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Használati útmutató
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Memória 6

Memória 6

Mappa le

Előlap kioldás

Nyomja meg ezt a gombot az előlap reteszelésének feloldásához.

Be-/kikapcsolás

Funkció a készülék be- vagy kikapcsolásához. A kikapcsoláshoz
nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 3 mp-ig.

Sáv

A sávválasztás lehetővé teszi a különböző vételi sávok közötti
választást, pl. FM1, FM2 és FM3

AF

AF az alternatív frekvenciákhoz való; a tuner az alternatív
frekvenciákra vált át, ha a vételi jel rossz.

Keresés előre/vissza

TA “Traffic announcement” (közlekedési jelentés), azt jelenti,
hogy a készülék a közlekedésjelentésre vált át (ha azt
sugároznak), mindegy, hogy milyen üzemmódban (USB, SD, stb.)
van éppen. Az USB lejátszás a közlekedési hírek alatt megszakad,
majd utána folytatódik.
Röviden megnyomva automatikusan a következő rádióállomásra
ugrik.

Előre/hátrafele hangolás

Hosszan megnyomva a rádiófrekvencia szám felfelé vagy lefelé
állítható.

TA

Menü (rendszer)

Audio menü

Nyomja meg a VOL / SEL gombot több másodpercig a ciklikus
üzemmód aktiválásához, hogy a következő használati
útmutatókból választhasson: TA SEEK/ALARM > MASK ALL/DPI >
TA VOL > RETURN S/L (nyomja meg a funkció beadásához)
Az audio menü gomb lehetővé teszi a hangszóró beállítását a
basszus, magasság, balansz, fader, csipogó hang be/ki,
mélysugárzó be/kikapcsolás opciókkal. Állítsa be ezekkel az
opciókkal a hangot. EQ üzemmódban a következő előre
beállított ekvalizer beállításokból választhat: FLAT, CLASSIC, POP,
ROCK

Hangerő

A mód gomb lehetővé teszi, hogy egy forrásról (pl.USB-ről) egy
másik forrásra (pl.tunerre) váltson át úgy, hogy a gombot a
megfelelő gyakorisággal megnyomja.
A szabályozó lehetőv teszi a hangerő beállítást minimumtól
maximumig. Megjegyzés: A nagy hangerő halláskárosodást
okozhat

M1-M6

Ezek azok a memóriahelyek, ahova tuner üzemmódban kedvenc
állomásait elmentheti.

Mód

Ez a gomb lehetővé teszik USB- vagy SD üzemmódban a
zenelejátszást vagy megállítást.
A scan funkció az USB-n vagy SD-n lévő összes zeneszámból
lejátszik 10 másodpercet. Ha épp az Ön által előnyben részesített
zeneszámhoz ér, nyomja meg ismét és az adott zeneszámot
játssza végig.

Szünet/lejátszás

Scan (letapogatás)

Zufallswiedergabe (véletlenszerű
lejátszás)

Az ismétlés funkcióval egy zeneszám vagy album ismételhető. Ez
a funkció USB- és SD üzemmódban érhető el.
A véletlenszerű lejátszás funkció az összes zeneszámot
véletlenszerű sorrendben játssza le. Ez a funkció USB- és SD
üzemmódban érhető el.

Mappa fel/le

Nyomja meg ezt a gombot MP3 üzemmódban, hogy kiválassza a
következő vagy az előző mappát.

Fájl/zeneszám előre/vissza
Gyorsan előre/vissza
3,5mm-es csatlakozó

Nyomja meg ezt a gombot MP3 üzemmódban, hogy kiválassza a
következő vagy az előző zeneszámot.
Hosszan nyomva gyorsan mozoghat USB-re vagy SD-re.
Eegy külső audio rendszer csatlakoztatásához.

USB bemenet

Egy USB-s adathordozó csatlakoztatásakor a készülék USB
üzemmódba kapcsol. (max. 32 GB)

Wiederholung (ismétlés)

(az előlap mögé)

Vegye le az előlapot egy SD kártya behelyezéséhez. A készülék
SD kártyanyílása zenei fájlok, JPEG fájlok stb. számra alkalmas.
Ha bedug egy SD kártyát,
a készülék SD kártya üzemmódba kapcsol (max. 32 GB-os
kártya).

Reset (az előlap mögött)

Használjon egy nem fémes, hegyes tárgyat a gomb
megnyonásához és tartsa benyomva 5 mp-ig. A készülék visszaáll
gyári beállításokra.

SD kártyanyílás

Bluetooth

Pairing (párosítás)
Újrakapcsolódás

Aktiválja a mobiltelefonján a Bluetooth-t és keressen rá az elérhető
készülékekre. Válassza ki az “RMD234DBT Caliber”-t, jelszó: “0000”.
Sikeres kapcsolódás esetén “Connected” jelenik meg a kijelzőn,
sikertelenség esetén 3 másodpercig a “Pairing fail” felirat látható. A
készülék visszatér az előző üzemmódba.
A készülék normál esetben automatikusan újra kapcsolódik.

Nyomja meg a Clear (F/PS) gombot, ha nem szeretné fogadni a
Bejövő hívás elutasítása hívást, és térjen vissza normál lejátszás üzemmódba.
Ahhoz, hogy a hangot visszairányítsa a kihangosítóról a
mobiltelefonra, nyomja meg a (MOD) gombot a transzfer
üzemmódhoz. A hang ekkor ismét a mobiltelefonban lesz hallható
és privát beszélgetést folytathat. Az LC kijelzőn `CALL TRANSFER`
Transzfer
(hívás továbbítás) jelenik meg
Megjegyzés! Ne használja a készüléket autóvezetés közben és ne nézzen a képernyőjére.

FIGYELMEZTETÉS!

Vegye figyelembe a következő pontokat a biztonságos használat
érdekében!
Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, mielőtt a
készüléket vagy más rendszerelemet használni kezdene. A
tudnivalók a készülk biztonságos és hatékony alkalmazása
érdekét szolgálják. Az Alpine cég nem vonható felelősségre az
olyan problémákárt, amelyek a használati útmutató figyelmen
kívül hagyásából erednek.

WARNUNG

Ez a szimbólum olyan fontos tudnivalókra hívja fel a figyelmen, amelyek be nem tartása súlyos
sebesülésekhez vagy vagyoni károkhoz vezethet.
Az olyan kezeléseket, amelyek hosszabb idejű figyelmet igényelnek, csak akkor végezze, miután a
járművel leállt. Mindig állítsa meg egy biztonságos helyen a járművet, mielőtt ezeket a kezeléseket
végezné. Különben balesetveszélyes.
A hangerőt csak olyan hangosra állítsa, hogy a vezetés közben érzékelje a környezet zajait.
A túl nagy hangerőszint elnyomja az olyan zajokat mint pl. a mentők szirénája vagy figyelmeztető
jelzések (pl. vasúti átjáróban), ami veszélyes és balesethez vezethet. Az autóban történő túl hangos
zenehallgatás ezenkívül halláskárosodáshoz vezethet.
Ne nyissa fel és ne módosítsa a készüléket.
Ez balesetveszélyes, tűzveszélyes és fennáll az elektromos áramütés veszélye.
Csak 12 V-os fedélzeti feszültségű járművekben, a mínusz csatlakozót a földre csatlakoztatni.
(Kétségek esetén forduljon kereskedőjéhez.) Egyéb esetben tűzveszélyes, stb.
Tartsa távol a gyermekektől az olyan kis tárgyakat mint a csavarok.
Ha az ilyen tárgyakat lenyelik, az súlyos sebesüléshez vezethet. Azonnal forduljon orvoshoz, ha egy
gyermek egy ilyen tárgyat lenyelt.
A biztosítékokat mindig megfelelő Amper értékűre kell cserélni.
Egyéb esetben tűz-, elektromos áramütés vagy más sérülés veszélye áll fenn.
A készüléket nem szabad tovább használni, ha probléma merül fel.
Egyébként a készüléknél veszély helyzet vagy károsodás állhat elő. Javítás céljából vigye el a
készüléket egy Caliber szakkereskedésbe vagy a legközelebbi Caliber ügyfélszolgálatra.
A készülék tisztítása.
Tisztítsa rendszeresen a készüléket egy puha, száraz ruhával. Erős szennyeződés esetén nedvesítse
meg a ruhát vízzel. A vízen kívül más tisztítószer lemarhatja a festéket és károsíthatja a műanyagot.
Üzemi hőmérséklet.
Győződjön meg róla, hogy a járműben a hőmérséklet 0 ... +45 Celsius fok között van, mielőtt
bekapcsolja a készüléket.
Karbantartás
Probléma esetén ne próbálja sajátkezűleg megjavítani a készüléket. Javítás céljából vigye el a
készüléket egy Caliber szakkereskedésbe vagy a legközelebbi Caliber ügyfélszolgálatra.

