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VIGYÁZAT! 

Ez a termék első osztályú lézeres készülék, ami a biztonságos lézer termékek IEC 60825- 

1:2007 szabványának megfelel. 

Mielőtt elkezdené 
Köszönjük, hogy terméket vásárolt! 

Mielőtt megkezdené a termék használatát, kérjük, olvassa át ezt az útmutatót, hogy biztos 

megfelelően üzemeltesse! Különösen fontos, hogy a "VIGYÁZAT!" és a "FIGYELEM!" jelzésű 

szövegrészeket gondosan átolvassa, és betartsa az abban foglaltakat! Ezt a füzetet őrizze 

meg egy biztonságos és hozzáférhető helyen, mert később is megéri beleolvasnia! 

 
 
 

 
Ha valaha is ki akarja dobni a terméket, ne a háztartási hulladék közé keverje! Az elektromos 
készülékek megfelelő kezelése, megsemmisítése és/vagy újrahasznosítása minden 
országban más-más törvények hatálya alá esik. 

Az EU (illetve Svájc és Norvégia) polgárai a használt elektromos készülékeiket speciális, 

elektromos hulladékot gyűjtő pontokra kell, hogy eljuttassák, vagy időszakos csereakcióban 

visszavihetik a szaküzletekbe, ha hasonló készüléket vásárolnak. 

Magyarországon az elektromos hulladékok elhelyezéséről a hulladékudvarok gondoskodnak. 

A szakszerű megsemmisítéssel kapcsolatban keresse fel a www.hulladekudvar.hu weboldalt, 

és járuljon hozzá egészségünk és a környezetünk megóvásához! 

FIGYELEM! 

 Ne próbálja meg egyedül beépíteni vagy megjavítani a készüléket! Ha a készüléket 

olyan személy szereli, akinek nincs tapasztalata és képesítése elektronika, 

autóelektronika területén, akkor sérülést, áramütést szenvedhet. 

 Ne kezelje az eszközt vezetés közben! Mindig húzódjon le az útról, és parkoljon le egy 

biztonságos helyen, mielőtt az eszközt használatba venné! 

VIGYÁZAT! 

 Ne engedje, hogy folyadék, vagy nedvesség kerüljön a készülékbe, vagy annak 

közelébe. Ez áramütést okozhat. Ráadásul a készülék is meghibásodhat, túlmelegedhet 

és füstölhet is, ha nedvességgel érintkezik. 

 Mindig olyan hangerőn hallgassa a zenét, hogy hallja a környezetét vezetés közben! 

 Ezt a terméket mérsékelt övi és trópusi klímában IEC  

 

http://www.hulladekudvar.hu/
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Csatlakozások/Telepítés 
– Minden kábelt úgy helyezzen el, hogy ne érintkezzenek mozgó alkatrészekkel!  

FONTOS 

 Ha olyan autóba építi be, aminek a gyújtáskapcsolóján nincs ACC pozíció, akkor ha 

nem köti be a piros (gyújtás érzékelő) vezetéket a megfelelő csatlakozásba, a fejegység 

lemerítheti az akkumulátort. 

 
 Az alábbi feltételek nélkül a beszerelés tűz és balesetveszélyes: 

– A jármű negatív földelésű, 12 voltos akkumulátorral bír. 

– Ha a hangszóró kimenetet 4 csatorna használja, akkor egyenként legyenek 50 Watt 

maximális kimeneti teljesítményű, 4Ω és 8Ω közötti hangszórók. Ne használjon 1 Ω és 3 

Ω közötti hangszórókat ezzel az eszközzel. 

– Ha a hátsó hangszórókimenetet egy 2 Ω- 

os mélynyomó használja, akkor a többi hangszóró legyen minimum 70 watt maximális 

terhelhetőségű! 

 A rövidzárlat, túlmelegedés és meghibásodás elkerülése érdekében tartsa be az 

alábbiakat: 

– Beszerelés előtt az akkumulátor negatív csatlakozóját válassza le! 

– A kábeleket rögzítse kábelrögzítővel vagy szigetelőszalaggal. A fémmel 

érintkező vezetékeket forgassa körbe szigetelőszalaggal!  Minden kábelt 

úgy helyezzen el, hogy ne legyenek a közelében forró alkatrészek, pl. a fűtés 

fúvókája! 

– Ne kösse a sárga kábelt közvetlenül az akkumulátorra, a motortérbe vezető 

lyukon keresztül! 

– Fedje le a szabadon lógó kábelek csatlakozóit szigetelőszalaggal! 

– Ne rövidítse le/ vágja el a kábeleket! 

– Soha ne blankolja meg az áramellátó kábelt, hogy megossza az áramot más 

eszközökkel! A tápellátó kábel kapacitása korlátozott. 

– Az előírt kapacitású biztosítékot használja! 

– Soha ne kösse a negatív hangszóró kábelt közvetlenül a földelésre! 

– Soha ne kössön egybe több hangszóró negatív kábeleit! 

 Ha az eszköz be van kapcsolva, a vezérlőjeleket a kék-fehér kábel továbbítja. 

Ezt a kábelt kösse a külső erősítő vezérlőkapcsolójára, vagy az autó motorizált 

antennájára (max. 300mA 12 V DC). Ha üveg-antennája van a járműnek, 

csatlakoztassa az antenna tápellátó csatlakozására! 

 Soha ne kösse a kék-fehér kábelt egy erősítő tápcsatlakozására!  Valamint soha 

ne kösse az automata antenna tápcsatlakozására! Ha ráköti, az 

meghibásodáshoz, vagy az akkumulátor lemerüléséhez vezet. 

 A fekete kábel a föld. Minden eszköz földelés kábelét (különösen a nagy 

áramigényű eszközökét, mint pl. egy erősítő) külön kell bekötni!  
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