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1. idő és dátum time and date čas a dátum timp și dată vreme i datum
2. léptetés stepping krokovanie pășire korak
3. mikrofon microphone mikroón microfon mikrofon
4. hangerő volume hlasitosť volum jačina zvuka

5. be/jelorrás/ki on/data source/o zapnúť/zdroj signálu/
vypnúť

pornit/sursă de semnal/
oprit uklj./izvor signala/Isklj.

6. képernyőnyitás screen open otvorenie displeja deschidere ecran otvaranje displeja
7. hang ki/be volume o/on vy-/zapnutie zvuku sunet oprit/pornit zvuk uklj./isklj.
8. őmenü menu hlavné menu meniu principal glavni meni
9. BT menü BT menu BT menu meniu BT BT meni

10. képernyő screen obrazovka ecran displej
11. microSD aljzat microSD socket microSD zásuvka soclu microSD microSD ležište
12. kijelző display displej așor displej
13. USB aljzat USB socket USB zásuvka soclu USB USB utičnica
14. AUX bemenet AUX input AUX vstup intrare AUX AUX ulaz
15. hullámsáv waveband vlnové pásmo bandă de recvență talasna dužina
16. hangolás, tárolás tuning, storing ladenie, uloženie ton, stocare pretraga, memorisanje
17. 1. tárhely 1. storage 1. úložné miesto loc memorie 1. 1. opseg za memoriju
18. 2. tárhely 2. storage 2. úložné miesto loc memorie 2. 2. opseg za memoriju
19. 3. tárhely 3. storage 3. úložné miesto loc memorie 3. 3. opseg za memoriju
20. 4. tárhely 4. storage 4. úložné miesto loc memorie 4. 4. opseg za memoriju
21. 5. tárhely 5. storage 5. úložné miesto loc memorie 5. 5. opseg za memoriju
22. 6. tárhely 6. storage 6. úložné miesto loc memorie 6. 6. opseg za memoriju
23. inra vevő inrared reciever inra prijímač receptor infra Inra prijemnik

ANT DIN antenna DIN antenna DIN anténa Antenă DIN DIN antena
AUX-R audio jobb be audio right on audio vstup vpravo audio dreapta pornit audio desni uklj.
AUX-L audio bal be audio let on audio vstup vľavo audio stânga pornit audio levi uklj.
V-IN video be video on video vstup video pornit video uklj.
SW mélysugárzó ki subwooer o subwooer výstup subwooer oprit niskotonski isklj.

R-CAM tolatókamera be rear camera on cúvacia kamera vstup cameră marșarier
pornit rikverc kamera uklj.

F.CAM első kamera be front camera on predná kamera vstup cameră rontală
pornită prednja kamera uklj.

FUSE 15A biztosíték 15A use 15 A poistka siguranță 15A osigurač 15A
MIC külső mikroon external microphone vonkajší mikroón microfon extern spoljni mikroon
RCA 2x monitor ki 2x monitor off 2 x monitor výstup 2 x monitor oprit 2x izlaz za monitor
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AUTÓRÁDIÓ ÉS MULTIMÉDIA LEJÁTSZÓ
FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG A KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSHOZ!

FIGYELMEZTETÉSEK
• A termék használatba vétele előtt, kérjük, olvassa el az alábbi használati utasítást és őrizze is meg. Az
eredeti leírás magyar nyelven készült. Ezt a készüléket azok a személyek, akik csökkent zikai, érzéke-
lési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, to-
vábbá gyermekek 8 éves kortól csak abban az esetben használhatják, ha az elügyelet mellett történik,
vagy a készülék használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a biztonságos használatból
eredő veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Gyermekek kizárólag elügyelet mellett
végezhetik a készülék tisztítását vagy elhasználói karbantartását. Kicsomagolás után győződjön meg
róla, hogy a készülék nem sérült meg a szállítás során. Tartsa távol a gyermekeket a csomagolástól,
ha az zacskót vagy más veszélyt jelentő összetevőt tartalmaz! • Kérjük, a használatbavétel előtt ol-
vassa el gyelmesen ezt az útmutatót és tegye el a későbbiekben is hozzáérhető helyre! • Szükség
esetén orduljon szakemberhez, nehogy kárt tegyen a készülékben, illetve a gépjárműben! • A készülék
működését beolyásolhatják a gyártótól üggetlen szotveres és hardveres körülmények. • Esetenként
előordulhat, hogy bizonyos karakterek nem megelelően vagy egyáltalán nem jelennek meg. Ez őleg
a speciális vagy ékezetes karaktereket érintheti és nem a készülék hibája. • A BT hatótávolság e ter-
méknél kb. 5-10 méter szabad térben. Egyéb eltételek mellett ez az adat megváltozhat. • A tömörített
ájloktól, az alkalmazott tömörítőprogramtól és az USB/microSD memória minőségéből adódóan előor-
dulhat olyan téves működés, amely nem a készülék hiányossága. • Nem garantált a szerzői jogvédett
DRM ájlok lejátszása! • Csatlakoztathat MP3/MP4/MP5 lejátszót is USB kábellel, de ne kössön rá
merevlemezes tárolót! • A lejátszható ájlokon kívül ne tároljon más típusú ájlokat az USB/microSD
eszközön, mert az lelassíthatja, akadályozhatja a lejátszást. • Az adathordozót ne tárolja a járműben,
ha megagyhat, vagy ha nagy hőhatásnak lehet kitéve! • Menet közben ne végezzen olyan műveletet,
amely elvonja gyelmét a vezetéstől! A készülék vezetés közben történő kezelése balesetet okozhat!
Minimális időt töltsön a kijelző gyelésével! • Ne hallgassa túl hangosan a készüléket! Olyan hangerőt
állítson be, hogy vezetés közben a külső zajokat is észlelni tudja! A túl nagy hangerő halláskárosodás-
hoz is vezethet! • Ne szedje szét, ne alakítsa át a készüléket, mert tüzet, balesetet vagy áramütést
okozhat. A nem rendeltetésszerű üzembe helyezés vagy kezelés a garancia megszűnését vonja maga
után. • Kizárólag 12 Voltos, negatív testelésű járműben alkalmazható! Máséle célokra való elhaszná-
lás áramütést, meghibásodást, tüzet okozhat. A készüléket kizárólag gépjárműben történő használatra
tervezték! • Mindig az előírt értékű olvadóbiztosítékot használja! Biztosítékcsere során ügyeljen rá, hogy
az új biztosítóbetét névleges értéke egyezzen meg az eredetivel. Ellenkező esetben tüzet vagy káro-
sodást okozhat. (15 Amper) • Ne akadályozza a készülék hűtését, mert ez belső túlmelegedést, tüzet,
okozhat. Szakszerű beépítéssel biztosítsa a készülék megelelő szellőzését! • Szabadon kell hagyni a
körben megtalálható szellőzőnyílásokat. • Ügyeljen arra, hogy a kinyitott képernyőre ne irányuljon meleg
levegő a jármű szellőztető rendszeréből! • Ügyeljen a korrekt csatlakoztatásra! A rossz bekötés tüzet
vagy más meghibásodást okozhat. • A bekötés/beszerelés előtt távolítsa el az akkumulátor negatív pó-
lusának csatlakozóját! Áramütést, rövidzárlatot és meghibásodást előzhet meg vele. • Szerelés közben
ne vágjon bele a kábelekbe, ne sértse meg azok szigetelését! Zárlatot, tüzet okozhat ezzel! • A jármű
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karosszériájába történő úrás, csavarozás előtt győződjön meg arról, hogy nem sért meg a burkolat
túloldalán található csöveket, elektromos vezetékeket… • Ne csatlakozzon rá a jármű azon elektromos
rendszereire, amelyek a kormányt és éket, vagy az egyéb biztonsági unkciókat működtetik! Bizonyta-
lanná válhat a jármű irányítása, és tűz keletkezhet. • Ne szerelje a készüléket vagy kiegészítőit olyan
helyre, ahol akadályozhatják a jármű biztonságos irányítását! Például a kormány és a sebességváltó
közelébe. • Ne hagyja, hogy a vezetékek a környező tárgyakra tekeredjenek. A kábeleket és vezeté-
keket rendezze el úgy, hogy ne akadályozzák a vezetésben. Az akadályt jelentő vagy a kormányra,
sebességváltóra, ékpedálra stb. lógó vezetékek rendkívül veszélyesek lehetnek. • Azonnal kapcsolja ki
a készüléket, ha bármilyen hibát észlel, és orduljon a orgalmazóhoz. Számos rendellenesség (nincs
hang, kellemetlen szag, idegen tárgy a készülékben, stb.) könnyen észlelhető. • Ügyeljen arra, hogy az
USB és memóriakártya oglalatokba semmilyen idegen tárgy ne kerülhessen, mert azok végzetes káro-
sodást okozhatnak. • Óvja portól, párától, olyadéktól, hőtől, nedvességtől, agytól és ütődéstől, valamint
a közvetlen hő- vagy napsugárzástól! • A vezetékek elhelyezésénél ügyeljen arra, hogy azok szigete-
lése ne sérülhessen meg a közelükben található esetlegesen éles, ém alkatrészektől! • Ne végezzen
kábelcsatlakoztatást működés közben! Soha ne kapcsolja be a rendszert teljesen eltekert hangerőállás
mellett! Az ilyenkor előorduló reccsenés, vagy egyéb zajlökés azonnal tönkreteheti a hangsugárzókat.
• A elelőtlen, szakszerűtlen bekötésből és használatból eredő meghibásodásokra nem érvényesíthe-
tő a jótállás! • A Somogyi Elektronic Kt. igazolja, hogy e rádió-berendezés megelel a 2014/53/EU
irányelvnek. Az EU Megelelőségi Nyilatkozat elérhető a következő címen: somogyi@somogyi.hu • A
olyamatos továbbejlesztések miatt műszaki adat és a design előzetes bejelentés nélkül is változhat. •
Az esetleges nyomdahibákért elelősséget nem vállalunk, és elnézést kérünk.

ÓVINTÉZKEDÉSEK
TISZTÍTÁS
Használjon puha, száraz törlőkendőt és ecsetet a rendszeres tisztításhoz. Erősebb szennyeződést
vízzel megnedvesítve távolítson el. Óvakodjon a kijelző megkarcolásától, azt soha ne törölje le szára-
zon vagy durva törlőkendővel! Gyengéd törlése közben is támassza meg hátulról a képernyőt! Tilos
tisztítószereket alkalmazni! Ne kerüljön olyadék a készülék belsejébe és a csatlakozókra!

HŐMÉRSÉKLET
Bekapcsolás előtt győződjön meg róla, hogy az utastér hőmérséklete 0oC és +40oC között van-e, mert
a zavartalan működés csak ebben a tartományban garantálható. A szélsőséges időjárási viszonyok
kárt okozhatnak a készülékben.

ELHELYEZÉS, BESZERELÉS
A készülék beszerelésekor győződjön meg róla, hogy az nem lesz kitéve a következő igénybevétel-
eknek:
- közvetlen napsütés, illetve hőhatás (pl. a űtőrendszerből) - nedvesség, magas páratartalom -

jelentősebb mennyiségű por - erőteljesebb vibráció.

Figyelmeztetés! Az elveszett vagy megsérült adatokért stb. a gyártó nem vállal elelősséget, még
akkor sem, ha az adatok stb. e termék használata közben vesznek el. Előzőleg javasolt biztonsági
másolatot készíteni a csatlakoztatott adathordozón található adatokról, műsorszámokról a személyi
számítógépére.


