Instrukcja montażu i opis działania
emulatora zmieniarki

sklephadron.pl

Opis:
Panel przedni emulatora wyposażony jest w:
- (1) gniazdo USB do podłączenia pamięci typu pendrive
- (2) slot do obsługi kart pamięci typu SD
- (3) gniazdo 3,5mm z wejściem liniowym (AUX) do podłączenia np. zewnętrznego odtwarzacza mp3
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Panel tylny emulatora wyposażony jest w :
- (4) złącze główne po podłączenia okablowania łączącego emulator z samochodowym radioodtwarzaczem
- (5) złącze do podłączenia okablowania obsługującego iPOD (okablowanie jest opcjonalne)
- (6) złącze do podłączenia modułu Bluetooth (moduł jest opcjonalny)
Działanie:
- Aby uaktywnić emulator zmieniarki, wybierz opcję CDC lub zmieniarka CD w
swoim radioodbiorniku
- Aby urządzenie działało poprawnie ważne jest aby katalogi były zapisane jako: CD01,
CD01, CD03 itd. Zaleca się przechowywać maksymalnie 99 utworów w każdym katalogu
- Aby zmienić utwór należy użyć przycisku szukania w radioodbiorniku lub na sterowaniu przy kole kierownicy
- Losowe wybieranie utworów może być aktywowane poprzez naciśnięcie przycisku „szukaj” - jeśli taki występuje.
- Absolutnie każde urządzenie audio może być podłączone, jak na załączonym rysunku poprzez wejście AUX in.
Jeśli urządzenie audio jest podłączone, każde urządzenie USB przestanie działać
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Instalacja:
Podłączenie jest stosunkowo proste i można je przeprowadzić we własnym zakresie.
Jednak jeżeli nie czujesz się pewnie i nie masz podstawowych wiadomości na temat instalacji elektrycznych
to rekomendujemy zlecenie podłączenia emulatora zmieniarki, specjaliście.
Postępuj kolejno:
- przed przystąpieniem do podłączenia, odepnij masowy przewód z klemy akumulatora.
- zastanów się gdzie umieścisz emulator zmieniarki i przygotuj się do „przeciągnięcia” kabla łączącego go z radiem.
- wyciągnij radio z kokpitu
- wepnij wtyczkę, dostarczonego z emulatorem zmieniarki, okablowania w złącze zmieniarki radia
- wepnij wtyczkę, dostarczonego z emulatorem zmieniarki, okablowania w złącze emulatora zmieniarki.
- podłącz masowy przewód do klemy akumulatora
- gotowe.
wyjście do modułu BT
(opcja)

złącze
zmieniarki

Wiązka główna

wyjście do iPOD
(opcja)

Uwaga: w niektórych modelach mogą
występować dwa przedowy
(biały i czarny). Jeśli emulator
zmieniarki działa prawidłowo, nie
należy się nimi przejmować.
(pozostawić je rozłączone)
W przypadku występowania szumów,
należy je złączyć ze sobą.

