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1. STROOM AAN / UIT ( )
2. FUNCTIEKEUZETOETS: BAS/HOGE TONEN / BALANS / 

TOONREGELAAR / ADJ / TA VOL / EON / DSP
3. VOL HOGER / VOL LAGER VOOR BAS / HOGE TONEN / 

BALANS / TOONREGELAAR
4. VOORKEUZEZENDERS (1,2,3,4,5 en 6)
5. De functie “AF” (ALTERNATIEVE FREQUENTIES)
6. De functie “TA” (VERKEERSINFORMATIE)
7. De functie “PTY” (PROGRAMMATYPE)
8. DISPLAYTOETS (DISP)
9. BEDRIJFSMODUS INSTELLEN/
 LOUDNESS ERBIJ SCHAKELEN (LD/MOD)
10. BANDBEREIK KIEZEN/KEUZE BEVESTIGEN (BD/ENT)
11. AUTOMATISCH OF HANDMATIG AFSTEMMEN 

(FREQUENTIE HOGER OF FREQUE TIE LAGER ) / 
CD-MUZIEKNUMMER / ZOEKTOETS

12. AUTOMATISCH ZOEKEN AFSTEMMEN ZOEKEN (A/PS)
13. ‘SCAN’ AUTOMATISCH AFSTEMMEN (SCN)
14. TOETS GELUID-UIT (MUTE) 
15. EQUALIZER (DSP) 
16. LCD-DISPLAY
17. KNOP OM HET FRONTPANEEL LOS TE MAKEN ( )
18. CD-SLEUF 
19. KNOP OM DE CD TE VERWIJDEREN ( )
20. PAUZETOETS 
21. HERHAALTOETS
22. INTROTOETS (voorproef van ieder muzieknummer)
23. TOETS WILLEKEURIGE VOLGORDE
24, 25. VORIGE / VOLGENDE MAP
 (MP3/WMA bestanden alleen)
26. TERUGSTELTOETS (achter het frontpaneel)
27. USB-POORT
28. SLEUF VOOR MULTIMEDIAKAART (MMC) / SD-KAART
29. VOORSTE AUX-INGANG
30. TELEFOONNUMMER
31. OPROEP BEANTWOORDEN ( )
32. GESPREK BEËINDIGEN ( )
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DE INSTALLATIE
VOORBEREIDING
•  Kies de plaats waar u dit apparaat gaat installeren met zorg, zodat het apparaat geen hinder 

geeft voor de normale bestuurdersfuncties in de wagen.
•  Installeer dit apparaat niet waar het kan worden blootgesteld aan hoge temperaturen, zoals 

van rechtstreeks zonlicht of hete lucht van de verwarming, of aan overmatig stof, vuil of 
trillingen.

•  Gebruik voor een veilige installatie uitsluitend de meegeleverde montagehulpmiddelen.
•  U moet beslist het frontpaneel eraf halen voordat u dit apparaat installeert.

Instellen van de montagehoek 
Stel de montagehoek in op minder dan 20°.

MONTAGEVOORBEELD
Gelieve het versierpaneel van het voorpaneel te verwijderen om de sleutels in te brengen.

Opmerking: bewaar de sleutel voor het losmaken van dit apparaat op een veilige plaats, zodat 
u hem steeds bij de hand hebt wanneer het apparaat uit de wagen moet worden verwijderd.

Installatie in het dashboard

 

ONDERSTEUNING VAN HET APPARAAT 

Dashboard
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182mm

53mm
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Maak de
buitenrand los

A. Maak de schroef los

B. Breng de sleutels in

C. Maak het
monteerstuk los

LIPJE

Buig deze
klauwen indien nodig om

1.  APPARAAT
2.  LOSHAALBARE HULS
3.  DASHBOARD
4.  ZESHOEKIGE MOER
5.  SLUITRING VOOR HET 

VERGRENDELEN
6.  GEWONE SLUITRING
7.  CARROSSERIE AUTO
8.  ACHTERSTE STEUNBEUGEL 
9.  KLOPSCHROEF
10. M5 X 15 ZESHOEKIGE BOUT
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TALK

LIJNUITGANG

L (WIT) R (ROOD)

ANTENNE
CONNECTOR

ISO-AANSLUITING

B

A

1 3 5 7

2 4 6 8

5 7
4 8

BLUETOOTH ANTENNE

VERBINDING MAKEN MET
EXTERNE MICROFOON

Los- en vastmaken van het voorpaneel
Het voorpaneel van dit apparaat kan worden losgemaakt om te voorkomen dat het apparaat wordt gestolen 
terwijl u afwezig bent.

NEERKLAPPEN EN LOS/VASTMAKEN VAN HET VOORPANEEL
Vergeet niet het apparaat via de toets  UIT te schakelen voordat u het voorpaneel verwijdert.
Druk daarna op de toets zodat het voorpaneel horizontaal komt te zitten en u het naar u toe kunt trekken 
als aangegeven op de afbeelding.

Opmerkingen:
• Druk bij het vastmaken het voorpaneel niet te hard tegen het apparaat. Voorzichtig tegen het apparaat 

aandrukken is voldoende.
• Stop het voorpaneel in het meegeleverde hoesje wanneer u het met u meeneemt.
• Druk tijdens het bevestigen van het voorpaneel niet te hard op het displayvenster en zorg ervoor dat niets 

er hard tegenaan kan drukken.

CLEANING DE CONNECTOR
De eenheid kan niet behoorlijk functioneren als de schakelaars 
tussen de eenheid en het voorpaneel met vuil vervuild zijn. om dit 
te verhinderen te gebeuren, maak het voorpaneel door te druk-
ken los uitwerpen knoop en van tijd tot tijd schoonmaken de 
schakelaar.
Maak de schakelaar met een katoenen zwabber samen met 
contactreinigingsmachine zoals schoon geïllustreerd. ben zeker 
om hen schoon te maken zorgvuldig spelden door speld en ervoor zorgen om de verbindende punten niet 
te beschadigen.

ISO-AANSLUITING

RCA-stekker lijnuitgang:
Wit (links) Rood (rechts)

Externe microfoon: Zwart

AANSLUITING A
4.  GEHEUGEN +12 V
5.  UITGANG VOOR AUTOANTENNE
7.  + (NAAR CONTACTSLEUTEL) 12V
8.  MASSA
Opmerking: sluit (aansluiting A nr. 7) aan op de contactsleutel van de
auto om te voorkomen dat de accu van de auto leegloopt wanneer de auto lange tijd niet wordt gebruikt.

AANSLUITING B
1.  LUIDSPREKER RECHTSACHTER (+)
2.  LUIDSPREKER RECHTSACHTER (-)
3.  LUIDSPREKER RECHTSVOOR (+)
4.  LUIDSPREKER RECHTSVOOR (-)
5.  LUIDSPREKER LINKSVOOR (+)
6.  LUIDSPREKER LINKSVOOR (-)
7.  LUIDSPREKER LINKSACHTER (+)
8.  LUIDSPREKER LINKSACHTER (-)
Onderhoud
VERVANGEN VAN DE ZEKERINGEN
Wanneer een zekering is gesprongen kijkt u de stroomaansluiting na en vervangt u de zekering. Wanneer ook 
de nieuwe zekering springt is er wellicht een intern defect aanwezig. Neem in dat geval contact op met de dich-
tstbijzijnde reparatieservice.
Waarschuwing  
Gebruik voor iedere kabel een zekering met de aangegeven stroomsterkte. Wanneer u een zekering met een 
hogere stroomsterkte plaatst, kan dit leiden tot ernstige schade.

2

1

<10°

Katoenen ruilmiddel

Achtergedeelte van 
voorpaneel

Hoofd eenheids
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DE BEDIENING VAN HET APPARAAT 
1.  STROOM AAN / UIT 
 Druk op deze toets om het apparaat in of uit te schakelen.
 Druk op een willekeurige toets om dit apparaat in te schakelen.

2.  SEL (SELECTIE)

3.  VOLUME HOGER / LAGER
 Draai de knop VOL naar rechts of links (3) om VOLUME / BAS / HOGE TONEN / BALANS / TOONREGELAAR in te stel-

len. Om andere functies te selecteren drukt u meermaals kort op de selectietoets SEL (2) tot de gewenste functie op de 
display is aangegeven. Afbeelding 1 illustreert hoe u de verschillende geluidsinstellingen met de toets SEL selecteert.

1 32 42 52 62 2

 Afbeelding 1: selectie van de verschillende geluidsinstellingen 

 1.VOLUME   2. SELECTIE   3. BAS   4. HOGE TONEN   5. BALANS   6. TOONREGELAAR

 Draai de knop VOL naar rechts of links. Zet het volume hoger of lager met behulp van respectievelijk VOLVOL of VOLVOL . Deze 
toetsen worden ook gebruikt om de BAS, HOGE TONEN, BALANS en TOONREGELAAR in te stellen.

Opmerking: Houd de toets SEL minstens 2 seconden lang ingedrukt om de selectiemodus voor de FUNCTIES binnen 
te gaan. Druk eenvoudig op de toets DISP om deze modus weer te verlaten of wacht ongeveer 8 sec. tot het apparaat 
deze modus automatisch verlaat.

 

IN VOLSEL
2 sec.

SEL ADJ SEL TA VOL SEL EON SEL DSP

 Houd de VOL ongeveer 2 secondes lang ingedrukt en druk er dan een paar keer op om de volgende instellingen op te 
roepen: INIT VOL /ADJ/TA VOL/EON ON/DSP 

 IN VOL: Draai de VOL om een volume in te stellen waarmee de autoradio moet worden ingeschakeld.
 ADJ: Draai de VOL naar rechts om de uren in te stellen en naar links om de minuten in te stellen.
 TA VOL: Draai aan de VOL om een volume in te stellen waarmee de verkeersberichten moeten worden ingeschakeld.
 EON: Draai aan de VOL om de EON-functie in (EON ON) of uit te schakelen (EON OFF).
 DSP: Draai aan de VOL om één van de instellingen (Classic, Rock, POP, Flat) 

4.  VOORKEUZEZENDERS (1,2,3,4,5 en 6)
 Druk kort op deze toetsen om rechtstreeks een voorkeuzezender te selecteren. Druk minstens 1 secondelang op deze 

toetsen om de huidige zender in deze geheugenlocatie van een voorkeuzezender op te slaan.

HET GEBRUIK VAN DE RDS-FUNCTIE 
Wat is RDS?
RDS (radiodatasysteem) is een digitaal informatiesysteem dat werd ontwikkeld door de EBU (Europese Vereniging van 
Omroepers). RDS is gebaseerd op de gangbare FM-zenders en biedt RDS een grote verscheidenheid van informatiediensten 
en automatische functies voor het fijn afstemmen op autoradio’s die RDS ondersteunen.

5.  De functie ‘AF/REG’ (ALTERNATIEVE FREQUENTIES)
 Druk kort op deze toets om de omschakelmodus AF/REG te selecteren.
 Wanneer de omschakelmodus AF/REG is geselecteerd controleert de radio de signaalsterkte van de verkeersinformatie 

op de alternatieve frequentie voortdurend na. Druk lang op deze toets om de regionale modus IN / UIT te schakelen.
 – Regionale modus AAN:
 De omschakeling naar alternatieve frequentie (AF) of programma-identificatie (PI) ZOEKEN wordt toegepast op de zender die 

identieke programma-identificatiecodes uitzenden als de huidige zender. Het segment REG brandt op de lcd-display.
 – Regionale modus UIT:
 Het apparaat negeert de regionale code in de opmaak van de programma-identificatiecode wanneer de omschakeling 

naar alternatieve frequentie (AF) of programma-identificatie (PI) ZOEKEN wordt toegepast.
 Opmerking:
 Storingen op AF: wanneer de modus AF INGESCHAKELD en het uitgezonden signaal zwak is, probeert dit apparaat een 

sterker signaal te vinden. Op dat ogenblik kunt u luisteren met uitschakeling van AF-storingen. Dit is de normale werking. 
Als u deze storingen wenst te voorkomen schakelt u eenvoudig de AF-modus uit.

6.  De functie “TA” (VERKEERSINFORMATIE)
 Druk kort op deze toets om de modus “verkeersinformatie” (TA) in of uit te schakelen.
 Wanneer de modus “verkeersinformatie” is ingeschakeld en verkeersinformatie wordt uitgezonden:
 –  In de modus CD/MP3 schakelt het apparaat tijdelijk over naar de radio om de verkeersin formatie te ontvangen.
 –  Wanneer het volumeniveau onder de drempelwaarde ligt, wordt het volume tijdelijk ver hoogd tot op de drempelwaarde.
 –  Tijdens de ontvangst van een zender met verkeersprogramma’s (TP) brandt het TP-seg ment op de lcd-display.

7.  De functie “PTY” (PROGRAMMATYPE)
 • Om de PTY-zoekactie te activeren, drukt u op de toets PTY. Op het display verschijnt de melding PTY. Bij de zender-

zoekactie wordt er alleen rekening gehouden met zenders van de actueel gekozen PTY-groep (zie tabel PTY-gro-
epen).

 • Om de PTY-zoekactie uit te schakelen, drukt u opnieuw op de toets PTY.
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 PTY-groep instellen
 Houd de toets PTY ingedrukt en draai dan aan de multi-regelknop om de individuele PTY-groepen in te stellen.
 Zenders zoeken volgens PTY-groep
 • Als u tijdens de weergave van een PTY-groep kort op de toets PTY of op de toetsen VOLVOL / VOLVOL drukt, dan start de 

zoekactie naar zenders die overeenkomen met deze PTY-groep onmiddellijk.

 PTY-groepen :
 NEWS--AFFAIRS--INFO--SPORT--EDUCATE--DRAMA--CULTURE--SCIENCE--VARIED--POP--ROCK--EASY M--LIGHT 

M--CLASSIC--OTHER M--WEATHER--FINANCE--CHILDREN--SOCIAL--RELIGION--PHONE IN--TRAVEL--LEISURE--
JAZZ--COUNTRY--NATION. M--OLDIES--FOLK M--DOCUMENT--TEST--ALARM.

8.  DISPLAY (DISP)
 Druk op de toets DISP om af te wisselen tussen verschillende informatie op de display, zoals de radiofrequenties, de klok, 

het muzieknummer en andere informatie afhankelijk van de WEERGAVEMODUS.

9.  BEDRIJFSMODUS INSTELLEN / LOUDNESS ERBIJ SCHAKELEN (MOD/LOD)
 Druk op deze toets om de modus AUX / TUNER / CD-MP3 / USB / MMC/SD of AD2P te selecteren.
 Opmerking: de selectie van de modus USB of MMC/SD werkt enkel wanneer een usb is aangesloten of een kaart in de 

sleuf is gestopt.
 LOUDNESS: Houd de toets LD/MOD ingedrukt om de loudnessfunctie in of uit te schakelen.

10. BANDBEREIK KIEZEN (BD)
 Iedere golfband wordt cyclisch geselecteerd door op deze toets te drukken: FM1---FM2---FM3.

11. AUTOMATISCH OF HANDMATIG AFSTEMMEN (FREQ HOGER OF FREQ LAGER)
 (A) IN DE RADIOMODUS
 Druk kort op deze toetsen om ZOEKEN af te stemmen.
 Druk minstens 1 seconde lang op deze toetsen om in de afstemmodus HANDMATIG naar zenders te zoeken.
 (B) IN DE MODUS CD / MP3-SPELER 
 Druk kort op deze toetsen om een MUZIEKNUMMER HOGER of MUZIEKNUMMER LAGER t selecteren.
 Druk minstens 1 seconde lang op deze toetsen om muzieknummers te selecteren in de modus signaal (CUE) of intro 

(REVIEW).

12. AUTOMATISCH AFSTEMMEN (A/PS)
 Druk kort op deze toets om de radio naar alle voorkeuzezenders te laten zoeken.
 Wanneer het niveau van de veldsterkte hoger is dan de drempelwaarde van het stopniveau, blijft de radio 5 seconden 

lang op deze voorkeuzezender, geeft de drempelstand vrij en zoekt dan opnieuw.
 Druk langer dan 1 seconde op deze toets om de 6 sterkste zenders als voorkeuzezender in de overeenkomstige geheu-

genlocaties op te slaan.
 Wanneer het automatische afstemmen is voltooid voert de radio een scan van de voorkeuzezenders uit.

13. DE FUNCTIE ‘SCAN’ AUTOMATISCH AFSTEMMEN (SCN)
 Deze toets wordt gebruikt voor de RADIOSCAN. De werking ervan stemt overeen met het gewone zoeken, maar de radio 

blijft 5 secondenlang bij elke zender die in de modus RADIOSCAN wordt gevonden.

14. DE TOETS GELUID-UIT (MUTE)
 Druk op deze toets om het geluid uit te schakelen. Druk nogmaals op deze toets om het geluid opnieuw te horen. 

15. EQUALIZER (DSP)
 Druk op de DSP te kiezen tussen (Classic, Rock, Pop, Flat) equalizer-modi. 

16. LCD-DISPLAY
 De vloeibare kristaldisplay geeft de huidige status van het apparaat aan.

17. LOSMAKEN VAN HET VOORPANEEL
 Druk op de toets om het voorpaneel los te maken.

ONDERDELEN EN BEDIENING VAN DE CD/MP3/WMA-SPELER 
DE TOETS MUZIEKNUMMER / ZOEKEN (11) 
VOOR- EN ACHTERWAARTS ZOEKEN NAAR MUZIEKNUMMERS (of veranderen van muzieknummer)
Druk tijdens de weergave op de toets OVERSLAAN ( of ) om naar het gewenste spoor (muzieknummer) over te gaan.

....ACHTERUIT        ...VOORUIT
Houd tijdens de weergave de toets SKIP ( of ) ingedrukt om de disk op hoge snelheid te doorzoeken. Laat de toets 
los wanneer de gewenste passage van de disk is gevonden. De gewone weergave gaat vanaf daar verder.

18. CD-SLEUF 

19. KNOP OM CD UIT DE SPELER TE HALEN
 Druk op de knop om de cd uit de speler te halen.

20. PAUZETOETS 
 Druk tijdens de weergave op de toets (20) ‘PAU’ om de weergave tijdelijk te onderbreken. Druk nogmaals om de weergave 

voort te zetten.

21. HERHAALTOETS
 Druk op deze toets om de indicator ‘RPT ON’ op de display te zien en het geselecteerde muzieknummer herhaaldelijk te 

beluisteren, tot de herhaalmodus wordt geannuleerd door nogmaals op de toets ‘RPT’ te drukken.
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22. INTROTOETS (voorproef van ieder muzieknummer)
 Druk op deze toets om de indicator ‘INT ON’ op de display te zien en de eerste paar seconden van elk muzieknummer op 

de disk te beluisteren. Druk nogmaals om de introweergave te stoppen en dat muzieknummer volledig te beluisteren.

23. DE TOETS WILLEKEURIGE VOLGORDE
 Druk op deze toets om de indicator ‘RDM ON’ op de display te zien en alle muzieknummers op de disk in plaats van 

de normale volgorde in een willekeurige volgorde te beluisteren. Druk noGmaals op de toets ‘RDM’ (23) om de modus 
WILLEKEURIGE VOLGORDE te annuleren.

24, 25. VORIGE / VOLGENDE MAP (MP3/WMA bestanden alleen) 
 M5: Vorige map / M6: Volgende map

HOE SELECTEERT U MP3/WMA BESTANDEN
1. Titelnummers zoeken:
 • Druk op de toets A/PS. Op het display verschijnt de melding 001. De laatste positie van de driecijferige titelinvoer 

knippert.
 • Draai aan de VOL om het laatste cijfer van het titelnummer in te voeren.
 • Druk op de VOL. De tweede positie van de driecijferige titelinvoer knippert.
 • Als u het gewenste titelnummer heeft ingevoerd, bevestigt u de invoer met BD/ENT. De titel wordt direct 

weergegeven.

2. Titelnamen zoeken (letters):
 • Druk twee keer op A/PS. Op het display knippert de melding A**. Het eerste teken knippert.
 • Draai aan de VOL om een letter of een getal in te voeren waarmee de titelnaam begint. Druk op de multi-regelknop. 

Op het display knippert het volgende teken.
 • Draai aan de VOL om de tweede letter of een getal in te voeren. Druk op de multiregelknop. Op het display knippert 

het volgende teken.
 • Draai aan de VOL om de tweede letter of een getal in te voeren.
 • Druk op de toets BD/ENT om alle titels aan te geven die met het gezochte teken beginnen.
 • Draai aan de VOL om een titel te kiezen en start de weergave met BD/ENT.

3. Vanuit de actuele map zoeken:
 • Druk drie keer op A/PS. De actueel weergegeven map verschijnt.
 • Draai aan de VOL om de aanwezige MP3-mappen te tonen en kies met de toets BD/ENT een map uit. De weergave 

van de eerste titel van de gekozen map start direct.

26. TERUGSTELLEN
 De terugsteltoets RESET (26) bevindt zich op de behuizing.
 De terugsteltoets wordt alleen in de volgende gevallen gebruikt:
•  Na de initiële installatie van het apparaat wanneer alle kabels zijn aangesloten.
•  Wanneer geen enkele van de functietoetsen nog werkt.
•  Wanneer een foutsymbool op de display is aangegeven.

Aansluiting van dit apparaat naar een draagbare mp3-speler 
27. Usb-poort
 Gebruik een usb-kabel om uw draagbare mp3-speler op dit apparaat aan te sluiten.

28. SLEUF VOOR MULTIMEDIAKAART (MMC) / SD-KAART 
 Ondersteunt alleen muziek in de opmaak MP3/WMA ID3.

* BELANGRIJKE INFORMATIE:

GEZIEN DE ENORME VERSCHEIDENHEID VAN PRODUCTEN DIE VOORZIEN ZIJN VAN POORTEN VOOR USB, SD-
KAARTEN EN MMC-KAARTEN EN HET FEIT DAT DEZE PRODUCTEN SOMS DOOR HUN FABRIKANTEN VAN HEEL 
SPECIFIEKE FUNCTIES WORDEN VOORZIEN, KUNNEN WIJ NIET ABSOLUUT GARANDEREN DAT ALLE BEDIENING-
SOPTIES DIE IN THEORIE BESCHIKBAAR ZIJN OOK OP AL DEZE PRODUCTEN VAN TOEPASSING ZIJN.

29. VOORSTE AUX-INGANG
 Dankzij het handige en gemakkelijk toegankelijke ingangcontact “AUX IN” op de voorzijde van het apparaat, kunt u snel 

draagbare media en digitale MP3-spelers op dit apparaat aansluiten.

HET GEBRUIK VAN BLUETOOTH IN DE GELUIDSAPPARATUUR VAN UW AUTO
Hoe u de koppeling maakt
U dient voordat u met dit apparaat via de stereo geluidsapparatuur van uw auto kunt bellen een 
KOPPELING uit te voeren. De koppeling is een proces dat wordt uitgevoerd om 2 bluetooth-apparaten 
met elkaar te verbinden. 
1. De Bluetooth-functie van dit apparaat is altijd ingeschakeld. Voer de koppeling uit vanaf uw 

mobiele telefoon. Verwijs naar de gebruiksaanwijzing van uw mobiele telefoon voor de correcte 
manier van koppelen.

2. Laat het apparaat zoeken naar beschikbare Bluetooth-apparaten zodat “CAR BT” op de display 
verschijnt. Voer “0000” in wanneer u naar een code wordt gevraagd.

3. Nadat het koppelen is gelukt sluit u het hoofdapparaat aan. (wanneer dit nog niet automatisch 
was gebeurd.)

Hoe om te bellen / gebeld met behulp van bedrade afstandsbediening
• Wanneer er sprake is van inkomende oproep, drukt u op de TALK-knop om te beantwoorden. 
• Tijdens het gesprek, drukt u op de TALK-knop eenmaal om een einde gesprek. 

TALK-knop

MICROFOON
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•  Als u wilt bellen met behulp van call geschiedenis: 
    1. Houd de TALK-knop om “Redial” geschiedenis. 
 2. Met behulp van de VOL knop op het belangrijkste apparaat, slaat u herhaaldelijk op selecteer het telefoonnummer dat 

u wilt maken oproep aan en druk op “ ” uit aan wijzerplaat. 
 Opmerking: Er kunnen maximaal 20 telefoonnummers worden weergegeven met inbegrip van vroegere uitgaande en 

binnenkomende gesprekken. 
 Uitgaande oproepen, gekozen uit afstandsbediening wordt automatisch opgeslagen in gesprek geschiedenis. Oproepen 

direct op mobiele worden niet opgeslagen. 

Hoe om te bellen / gebeld met behulp van draadloze afstandbedieningen
• Als u wilt bellen, drukt u op “ ”-toets op de afstandsbediening te drukken, gevolgd door TEL NR met behulp van de 

cijfertoetsen te drukken. 
• Na TEL NR invoeren, drukt u nogmaals “ ” uit aan wijzerplaat. 
• Tijdens het gesprek, drukt u op de knop “ ” gesprek te beëindigen. 
• Wanneer er sprake is van inkomende oproep, drukt u op “ ”-knop te ontvangen oproep. 
• Druk op “ ”-knop om inkomende oproepen weigert. 

Audio-streaming 
1. Wanneer uw telefoon verenigbaar is met de opmaak “A2DP”, kunt u muziek in uw mobiele telefoon spelen en het geluid 

via de geluidsapparatuur van uw auto weergeven.
2. Controleer of de mobiele telefoon en dit apparaat correct gekoppeld en verbonden zijn.
3. Geef de muziek weer via de software voor de weergave van muziek van uw mobiele telefoon.
4. Eenheid zal tonen “A2DP” bij het in ontvangst nemen A2DP automatisch muziek, maar voor sommige mobiele je moet 

indrukken LD/MOD knop om A2DP-modus.
5. U kunt pressoron hoofd-eenheid voor de voorgaande of volgende tracks.

TECHNISCHE GEGEVENS
CD/MP3/WMA-SPELER GEDEELTE 
Signaal/ruisverhouding  > 60 dB
Kanalenseparatie  > 50 dB (1 kHz)
Frequentierespons 20 Hz - 20 kHz

TUNER (FM)
Frequentiebereik  87,5-108 MHz
Gevoeligheid  2,8 µV
Stereoseparatie  37 dB
Signaal/ruisverhouding > 50 dB
Kanaalstap 50 kHz 

LIJNUITGANG
Uitgang  1.5V (maximum)
Impedantie 10 k Ohm

ALGEMEEN
Stroomvoeding 12 V gelijkstroom (10,8-15,6 V toelaatbaar) 
Stroomverbruik 10A
Stroomverbruik in stand-by      onder 10 mA
Luidsprekerimpedantie 4 of 8 Ohm 
Uitgangvermogen 40 W x 4 kanalen 

Opmerking: de technische gegevens en het ontwerp kunnen omwille van verbeteringen zonder voorafgaande kennis 
worden aangepast.

 
Verwijdering van Oude Elektrische en Elektronische Apparaten (Toepasbaar in de Europese Unie en andere Europese 
landen met gescheiden ophaalsystemen)
Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het 
moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt 
dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich 
zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. De recyclage van materialen draagt bij tot het vrijwaren 
van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u het best contact op met de 
gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product 
hebt gekocht.

Voor verdere informatie en garantiebepalingen
kijk op: www.akai.eu


