MONTREAL CD34
Portatif Kumanda Panelli Yüksek Güçlü FM/AM/CD Al∂c∂s∂

Kullanma ve montaj k∂lavuzu
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FCC UYARISI

Önlemler

Ön Panelin Kullan∂m∂

Bu donan∂m test edilerek B S∂n∂f∂ cihazlar ile uygunluπu ve FFC
Kurallar∂ Bölüm 5’te belirtilen yükümlülükleri yerine getirdiπi
onaylanm∂µt∂r. ∑lgili s∂n∂rland∂rmalar bölgesel kurulumda zararl∂
müdahalelere karµ∂ belirli bir oranda koruma saπlama amac∂yla
konulmuµtur. Bu donan∂m, radyo frekanslar∂ oluµturur, kullan∂r ve
yayar; talimatlara uygun biçimde kurulmad∂π∂ takdirde radyo
iletiµimini sekteye uπratabilecek zararl∂ müdahaleler yaratabilir.
Ancak uygun kullan∂m sonucunda da radyo frekanslar∂nda herhangi
bir kar∂µ∂kl∂k yaµanmayacaπ∂ garanti edilmez. Donan∂m∂n, radyo ve
televizyon yay∂nlar∂n∂n al∂nmas∂na zarar verici müdahaleleri cihaz∂
aç∂p kapatmak suretiyle tespit edilebilir ve kullan∂c∂n∂n bu durumda
bayiye veya uzman bir radyo/TV teknisyenine baµvurmas∂ tavsiye
edilir. Bu kullan∂m k∂lavuzunda aç∂kça onaylanmad∂π∂ müddetçe
yap∂lan tüm modifikasyon veya deπiµikliklerin cihaz∂n kullan∂m∂
üzerindeki haklar∂n∂z∂ k∂s∂tlayacaπ∂ hususunda sizleri uyar∂r∂z.

• Birimi doπrudan güneµ ∂µ∂π∂ veya ∂s∂t∂c∂dan gelen s∂cak su
buhar∂ gibi yüksek s∂cakl∂klara maruz kalabileceπi ya da
kirlenebileceπi, tozlanabileceπi veya aµ∂r∂ titreµime maruz
kalabileceπi alanlarda kurmaktan kaç∂n∂n∂z.
• Araç içindeki s∂cakl∂k çok yüksek ise birimi çal∂µt∂rmay∂n∂z.
Kullan∂mdan önce daima birimi soπutunuz. Arac∂n∂z∂
doπrudan güneµ ∂µ∂π∂na maruz kalacak biçimde park
etmek, s∂cakl∂k yükselmesine neden olacakt∂r.
• Birim çal∂µm∂yorsa, öncelikle baπlant∂lar∂n∂ kontrol ediniz.
Ard∂ndan birimin arka k∂sm∂nda yer alan sigortan∂n
atmam∂µ olduπunu kontrol ediniz.
• Birimi kullanmadan önce bu kullan∂m k∂lavuzunu dikkatle
okuyunuz. Bu kullan∂m k∂lavuzunda belirtilmemiµ herhangi
bir sorun ile karµ∂laµt∂π∂n∂z takdirde, lütfen birimi sat∂n alm∂µ
olduπunuz bayiye veya size en yak∂n bayiye baµvurunuz.
• Bu birim, sadece aµaπ∂daki iµareti taµ∂yan kompakt disklerle
çal∂µmak üzere tasarlanm∂µt∂r. Diπer diskleri çal∂µt∂ramaz.

Ön Panelin Tak∂lmas∂

Özellikler

Ön panelin saπ taraf∂n∂ A parçalar∂ B parçalar∂ ile aµaπ∂da
gösterildiπi biçimde eµleµecek µekilde yerleµtiriniz. Ard∂ndan
ön panelin sol k∂sm∂n∂ yerine oturana kadar itiniz.

Ön Panelin Ç∂kar∂lmas∂
Birimden CD’yi ç∂kar∂n∂z ve mevcut ise birimin elektrik
beslemesini kesiniz.
tuµuna basarak ön paneli birimden ay∂r∂n∂z. Ön paneli
aµaπ∂da gösterildiπi µekilde tutarak birimden ay∂r∂n∂z.

Kompakt Disklerin Bak∂m∂

• Portatif ön panel
• CD-R/RW mevcuttur
• Entegre güç amplifikatörü
(maks. ç∂k∂µ: 40W X 4k)
• FM/MW PLL Sentesizer arama
• 30 ∑stasyon için haf∂za
• Seyahat haf∂zas∂ / Tarama

• Dinleme sona erdiπinde, kompakt disk aµ∂r∂ s∂cak
olabileceπinden, ç∂karma esnas∂nda dikkatli olunuz.
• Klasik kompakt disklerin haricinde çeµitli µekillerde örn.
kalp µeklinde, beµgen vb. tasarlanm∂µ kompakt diskleri
kullanmay∂n∂z. CD çalar hasar görebilir.
• Kompakt diskleri doπrudan güneµ ∂µ∂π∂na veya herhangi bir
∂s∂ kaynaπ∂na maruz b∂rakmay∂n∂z.
• Dinlemeye baµlamadan önce kompakt diskleri kontrol
ederek üzerlerinde herhangi bir çatlak, çizilme veya µekil
bozukluπu olmad∂π∂ndan emin olunuz.
• Kirlenmiµ veya nemlenmiµ diskleri, ortalar∂ndan baµlayarak
yumuµak bir kumaµ ile temizleyiniz.
• Kompakt diskleri temizlemek için piyasada sat∂lan aµ∂nd∂r∂c∂
temizleyicileri, anti-statik spreyler veya tiner kullanmay∂n∂z.

Güvenlik
Ön panelin çal∂nmas∂n∂ veya kaybolmas∂n∂ engellemek için
serbest b∂rakma tuµunun
etkinliπini size verilen vida
ile kald∂rabilirsiniz.

1.

Birimin sol ön k∂sm∂nda yer alan iµaretli viday∂ sökünüz.
*
(Aµaπ∂daki µekle bak∂n∂z)

2.
3.

Ön paneli tak∂n∂z.
Kilit vidas∂n∂ montaj donan∂m∂ndan ç∂kar∂n∂z (bak∂n∂z
sayfa 10) ve ayn∂ deliπe yerleµtirerek ön paneli
sabitleyiniz.

Notlar

• IR Uzaktan Kumanda

• Ön paneli birime takarken aµ∂r∂ bask∂ uygulamay∂n∂z.
Hafif biçimde güç uygulaman∂z yerine oturmas∂ için
yeterli olacakt∂r.
• Ön panelin arka k∂sm∂ndaki elektrik panellerinde kir
veya toz olmad∂π∂ndan emin olunuz, aksi halde fas∂lal∂
iµletim veya baµka ar∂zalar meydana gelebilir.

• ∑lave giriµ
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Kontrollerin Tan∂mlanmas∂
Ön Panel

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

LCD Ekran
1

2

3

4

VOL

MONTREAL CD34
INDIANAPOLIS
CD34

10

TS

15

1 PWR tuµu
2
3
4
5
6
7
8

9

10

Birimi açar veya kapar.
REL tuµu
Portatif ön paneli yerinden ç∂kart∂r.
VOL ayar∂
Ses seviyesini ve sesli kontrolleri ayarlar.
EQ tuµu
Ekolayzer dalgas∂n∂ seçer.
LCD Ekran penceresi
CD takma bölümü
CD’yi buraya yerleµtiriniz.
SRC tuµu
∑µletim kaynaπ∂n∂ seçer (Radyo, CD, AUX).
AUDIO tuµu
Müzik sistemi ayar modu girilir. (Bas, Tiz, Ses yüksekliπi,
Balans, Fader, vb.).
Eject
tuµu
CD’yi ç∂kart∂r. Birimi s∂f∂rlar (10 saniyeden fazla süre ile bas∂l∂
tutulduπunda).

7

6

5

5

12 11

13

14

9 8

/
tuµu
Tarama/Önceden ayarlanm∂µ kanal seçme.
Ayar modunda öπeyi seçer.
11
/ tuµu
∑stenen istasyonu ayarlamak için kullan∂l∂r.
Ayar modunda öπeyi seçer.
12 MENU tuµu
Ekran seçimi. Ekran öπesi ayar modu girilir.
13 ÖNCEDEN AYARLANMIΩ HAFIZA tuµu
Radyo dalgalar∂n∂n al∂nmas∂ esnas∂nda:
1 ; Önceden ayarlanm∂µ haf∂za

1
2
3
4
5
6
7

DISC IN göstergesi
Tuning / CD Running göstergesi
Ana ekran bölümü
Ekolayzer göstergesi
SES YÜKSEKL∑∏∑ göstergesi
SCAN göstergesi
Saπ-k./Sol-k. Seviye Ölçümü/Manüel kanal seçme
göstergesi
8 STEREO sinyali göstergesi
9 lo(Yerel) göstergesi
10 MIX/RPT Modu göstergesi

CDC modu esnas∂nda:
; Tarama iµletimi
; Mix iµletimi
; Tekrarlama iµletimi
; Duraklatma

14 BND tuµu
AM/FM band∂n∂ ve Seyahat kayd∂n∂ seçer.

15 Infrared Sensörü

Uzaktan Kumanda
Al∂c∂n∂z∂n temel AM, FM, CD fonksiyonlar∂na opsiyonel
olarak sunulan IR (K∂z∂l Ötesi) Uzaktan Kumanda
üzerinden kumanda edebilirsiniz. Opsiyonel olarak
sunulan kredi kart∂na benzer türü mevcuttur.

Kredi kart∂na benzer RC-823 kumanda ile
AM/FM/CD fonksiyonlar∂n∂n kablosuz uzaktan
kumandas∂n∂ gerçekleµtirir.
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Genel ∑µletim
Cihaz∂n çal∂µt∂r∂lmas∂

Saatin ayarlanmas∂
1. Kontak anahtar∂n∂ ON (AÇIK) konumuna getiriniz.
2. Birimi çal∂µt∂rmak için
tuµuna bas∂n∂z.
3. Önce
tuµuna, ard∂ndan
veya
tuµlar∂na

tuµuna bas∂ld∂π∂nda birim aç∂l∂r.

Cihaz∂n kapat∂lmas∂

bas∂ld∂π∂nda “CLK SET” aç∂l∂r.

tuµuna 2 saniyeden fazla süre ile bas∂n∂z. Ekran
saat göstergesine dönecektir.

4.
5.

∑pucu
Birimi çal∂µt∂rd∂π∂n∂zda, önce “HELLO” ard∂ndan “WELCOME”
mesajlar∂ görüntülendikten sonra cihaz aç∂lacakt∂r. Birimi
kapatt∂π∂n∂zda, önce “SEE YOU” ard∂ndan “GOOD BYE”
mesajlar∂ görüntülendikten sonra cihaz kapat∂lacakt∂r.
Bu mesajlar∂ deπiµtirebilirsiniz. (Bak∂n∂z “Açma/kapatma
mesaj∂n∂n düzenlenmesi”).

Ses Kontrolü

Saat ayar moduna geçmek için

Aµaπ∂daki ayar düπmeleri ile saat ayar∂ yap∂l∂r. (Yan∂p
sönen bölüm ayarlanabilir.)

1.
2.

AUD
tuµuna bas∂ld∂π∂nda ses sistemi ayar moduna geçilir,
ard∂ndan
veya
tuµlar∂ ile istenilen ayar öπesi,
aµaπ∂daki gibi seçilebilir.

veya
tuµlar∂na bas∂n∂z ya da VOL (SES)
ayar düπmesini çevirerek öπeyi seçiniz.
Ayarlar için aµaπ∂daki tabloyu referans al∂n∂z. Bir öπe
seçildikten sonra, 6 saniye içinde ayar∂ gerçekleµtiriniz.
6 saniye sonra, birim önceki ekrana döner.

: Saat/Dakika bölümleri aras∂nda deπiµiklik yapar
veya

VOL

veya

6.

:

Saat ve dakikay∂ ayarlar

Ayar Aral∂π∂

Saat ayar modunu sonland∂rmak için k∂sa süre ile
tuµuna bas∂n∂z.

BASS

BAS –5

0

BAS +5

TREBLE

TRE –5

0

TRE +5

LOUDNESS LOUD OFF

Sesi ayarlamak için, SES ayar düπmesini çeviriniz.
VOL

Ses k∂sma

Ses yükseltme

Sesin s∂f∂rlanmas∂
tuµuna bas∂n∂z. Saπ-k./Sol-k. Seviye Ölçümü yan∂p söner.
tuµuna tekrar
Önceki ses seviyesine geri dönmek için
bas∂n∂z.
Bu seviye ayarlanabilir. (Bak∂n∂z “Sesin Ayarlanmas∂
Özellikleri”)

Kontak kapal∂ iken saat ekran∂
BALANCE

BAL L9 (Komple sol)

FADER

FAD R9 (Komple arka) 0

FAD F9 (Komple ön)

Kontak anahtar∂ “OFF” (KAPALI) konumda iken

ON VOL

0

50

80

MUTE

0

20

80

tuµuna bas∂n∂z.

Kaynaπ∂n Deπiµtirilmesi
(∑lave giriµ seçimi)

CD

4

BAL R9 (Komple saπ)

∑puçlar∂

Bu cihaza ilave donan∂m baπlamak mümkündür (Portatif
kasetçalar, vb.). (Bak∂n∂z sayfa 10)

RADIO

0

• ∑talik yaz∂lanlar, baµlang∂ç deπerleridir.

• ON VOL (Ses s∂n∂r∂)
Birim aç∂ld∂π∂ndaki ses seviyesini ayarlar. Mevcut sesi
kaydedebilirsiniz.
• MUTE (Sessiz seviyesi)
Mevcut sesi sessiz seviyesi olarak kaydedebilirsiniz.
• BASS (BAS), TREBLE (T∑Z) ve LOUDNESS (SES
YÜKSEKL∑∏∑) ayarlar∂, aµaπ∂daki modlar∂n her biri için ayr∂
ayr∂ yap∂labilir: FM, AM, CD, AUX.

AUX

Not
Birimde CD yokken
tuµuna bas∂l∂rsa, Kaset modu
AUX (∑LAVE) moduna geçer.
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(SES YÜK. AÇIK)

Saati gösteren ekran ayd∂nlanacak ve 5 saniye sonunda
kendi kendine kapanacakt∂r.

tuµuna basarak geçici ekran görünümü (baµlang∂ç
ayar∂ saat ekran∂d∂r) birkaç saniyeliπine görüntülenir.
Ard∂ndan otomatik olarak önceki göstergeye dönülür.
• AUX (∑LAVE) modu
AUX ve Saat.

LOUD ON

(SESL∑. KAPALI)

tuµuna her bas∂ld∂π∂nda, iµletim kaynaπ∂ aµaπ∂da
gösterildiπi biçimde deπiµir;

Ekran∂n Deπiµtirilmesi

• Radyo modu
Frekans veya Saat.
• CD modu
Geçen süre ve Saat.

tuµuna bas∂n∂z.

Sesin Ayarlanmas∂ Özellikleri

29.04.2005, 15:57 Uhr

Ekran Öπelerinin Ayarlanmas∂
1.

2.

Ekran ayar moduna geçmek için
tuµuna bas∂n∂z,
veya
(k∂sa süre ile Saat gösterilir) ard∂ndan
tuµuna basarak aµaπ∂daki tabloda gösterildiπi biçimde
istenen ayar modunu seçebilirsiniz.
Seçili öπeyi ayarlamak için
veya
tuµuna
bas∂n∂z veya VOL (SES) ayar düπmesini çeviriniz.
Her bir modda ayarlar∂ deπiµtirmek için aµaπ∂daki
tablolar∂ referans al∂n∂z. Öπe seçiminden sonra 5 saniye
içinde ayar∂ gerçekleµtiriniz. 5 saniye sonra, birim önceki
ekrana döner.
VOL

veya

Ayar Aral∂π∂
MAIN DISP (ANA EKRAN)

(Saπ kolona bak∂n∂z)

SENS HI

LO / Hi

LEVEL LO

OFF / LO / HI

MESG ON

OFF / ON

CLK SET

(Bak∂n∂z sayfa 3)

24H MODE

12H / 24H

CLOCK ON

OFF / ON

DEMO ON

OFF / ON

AREA SET

EURO / USA
• ∑talik yaz∂lanlar, baµlang∂ç deπerleridir.

∑puçlar∂
• MAIN DISP
Ana ekranda görüntülenecek öπelerin öncelik s∂ras∂n∂
ayarlayabilirsiniz. Ekran önceliπi her bir modda, aµaπ∂daki
öπeler için ayarlanabilir.
Radio
FREQ
: Frekans göstergesi. (Baµlang∂ç deπeri)
CLOCK
: Saat göstergesi.
CD
TRK/TIME
: CD/Parça/Geçen Süre.
CLOCK
: Saat göstergesi.
AUX
AUX TITLE
: AUX (∑LAVE).
CLOCK
: Saat göstergesi.
• SENS HI (Yerel/DX) (Sadece radyo modunda)
Bu özellik, Kanal Arama esnas∂nda durulacak sinyal
frekans∂n∂ seçmek için kullan∂l∂r.
Yerel ayar∂ seçtiyseniz, sadece güçlü (yerel) istasyonlarda
durulacakt∂r. Ekran penceresinde “lo” belirir. Mesafe
ayar∂n∂ seçtiπinizde ise radyo, daha zay∂f ve daha uzak
istasyonlar da dahil olmak üzere daha geniµ sinyal
aral∂π∂nda duracakt∂r. Ekran penceresindeki “lo” kaybolur.
DX, varsay∂lan ayard∂r.
LO
: Yerel.
HI
: DX.
• LEVEL LO (Seviye duyarl∂l∂π∂)
Seviye ölçümünün duyarl∂l∂π∂ deπiµtirilebilir.
OFF
: Kapal∂.
LO
: Normal duyarl∂l∂k.
HI
: Yüksek duyarl∂l∂k.
• MESG (Mesaj)
Açma/kapama mesaj∂ deπiµtirilebilir.
OFF
: Mesaj görüntülenmez.
ON
: Açma/kapama esnas∂nda bir mesaj görüntülenir.
• CLK SET
Saati ayarlar. (Bak∂n∂z sayfa 4)
• 12H MODU
12H veya 24H modlar∂ndan birisi seçilebilir.
12H
: Saat 12 saatlik görüntüleme µeklini kullan∂r.
24H
: Saat 24 saatlik görüntüleme µeklini kullan∂r.

• CLOCK ON
Cihaz kapal∂ iken görüntülenen saat göstergesi deπiµtirilebilir.
OFF
: Cihaz kapal∂ iken Saat göstergesi ve
ayd∂nlatmas∂ görüntülenmez.
tuµuna basarak saat gösterimini
birkaç saniyeliπine açabilirsiniz.
ON
: Saat göstergesi kapat∂lman∂n ard∂ndan
görüntülenir.
• DEMO
Her bir fonksiyonun demonstrasyonu ekranda sürekli
olarak görüntülenir. Demonstrasyon, birim kapat∂ld∂ktan bir
kaç saniye sonra görüntülenmeye baµlar.
OFF (KAPALI) : Birim kapat∂ld∂ktan sonra
demonstrasyon görüntülenmez.
ON (AÇIK) : Birim kapat∂ld∂ktan sonra
demonstrasyon görüntülenir.
* “CLOCK (SAAT)” ayar∂ “OFF (KAPALI)“ konumda ise
“DEMO” ayar∂ “ON (AÇIK)” konuma getirilmiµ bile
olsa, demonstrasyon görüntülenmez.
• AREA SET (Sadece Radyo modu)
Bu ünite, Avrupa radyo istasyonlar∂n∂ alacak biçimde ayarlanm∂µ
olarak fabrikadan ç∂kar. Dünyan∂n diπer bölgelerinde kullan∂m
için, farkl∂ kanal aral∂klar∂n∂n ayarlanmas∂ gerekebilir.
∑stenilen bölgeyi seçiniz ve ard∂ndan
veya
tuµuna
bas∂n∂z.
USA
: Kuzey Amerika.
EURO
: Avrupa.
*Bölge deπiµtirildiπinde, önceden ayarlanm∂µ olan
istasyon silinir.
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Ekolayzer∂n ayarlanmas∂

Açma/kapatma mesaj∂n∂n düzenlenmesi

Açma/kapatma mesaj∂n∂n silinmesi

3 farkl∂ müzik türü için ekolayzer dalgas∂ seçimi mümkündür
(Rock, Pop, Klasik).
Ekolayzer ayarlar∂n∂, frekans ve seviye için ayarlay∂p
kaydedebilirsiniz.

Açma/kapama mesajlar∂n∂ deπiµtirip haf∂zaya kaydedebilirsiniz.
Aµaπ∂daki dört mesaj, her birine maksimum 9 karakter
eklemek suretiyle düzenlenebilir.

∑sterseniz, açma/kapama mesaj∂n∂ silebilirsiniz.

Ekolayzer dalgas∂n∂n seçilmesi

1.

EQ
tuµuna her bast∂π∂n∂zda, istenilen ekolayzer dalgas∂
seçimi µu µekilde gerçekleµtirilir:

1.

Açma mesaj∂
• HELLO (MESAJ 1) / WELCOME (MESAJ 2)
Kapama mesaj∂
• SEE YOU (MESAJ 3) / GOOD-BYE (MESAJ 4)

Önce
tuµuna ve ard∂ndan
veya
tuµuna
basarak ekran penceresinde “MESG ON” görüntülenmesini
saπlars∂n∂z.

2.

veya
tuµuna bas∂n∂z, ard∂ndan silmek
istediπiniz mesaj∂ VOL (SES) ayar düπmesini çevirerek
seçebilirsiniz.

1.

3.

veya
tuµuna bas∂n∂z, ard∂ndan
2 saniyeden fazla süre ile bas∂n∂z.

4.

Bir önceki göstergeye dönmek için,
tuµuna bas∂n∂z.
Baµka bir mesaj∂ daha silmek isterseniz, 2. ve 3. ad∂mlar∂
tekrarlay∂n∂z.

ROCK
POP

2.
3.

CLASSIC
USER 1
USER 2

3.

Mesaj∂ kaydetmek için
veya
tuµuna bas∂n∂z.
Yeni mesaj ayd∂nlat∂l∂r ve otomatik olarak bir önceki
göstergeye dönülür.

EQ

∑stediπiniz ses özelliklerini ayarlamak için, aµaπ∂daki
tuµlar∂ ve ayar düπmesini kullan∂n∂z.
veya

: BAS/TRE deπiµimi için

VOL

veya

: Özellikleri ayarlamak için

∑puçlar∂
• USER1 veya 2’yi ayarlad∂π∂n∂zda ekranda aµaπ∂daki
gösterge ayd∂nlan∂r.

VOL (SES) ayar düπmesini çevirerek düzenlemek istediπiniz
mesaj∂ seçiniz.
HELLO ➔ WELCOME ➔ SEE YOU ➔ GOOD- BYE

5.

tuµuna basarak USER 1 veya USER 2 seçiniz.

tuµuna 2 saniyeden fala süre ile bas∂l∂ tutarak
BAS/TRE ayar moduna geçebilirsiniz.

tuµuna bas∂ld∂π∂nda “HELLO” yan∂p söner.

veya
tuµuna bast∂ktan sonra karakterleri giriniz.
A. VOL (SES) ayar düπmesini saat yönünde çevirerek
istenilen karakterler seçilebilir.
(A ➔ B ➔ C ➔. . . Z ➔ < ➔ > ➔ * ➔ + ➔ , ➔ - ➔ .➔ /
➔ 0 ➔ 1 ➔ 2 ➔ 3...9 ➔ “ ” ➔ Boµluk)
B. Yan∂p sönen imleci hareket ettirmek için
veya
tuµlar∂na bas∂n∂z.
C. A. ve B. ad∂mlar∂n∂ tekrarlayarak maksimum 9 karakter
uzunluπundaki mesaj∂n∂z∂ giriniz.

Ekolayzer dalgas∂n∂n ayarlanmas∂
EQ

veya

4.

EQ OFF

1.
2.

Önce
tuµuna ve ard∂ndan
veya
tuµuna
basarak ekran penceresinde “MESG ON” görüntülenmesini
saπlars∂n∂z.

∑puçlar∂
• Bir mesaj∂ silmek /düzeltmek için,
tuµuna 2 saniyeden fazla
süre ile basarak karakteri silip tekrar giriniz.
• 30 saniye içinde hiç bir giriµ yap∂lmaz veya ayar düπmesi
kullan∂lmazsa, mesaj düzenleme modu otomatik olarak kapat∂l∂r.
• (MESG) seçeneπinin (ON) olduπundan emin olunuz.
• Bir isim giriµi s∂ras∂nda, aµaπ∂daki tuµlara bas∂lmas∂ karakter
görünümünü aµaπ∂daki biçimde etkiler.
1
: Girilen harfleri deπiµtirir. (“A” ile baµlar.)
: Girilen say∂lar∂ deπiµtirir. (“0” ile baµlar.)
: Girilen karakterleri deπiµtirir. (“<” ile baµlar.)
: Boµluk b∂rak∂r.
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tuµuna

Radyo Al∂m∂
Kanal Arama

Kanal Tarama

1.

1.

tuµuna basarak istenen AM veya FM band∂n∂
seçiniz.

2.

veya
tuµlar∂na 2 saniyeden fazla süre ile
bas∂l∂ tutunuz. Birim, seçili bant üzerindeki istasyonlar∂
tarayacak ve al∂nabilen her istasyonda 10 saniye süre ile
duracak; ardından bir sonraki istasyona geçecektir.
Kanal aramas∂n∂ iptal etmek için
veya
tuµuna
tekrar bas∂n∂z; arama seçilen frekansta durur.

2.

tuµuna basarak istenen AM veya FM
band∂n∂ seçiniz.
FM 1 ➔ FM 2 ➔ FM 3 ➔ AM 1➔ AM 2
(FM 3 & AM 2 Seyahat kayd∂ bantlar∂d∂r.)
∑stasyon aramak için
veya
tuµuna
bas∂n∂z. Arama iµlemi, yay∂n frekans∂ bulunduπunda
otomatik olarak durur.
FM stereo yay∂n∂ yapan istasyonlarda arama
yap∂l∂rken ekran penceresinde “ST” görüntülenir.
: Düµük frekans.

Sadece ∑stenen ∑stasyonlar∂n
Kaydedilmesi
Her bir bantta, isteπinize baπl∂ olarak maksimum 6
istasyon kaydedebilirsiniz (FM 1, FM 2 ve FM 3 için 18;
AM 1 ve AM 2 için 12).

1.
2.
3.

Önceden Ayarlanm∂µ Kanal Seçimi

: Yüksek frekans.

Manüel Kanal Arama
1.

tuµuna basarak istenen AM veya FM
band∂n∂ seçiniz.

2.

Manüel arama modunu etkinleµtirmek için
veya
tuµuna 0,5 saniyeden fazla süre ile bas∂l∂
tutunuz.
Ekran penceresinde Saπ-k./Sol-k. seviye ölçümü
ayd∂nlat∂l∂r.
∑stasyon aramak için tekrar bas∂n∂z.
Manüel araman∂n tamamlanmas∂ndan 4 saniye sonra,
arama kontrolü Kanal Seçme Moduna geri döner.

1.

tuµuna basarak istenen AM veya FM band∂n∂
seçiniz.

2.

veya
tuµlar∂na 2 saniyeden fazla süre ile
bas∂l∂ tutunuz. Birim önceden ayarlanm∂µ haf∂zay∂
tarayarak AM 1/AM 2 band∂ndan 12 istasyon; FM 1/FM 2/
FM 3 bantlar∂ndan da 18 istasyon bulacakt∂r. Birim,
önceden ayarlanm∂µ istasyonlar∂n her birinde 10 saniye
süre ile duracak, ard∂ndan bir sonraki kay∂tl∂ istasyona
geçecektir.
Önceden ayarlanm∂µ kanal seçimini durdurmak için
veya
tuµuna tekrar basarak seçili frekansta
kal∂nmas∂n∂ saπlayabilirsiniz.

∑stenilen band∂ seçmek için
∑stasyon aramak için
bas∂n∂z.

tuµuna bas∂n∂z.
veya

tuµuna

∑stenen haf∂za tuµuna 1 yaklaµ∂k 2 saniye
süre ile, frekans göstergesi iki kez yan∂p sönene kadar
bas∂n∂z. Ekran penceresinde bas∂lan haf∂za kayd∂
tuµunun say∂s∂ görüntülenir.

Not
Önceden bir kay∂t yap∂lm∂µ tuµun üzerine baµka bir
istasyon kaydetmek isterseniz, önceki istasyon yenisi ile
deπiµtirilir.

Kay∂tl∂ ∑stasyonlar∂n Al∂nmas∂
1.
2.

tuµuna basarak istenen AM veya FM band∂n∂
seçiniz.
1

-

tuµuna k∂sa süre ile bas∂n∂z.

∑stasyonlar∂n Otomatik Kayd∂ (Seyahat Kayd∂)
1.

tuµuna basarak istenen AM veya FM band∂n∂
seçiniz.

2.

tuµuna 2 saniyeden fazla süre ile bas∂n∂z.
Seçili bant için maksimum 6 istasyon haf∂zaya al∂n∂r.
Radyo, FM 1 veya FM 2 modunda ise, FM 3'e geçer.
Radyo AM 1 modunda ise AM 2'ye geçer.

Not
Bu fonksiyon FM 3 ve AM 2 modlar∂nda kullan∂labilir.
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CD ∑µletimi
Durdurma

CD Çalar∂n Kullan∂m∂

Radyoyu seçmek için

CD’lerin Yüklenmesi
CD’yi, etiketli yüzü yukar∂ gelecek biçimde CD
yerleµtirme bölümüne yerleµtiriniz.
CD otomatik olarak çal∂nmaya baµlar.
Etiketli yüzü yukar∂da

CD Tarama Modu
CD modunda iken
tuµuna bas∂n∂z.
Ekran penceresinde “SCAN” göstergesi belirir. Bu komut,
CD üzerindeki tüm parçalar∂n ilk 10 saniyesini dinletir.
tuµuna tekrar bas∂larak komut iptal edilebilir.

tuµuna bas∂n∂z.

CD’lerin Ç∂kart∂lmas∂
CD’yi ç∂kartmak için

tuµuna bas∂n∂z.

Notlar

Tekrarlama

• Kontak “AÇIK” konumda ise, bir CD yerleµtirildiπinde
birim otomatik olarak çal∂µmaya baµlar.
• CD magazinden ç∂kar∂ld∂π∂nda, 10 saniye içinde al∂n∂z;
aksi halde otomatik olarak geri yüklenecektir.

ASLA 3 inçlik bir CD yerleµtirmeyiniz!
Bu birim sadece standart 5 inçlik CD’lerle çal∂µmak
üzere tasarlanm∂µt∂r. Bir adaptör olsun ya da
olmas∂n kesinlikle 3 inçlik single CD’lerini birimde
dinlemeyiniz; CD çalar ve/ya CD hasar görebilir.

• Bir CD yüklendiπinde, ekranda
ayd∂nlan∂r.

göstergesi

Parça Arama
CD modunda iken
veya
tuµlar∂na bas∂n∂z. Ekran
penceresinde parça numaralar∂ görüntülenir.

Mix Dinleme

: Mevcut parça, baµ∂ndan itibaren çalmaya baµlar.
Önceki parçaya dönmek için tuµa tekrar bas∂n∂z.
: Bir sonraki parça, baµ∂ndan itibaren çalmaya baµlar.

CD modunda iken
Ekran penceresinde “

CD modunda iken
veya
tuµlar∂na bas∂l∂ tutunuz.
∑stediπiniz noktaya gelindiπinde tuµu serbest b∂rak∂n∂z.

: ∑leriye doπru arama.

CD modunu seçmek için
tuµuna bas∂n∂z.
CD otomatik olarak çal∂nmaya baµlar.

Duraklatma
tuµuna bas∂n∂z.
Çalmaya devam etmek için,

tuµuna tekrar bas∂n∂z.
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tuµuna bas∂n∂z.
” göstergesi belirir.

Mevcut CD üzerindeki parçalar rasgele s∂ra ile çal∂n∂r.
tuµuna tekrar bas∂larak komut iptal edilebilir.

: Geriye doπru arama.

Önceden yüklenmiµ bir CD’nin dinlenmesi

tuµuna bas∂n∂z.

Ekran penceresinde “
” göstergesi belirir ve mevcut
parça sürekli olarak çal∂n∂r.
tuµuna tekrar bas∂larak komut iptal edilebilir.

S∂ra / Gözat
∑puçlar∂

CD modunda iken

29.04.2005, 15:57 Uhr

Uzaktan Kumanda Ünitesinin Kullan∂m∂
Pil izolasyonunun ç∂kar∂lmas∂

∑µletim

Uyar∂

Uzaktan kumanda ünitesine izolasyon band∂ tak∂lm∂µ
ise, kullan∂mdan önce band∂n ç∂kar∂ld∂π∂ndan emin
olunuz. Ç∂kar∂lm∂µ ise, piller içine yerleµtirilmiµ ve ünite
kullan∂ma haz∂r demektir.

Ana ünitenin sensörlerine doπru yöneltmek suretiyle kullan∂n∂z.
Ana ünitede ve uzaktan kumanda üzerinde ayn∂ iµleve sahip
tuµlar ayn∂ simge ile gösterilir.

Lityum pilleri uygun biçimde kullan∂n∂z
(1) Yeniden µarj etmeyiniz, k∂sa devre yapt∂rmay∂n∂z,
içlerini açmay∂n∂z, modifiye etmeyiniz, yüksek s∂cakl∂k
veya ateµe maruz b∂rakmay∂n∂z. Tüm bunlar, yang∂n
veya ∂s∂ oluµumuna baπl∂ patlamaya neden olabilir.
(2) Pilleri, çocuklar∂n eriµemeyeceπi bir yerde saklay∂n∂z.
Yanl∂µl∂kla yutulmas∂ durumunda, derhal doktora
baµvurunuz.
(3) ∑zolasyon band∂n∂, pilleri atarken veya baµka bir
yerde saklarken mutlaka tak∂n∂z. Metaller veya diπer
pillerle temas etmeleri halinde yang∂n veya patlama
tehlikesi arz ederler.

Dikkat

∑zolasyon Band∂

Pil kullan∂m∂ hakk∂nda uyar∂lar
Daima lityum pil kulan∂n∂z (CR2025).

Pillerin Yerleµtirilmesi
1.
2.
3.

B’yi tutarak A’y∂ ok yönünde itiniz ve ard∂ndan
çekiniz.
(+) (–) kutuplar∂n∂n doπru yerleµtirildiπinden emin
olarak lityum pilleri (CR2025) yerleµtiriniz.
Pil kutusunu, bir “klik” sesi duyulana kadar itiniz.

Uzaktan kumanda
ünitesinin arka yüzeyi

Lityum pil (CR2025)

* Bas∂l∂ tutunuz
** 2 saniye boyunca bas∂l∂ tutunuz

Pillerin (+)(–) kutuplar∂n∂n doπru yerleµtirilmiµ olduπundan
emin olunuz
• Pillerin uygun olmayan biçimde kullan∂m∂ pillerin akmas∂na
veya patlamalara neden olabileceπi gibi cihaza zarar
verebilir ya da yaralanman∂za neden olabilir.
Pillerin (+)(–) kutuplar∂n∂n doπru yerleµtirilmiµ olduπundan
emin olunuz
• Uzaktan kumanda ünitesini doπrudan güneµ ∂µ∂π∂ gibi yüksek
s∂cakl∂klara maruz b∂rakmay∂n∂z. Muhafaza k∂sm∂ µekil
deπiµtirebilir, pilleri akabilir veya benzeri ar∂zalar oluµabilir.
• Kumanday∂ suyla temas ettirmeyiniz; hasar görebilir.

Kaynaπ∂n Deπiµtirilmesi
Bu mod, SRC tuµuna her bas∂ld∂π∂nda deπiµecektir.

RADIO

CD

AUX

B
Pil kutusu
A
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Kurulum
Verilen Montaj Donan∂m∂

Rakor Kullan∂m∂

Montaj Örneπi
Göπüslük üzerine kurulum.

3.

1. K∂l∂f∂ gösterge paneline yerleµtiriniz.

Aµaπ∂daki µekilde gösterildiπi gibi, birimin arka
k∂sm∂na yerleµtirilen rakorun vidas∂n∂ s∂k∂n∂z.
Ateµ duvar∂

K∂l∂f

Rakor
vidası

Kilit
vidas∂

Montaj µeridi
ve vida

Kaplama halkas∂n∂n
ç∂kar∂lmas∂(Verilir)

Serbest b∂rakma
uçlar∂

2.
Önlemler
• Birimin kurulumunu gerçekleµtirmeden önce, ön paneli
yerinden ç∂kard∂π∂n∂zdan emin olunuz.
• Monte edilecek yeri dikkatle seçiniz; birimin sürücünün araç
kullan∂m∂n∂ etkilemeyecek bir yere kurulmas∂na dikkat ediniz.
• Güvenli ve dayan∂kl∂ bir baπlant∂ için sadece birim ile
tedarik edilen montaj donan∂m∂n∂ kullan∂n∂z.
• Birimi araca monte ederken, birimin mümkün olduπunda
düz konumda olmas∂n∂ saπlay∂n∂z. Birimin eπimli biçimde
montaj∂ zorunlu ise, arac∂n tasar∂m∂na baπl∂ olarak birimin
eπim aç∂s∂n∂n 30°’yi aµmad∂π∂ndan emin olunuz.

K∂l∂f∂n yerine saπlam biçimde oturmas∂ için uygun
vidalar∂ s∂k∂n∂z.

Ateµ duvar∂n∂n mesafesi, arac∂n türüne göre
deπiµir. Birimin rakor yard∂m∂yla saπlam
biçimde sabitlendiπinden emin olunuz.

Montaj Ωeridi Kullan∂m∂

3.

Montaj µeridinin vida yard∂m∂yla göπüslüπün alt
k∂sm∂na takınız.
Birimin arka k∂sm∂n∂ Montaj Ωeridine size verilen
destek c∂vatalar∂n∂ ve ilgili donan∂m∂ kullanarak tak∂n∂z.

Dikkat
Vidan∂n yeterince s∂k∂lmamas∂, CD’de
atlamalara neden olabilir.

Ateµ duvar∂
Kaplama halkas∂n∂n
ç∂kar∂lmas∂ (Verilir)

* Uyar∂
Montaj Ωeridinin veya arka destek rakorunun doπru
biçimde yerleµtirilmemiµ olmas∂, CD’lerde yaµanan
atlamalar∂n en önemli nedenidir. Bu sabitleme elemanlar∂
olmadan CD al∂c∂s∂n∂n µasisi yoldaki engebelere baπl∂
olarak yukar∂-aµaπ∂ hareket edecek ve bu da CD’de
atlamalara neden olacakt∂r.

Not
Baz∂ Japon/Asya araçlar∂nda, örneπin TOYOTA ve NISSAN
araçlarda, k∂l∂f ve kaplama halkas∂ kullanmak gerekmez.
Radyo deπiµimini sabitlemek için, O.E.M. braketlerini ve
montaj vidalar∂n∂ kullan∂n∂z. Bu braketler, yeni radyonuzun
her iki yan∂nda aç∂lm∂µ vida boµluklar∂ ile uyum
saπlayacakt∂r.
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Baπlant∂lar
Uyar∂
• K∂sa devre yapmas∂n∂ önlemek için, anahtar∂ kontaktan
ç∂kar∂n∂z ve akünün (-) kutbunu ç∂kar∂n∂z.
• Bu birim sadece negatif toprak hatl∂ 12 V DC ile
kullan∂m için uygundur. Birimi 24 V veya diπer türdeki
araç aküleri ile kullanamazs∂n∂z.

Baπlant∂ prosedürü
ANTEN SOKET∑

ANTEN G∑R∑Ω∑

2 hoparlör sistemi mevcut ise, k∂sa
devre oluµmas∂n∂ engellemek için
boµta kalan kablo uçlar∂n∂ bantlay∂n∂z

Baπlant∂ prosedürü
4 hoparlör sistemi

Dikkat
• Arac∂n metal gövdesi veya µasisi üzerine hiç bir hoparlör
BA∏LAMAYINIZ.
• Hoparlörlerin (-) kablolar∂n∂ birbirlerine BA∏LAMAYINIZ.
• Her bir hoparlör kablosunu doπrudan ilgili hoparlör
terminaline baπlay∂n∂z.
• Tüm hoparlör (-) kablolar∂, aç∂k kalmal∂d∂r; örn. araç µasisi
ile baπlant∂ yap∂lmamal∂d∂r.
• Her bir hoparlör çiftini, sadece en az 4 om impedans deπerine
ve yeterli elektrik kapasitesine sahip tekli bir hoparlöre
(hoparlör sistemine) denk gelecek biçimde baπlay∂n∂z.
• Hoparlörü, harici amplifikatörler üzerinde herhangi bir giriµe
baπlamay∂n∂z. Birimin dahili amplifikatörü hasar görebilir.

1.

Arac∂n kontak anahtar∂n∂n ç∂kar∂lm∂µ olduπundan
emin olunuz.

2.
3.

Araç aküsünün negatif (-) kutup baπlant∂s∂n∂ ç∂kar∂n∂z.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

2 hoparlör sistemi
(Beyaz)

(Beyaz)

Kablo demetini µu s∂ra ile baπlay∂n∂z: Topraklama
kablosu (Siyah), +12V Sürekli Elektrik Beslemesi
(Sar∂), +12V Aksesuar/Sviç (K∂rm∂z) ve Güç Anteni/
Amplifikatör Çal∂µmas∂ (Mavi), ard∂ndan birbirleriyle
temas etmeyecek biçimde bantlay∂n∂z.

Ön Sol
Hoparlör

(Siyah/Beyaz)

(Siyah/Beyaz)

Sol
Hoparlör

(Gri)

(Gri)
Ön Saπ
Hoparlör

(Gri/Siyah)

(Gri/Siyah)

Saπ
Hoparlör

(Yeµil)

(Yeµil)
Arka Sol
Hoparlör

(Yeµil/Siyah)

(Yeµil/Siyah)

Baπlamay∂n∂z

(Mor)

(Mor)
Arka Saπ
Hoparlör

(Mor/Siyah)

(Mor/Siyah)

Baπlamay∂n∂z

+12V Sürekli Elektrik Beslemesini (Sar∂)
+12V Aksesuar/Sviç (K∂rm∂z∂)
Topraklama Kablosu (Siyah)
Güç Anteni/Amplifikatör Çal∂µmas∂ (Mavi)

Pre-amp Ç∂k∂µ∂/Hat Ç∂k∂µ∂ Baπlant∂lar∂
• Birimde Hat Seviye Ç∂k∂µlar∂ bulunduπundan, arac∂n∂z∂n stereo sistemini güncellemek için
amplifikatör kullanabilirsiniz.
RCA AUX G∑R∑Ω∑ Jaklar∂

Kablo demetindeki hoparlör kablolar∂n∂ baπlay∂n∂z.
Harici Amplifikatör

Araç anten terminalini, birimin anten soketine baπlay∂n∂z.
Ç∂kar∂labilir kablo demetini birime baπlay∂n∂z.

Arka Hoparlör

Araç aküsünün negatif (-) kutup baπlant∂s∂n∂ tekrar yap∂n∂z.

Beyaz (Sol)

Arac∂n motorunu çal∂µt∂r∂n∂z.

K∂rm∂z∂ (Saπ)

Birimin düzgün biçimde çal∂µt∂π∂ndan emin olunuz.

RCA Hat Ç∂k∂µ∂ Jaklar∂

RCA Hat Ç∂k∂µ∂ Jaklar∂ (Arka Hoparlörler için)
• Bir baπlant∂ kablosu ile (verilmez) ünitenin Beyaz (sol arka kanal) ve K∂rm∂z∂ (saπ arka kanal) RCA hat
ç∂k∂µ∂ jaklar∂n∂ harici amplifikatörün hat giriµlerine baπlay∂n∂z.
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Bak∂m
Sigorta De∂iπtirme

Birimin Ç∂kar∂lmas∂

Sigorta atm∂µ ise, öncelikle elektrik baπlant∂lar∂n∂ kontrol
ediniz, ard∂ndan sigortay∂ deπiµtiriniz. Sigorta normal koµullar
alt∂nda tekrar atarsa, ar∂za birimden kaynaklan∂yor olabilir.

Verilen serbest b∂rakma uçlar∂n∂ kullanarak birimi araçtan
ç∂karabilirsiniz.
Uçlar∂ birime aµaπ∂da gösterildiπi biçimde yerleµtiriniz. Bu
sayede k∂l∂f∂n kilidi aç∂l∂r ve birim ç∂kar∂labilir.

Birimin arka k∂sm∂

Uyar∂
Sadece belirtilen amper deπerinde (10 A) sigorta kullan∂n∂z.
Baµka türde bir sigortan∂n kullan∂m∂, yang∂na veya hasara
neden olabilir.

Konektörlerin Temizlenmesi

Not
• Serbest b∂rakma uçlar∂n∂, parmaklar∂n∂z∂n yaralanmas∂n∂
önleyecek biçimde dikkatle tutunuz.
• Serbest b∂rakma uçlar∂n∂ ileride kullanmak üzere
güvenli bir yerde saklay∂n∂z.

Birimin ve ön panelin konektörleri kirlenmiµ ise, ar∂zalar oluµabilir.
Ön paneli ç∂kar∂n∂z ve konektörleri alkol ile nemlendirilmiµ
pamuklu kumaµ ile aµaπ∂da gösterildiπi biçimde temizleyiniz.

Ana birim

Ön panelin arka k∂sm∂

Baµlang∂ç Ayarlar∂na Dönülmesi
Eject tuµuna 10 saniyeden fazla süre ile bas∂ld∂π∂nda,
birimin mikro-bilgisayar∂ baµlang∂ç ayarlar∂na döner. Ekran
penceresi düzgün görüntülenemiyor veya birimde ar∂za
varsa, Eject tuµuna 10 saniyeden fazla süre ile bas∂n∂z.
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Sorun Giderme K∂lavuzu
Aµaπ∂daki kontroller, biriminiz ile ilgili olarak karµ∂laµabileceπiniz
pek çok sorunda size yard∂mc∂ olacakt∂r. Aµaπ∂daki kontrolleri
gerçekleµtirmeden önce, baπlant∂ ve iµletim talimatlar∂na
uygunluπu kontrol ediniz.

Genel
Sorun
• Haf∂zaya al∂nm∂µ istasyonlar
ve doπru zaman silinmiµ.
• Sigorta atm∂µ.
• Radyo kontak anahtar∂
AÇIK, ACC ve KAPALI
konumlar∂nda çal∂µ∂yor.
• Birime elektrik beslemesi
yap∂lm∂yor.
• Birime sürekli elektrik
beslemesi yap∂l∂yor.

Neden/Çözüm
Giriµler arac∂n
elektrik konektörü
aksesuar∂ ile
uyumlu deπil.
Kablolarda k∂sa devre
olmad∂π∂n∂ kontrol ediniz.

Arac∂n ACC konumu
yok.

Radyo Al∂m∂
Sorun
Önceden ayarlanm∂µ
istasyonlar al∂nam∂yor.
Kanal arama
yap∂lam∂yor
Seyahat kayd∂ özelliπi
alt∂ adet istasyon kayd∂n∂
tamamlayam∂yor.

Neden/Çözüm
Yay∂n sinyali çok zay∂f.
Yay∂n sinyali çok zay∂f. →
Manüel arama yap∂n∂z.
Yeterli yay∂n frekans∂
al∂nam∂yor.

Teknik Özellikler
CD Çalarda Sorun Giderme

Genel

CD çalarda bir sorun oluµtuπunda, ekran penceresinde bir
hata mesaj∂ görüntülenir.
Sorunu tespit etmek için aµaπ∂daki tabloya bakarak uygun
önlemleri al∂n∂z. Ayr∂ca bir önceki sayfada yer alan
“Baµlang∂ç Ayarlar∂na Dönülmesi” bölümüne de bakarak
birimi s∂f∂rlayabilirsiniz. Hata ortadan kalkmazsa, en yak∂n
Blaupunkt bayisi ile irtibata geçiniz.

Boyutlar

FOCUS
ERR

Olas∂ neden
Kirli disk.
Çizik disk.
Ters.

SERVO
ERR

Veri ve odaklanma
hatas∂.

MECHA
ERR

Mekanizmada sorun Ç∂kar∂p tak∂n∂z.
var.

TOC ERR

Disk düzgün
okunam∂yor.

Ç∂kar∂p tak∂n∂z.
Baµka bir CD yerleµtiriniz.

DATA TRK

Verileri MIX
modunda CD veya
CDROM ile çalar.

CDROM çalamazs∂n∂z.
/
tuµlar∂ ile
parçay∂ geçiniz.

Mesaj

Önerilen iµlem

CD’yi temizleyiniz.
CD’yi deπiµtiriniz.
CD’yi kontrol ediniz.

: Yaklaµ∂k 178 mm x 50 mm x 155 mm
(G x Y x D)
Elektrik baπlant∂lar∂ : 12 volt DC araç aküsü
(negatif topraklama)
Ç∂k∂µ gücü
: 23 watt RMS x 4 k /40 watt en fazla x 4 k
Ç∂k∂µ kablolar∂
: 4 hoparlör ile kullan∂m için tasarlanm∂µ
serbest µasi tipi.
RCA düµük seviye ç∂k∂µlar∂ (2 kanal).
Ç∂k∂µ impedans∂
: 4-8 om hoparlörler ile uyumlu.
Düµük seviye ç∂k∂µ∂ : 1 V.

RADYO
Ayar aral∂π∂

Ç∂kar∂p tak∂n∂z.

Duyarl∂l∂k:
FM
Stereo Ayr∂m∂

: AM : 530 - 1,710 kHz (10 kHz step)
: FM : 87.5 - 107.9 MHz (200 kHz step)
: AM : 20 µV
FM : 9.1 dBf mono duyarl∂l∂k
: 35 dB

CD ÇALAR
Frekans
Tepkisi
: 20 - 20,000 Hz
S/N Oran∂
: 98 dB
Titreµim ve sars∂nt∂ : Ölçülebilen s∂n∂r∂n alt∂nda

D∑∏ER
Uzaktan kumanda

: RC-823 Kredi Kart∂ Biçimli Kumanda

Antenin baπl∂, uzun konuma getirilmiµ ve iç k∂sm∂n∂n kuru
olduπundan emin olunuz.
Yukar∂daki çözümler sorunu gidermeye yetmezse en yak∂n
Blaupunkt bayisine baµvurunuz veya ABD için 1-800-2662528 numaral∂ teknik destek, parça ve servis merkezini
aray∂n∂z. Bayileri öπrenmek veya ürün broµürü istemek için
1-800-950-2528 numaral∂ telefonu arayabilirsiniz.
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Robert Bosch Corporation
Sat∂µ Grubu –
Blaupunkt Bölümü
2800 South 25th Avenue,
Broadview, Illinois 60155
http://www.blaupunkt.com
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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 39 0
02-525 5444
44-898 360
09-435 991
01-4010 7007
01-89583 8880
210 94 27 337
01-46 66 700
02-369 62331
40 4078
0800 400 1010
66-817 000
2185 00144
902 52 77 70
08-7501850
01-8471644

01-610 39 391
02-525 5263
44-898 644
09-435 99236
01-4010 7320
01-89583 8394
210 94 12 711
01-46 66 706
02-369 62464
40 2085
0800 400 1040
66-817 157
2185 00165
91 410 4078
08-7501810
01-8471650

Czech. Rep. (CZ) 02-6130 0446
Hungary
(H) 76 511 803
Poland
(PL) 0800-118922

02-6130 0514
76 511 809
022-8771260

Turkey

(TR) 0212-335 06 71

0212-346 00 40

USA

(USA)800-2662528

708-6817188

Brasil
(Mercosur)

(BR) 0800 7045446

+55-19 3745 2773

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

+604-6413 640

"Malın kullanım ömrü 10 yıldır"
Üretici firma: Blaupunkt GmbH, P.O.Box 98, D-31132 Hildesheim - ALMANYA
∑thalatçı firma: BOSCH Sanayi ve Ticaret A.Ω., P.K.21, 34330 Levent-∑stanbul
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CM/ASA 8 622 404 636 (TR)

