Spain
Sweden
Switzerland

(A)
(B)
(DK)
(FIN)
(F)
(GB)
(GR)
(IRL)
(I)
(L)
(NL)
(N)
(P)
(E)
(S)
(CH)

01-610 390
02-525 5454
44 898 360
09-435 991
01-4010 7007
01-89583 8880
210 57 85 350
01-4149400
02-369 6331
40 4078
023-565 6348
66-817 000
01-2185 00144
902-120234
08-7501500
01-8471644

01-610 393 91
02-525 5263
44-898 644
09-435 99236
01-4010 7320
01-89583 8394
210 57 69 473
01-4598830
02-369 6464
40 2085
023-565 6331
66-817 157
01-2185 11111
916-467952
08-7501810
01-8471650

Czech. Rep.
Hungary
Poland

(CZ)
(H)
(PL)

02-6130 0441
01-333 9575
0800-118922

02-6130 0514
01-324 8756
022-8771260

Turkey

(TR)

0212-3350677

0212-3460040

USA

(USA) 800-2662528

Brasil
(Mercosur)

(BR)

708-6817188

+55-19 3745 2769 +55-19 3745 2773

Malaysia
(Asia Pacific) (MAL) +604-6382 474

+604-6413 640

Blaupunkt GmbH
06/03

BA/EA Wide Vision, tr
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