Redarea de pe un dispozitiv USB/Redarea pieselor în diferite
moduri/Ajustarea caracteristicilor de sunet/Ajustarea
elementelor de configurare

CDX-G1001U

CONFIGURARE

Localizarea comenzilor și operaţiilor de bază

Detașarea panoului frontal

Setarea ceasului

Unitate principală

Puteţi detașa panoul frontal al acestei unităţi
pentru a preveni furtul.

Ceasul utilizează un indicator digital de 24 de ore.



(înapoi)
Pentru a reveni la afișajul anterior.
MODE
Apăsaţi pentru a selecta banda radio
(FM1, FM2, FM3, MW sau LW).

 AF (frecvenţe alternative)/TA (anunţare
trafic)
Pentru a seta AF și TA.
PTY (tip de program)
Apăsaţi și ţineţi apăsat pentru a selecta PTY
din RDS.

Avertisment în cazul în care contactul
mașinii nu are poziţie ACC
Asiguraţi-vă că aţi setat funcţia AUTO OFF.
Unitatea se va opri definitiv și automat în
intervalul setat după ce unitatea a fost
oprită, pentru a economisi energia bateriei.
Dacă nu setaţi funcţia AUTO OFF, apăsaţi și
ţineţi apăsat butonul OFF până când afișajul
dispare, de fiecare dată când opriţi motorul.

1

Apăsaţi şi ţineţi apăsat OFF .
Unitatea este oprită.

2

Apăsaţi butonul de eliberare a panoului
frontal , apoi scoateţi panoul trăgându-l
către dumneavoastră.

 Butoane numerice (de la 1 la 6)

 SRC (sursă)
Apăsaţi pentru a porni alimentarea; selectaţi
sursa (Radio/CD/USB/AUX).
OFF
Apăsaţi și menţineţi apăsat 1 secundă
pentru a opri alimentarea.
Apăsaţi și ţineţi apăsat cel puţin 2 secunde
pentru a opri alimentarea, până când
dispare afișajul.
 Buton de eliberare panou frontal
 SEEK +/–
/ (anteriorul/următorul)
/ (derulare rapidă înapoi/derulare
rapidă înainte)
Radio:
Pentru a recepţiona automat posturi
(apăsaţi); pentru a găsi manual un post
(apăsaţi și ţineţi apăsat).
CD/USB:
Pentru a sări o piesă (apăsaţi); pentru a sări
piese continuu (apăsaţi, apoi apăsaţi din
nou după aproximativ 2 secunde și ţineţi
apăsat); pentru a derula rapid înapoi/înainte
o piesă (apăsaţi și ţineţi apăsat).
 Buton rotativ de control
Rotiţi-l pentru a regla volumul.
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ENTER
Pentru a accesa elementul selectat.

Radio:
Pentru a recepţiona posturile memorate
(apăsaţi); pentru a memora posturi
(apăsaţi și ţineţi apăsat).
CD/USB:

 Fantă pentru disc

1/2: ALBUM / (în timpul redării
MP3/WMA)
Pentru a sări un album (apăsaţi); pentru
a sări albume continuu (apăsaţi și ţineţi
apăsat).

 Fereastra afișajului

3:

  (scoatere disc)

4: SHUF (redare amestecată)



6: PAUSE
Pentru a întrerupe redarea. Apăsaţi din nou
pentru a relua redarea.

MENU
Pentru a deschide meniul de configurare.
 Receptor pentru telecomandă

(navigare)
Pentru intra în modul Quick-BrowZer™.
(Puteţi căuta cu ușurinţă o piesă pe un CD
sau dispozitiv USB, după categorie.)

1 Apăsaţi

(navigare)*1 pentru a afişa
lista de categorii de căutare.
După deschiderea listei de piese, apăsaţi
(înapoi) în mod repetat pentru a afișa
categoria de căutare dorită.

2 Rotiţi butonul rotativ de control pentru
a selecta categoria de căutare dorită,
apoi apăsaţi-l pentru a confirma.

3 Repetaţi pasul 2 pentru a căuta piesa
dorită.
Pornește redarea.
Pentru a ieși din modul Quick-BrowZer,
(navigare).
apăsaţi

(repetare)*2

 DSPL (afișaj)
Apăsaţi pentru a schimba elementele
afișate.
SCRL (defilare)
Apăsaţi și ţineţi apăsat pentru a defila
printr-un element de pe afișaj.

Alarmă de atenţionare
Atunci când puneţi comutatorul de pornire pe
poziţia OFF fără a detașa panoul frontal, alarma
de atenţionare va suna timp de câteva secunde.
Alarma se va declanșa doar dacă se folosește
amplificatorul încorporat.

1

Apăsaţi MENU, rotiţi butonul rotativ de
control pentru a selecta [GENERAL], apoi
apăsaţi-l.

2

Rotiţi butonul rotativ de control pentru
a selecta [CLOCK-ADJ], apoi apăsaţi-l.
Indicatorul pentru oră clipește.

3

Rotiţi butonul rotativ de control pentru
a seta ora și minutele.
Pentru a muta indicatorul digital, apăsaţi
SEEK +/–.

4

După setarea minutelor, apăsaţi MENU.
Configurarea este finalizată și ceasul
pornește.

Pentru a afișa ceasul
Apăsaţi DSPL.
Sfat
Puteţi seta ceasul automat cu caracteristica RDS.
Pentru detalii, consultaţi „Ajustarea elementelor
de configurare” de pe verso și setaţi la [CT-ON]
(ora ceasului).

Atașarea panoului frontal
Cuplaţi piesa  de pe panoul frontal cu piesa 
de pe unitate, conform ilustraţiei și împingeţi
partea stângă pe poziţie până auziţi un declic.

RADIO

Memorarea automată
a posturilor
Atenţie
Când recepţionaţi posturi în timp ce conduceţi,
utilizaţi Best Tuning Memory (BTM) pentru
a preveni un accident.

1

Apăsaţi în mod repetat SRC pentru
a selecta [TUNER].
Pentru a schimba banda, apăsaţi MODE în
mod repetat.

2

Apăsaţi MENU, rotiţi butonul rotativ de
control pentru a selecta [GENERAL], apoi
apăsaţi-l.

3

Rotiţi butonul rotativ de control pentru
a selecta [BTM], apoi apăsaţi-l.
Unitatea memorează posturi pe butoanele
numerice, în ordinea frecvenţei.

 Mufă de intrare AUX
 Port USB
*1 În timpul redării de pe USB, apăsaţi
(navigare) cel
puţin 2 secunde pentru a reveni direct la începutul
listei de categorii.
*2 Acest buton are un punct tactil.

Localizarea comenzilor și operaţiilor de bază/
Detașarea panoului frontal/Setarea ceasului/
Memorarea automată a posturilor

USB

CD

USB

CONFIGURARE

RADIO

CD

USB

Redarea de pe un
dispozitiv USB

Redarea pieselor în diverse
moduri

Ajustarea caracteristicilor
de sunet

1

Modurile de redare disponibile diferă, în funcţie
de sursa de sunet selectată.

1

Deschideţi capacul USB, apoi conectaţi
un dispozitiv USB la portul USB.

1

În timpul redării, apăsaţi
(repetare) sau
SHUF (redare amestecată) în mod repetat
pentru a selecta modul de redare dorit.
Poate dura un timp până la începerea redării
în modul de redare selectat.

2

Rotiţi butonul rotativ de control pentru
a selecta elementul dorit, apoi apăsaţi-l.

3

Rotiţi butonul rotativ de control pentru
a selecta setarea, apoi apăsaţi-l.
Setarea este finalizată.

4
Pornește redarea.
Dacă este deja conectat un dispozitiv,
pentru a porni redarea, apăsaţi SRC pentru
a selecta [USB].

2

Ajustaţi volumul pe această unitate.

Pentru a opri redarea
Apăsaţi și menţineţi apăsat OFF timp
de 1 secundă.
Pentru a scoate dispozitivul
Opriţi redarea, apoi scoateţi dispozitivul.

În timpul recepţiei/redării, apăsaţi MENU,
rotiţi butonul rotativ de control pentru
a selecta [SOUND], apoi apăsaţi-l.

Apăsaţi
(înapoi) pentru a reveni la
afișajul anterior.

Următoarele elemente pot fi setate în funcţie
de sursă și de setare:
Configurarea SOUND:
EQ3 PRESET
Selectează o curbă de egalizator dintre cele
7 curbe de egalizator sau setarea de dezactivare:
[XPLOD], [VOCAL], [EDGE], [CRUISE], [SPACE],
[GRAVITY], [CUSTOM], [OFF].
Setarea curbei de egalizator poate fi memorată
pentru fiecare sursă în parte.

CONFIGURARE

EQ3 SETTING
Setează [CUSTOM] pentru EQ3.
Selectează setările egalizatorului:
[LOW], [MID], [HIGH].
Pentru a restabili curba de egalizator setată din
fabrică, apăsaţi și ţineţi apăsat ENTER înainte de
finalizarea setării.
BALANCE
Ajustează balansul sunetului: [RIGHT-15] –
[CENTER] – [LEFT-15].
FADER
Ajustează nivelul relativ: [FRONT-15] – [CENTER] –
[REAR-15].
LOUDNESS (intensitate dinamică)
Accentuează frecvenţele joase și cele înalte
pentru un sunet clar la niveluri reduse ale
volumului: [ON], [OFF].
SW LEVEL (nivel subwoofer)
Ajustează nivelul volumului pentru subwoofer:
[+2 dB] – [0 dB] – [-2 dB].
AUX VOL* (nivel volum AUX)
Reglează nivelul volumului pentru fiecare
dispozitiv auxiliar conectat:
[+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
Această setare anulează necesitatea de a regla
nivelul volumului între surse.
* Atunci când este selectată opţiunea AUX.

RADIO

CD

USB

Ajustarea elementelor de
configurare
1

Apăsaţi MENU, rotiţi butonul rotativ de
control pentru a selecta categoria dorită,
apoi apăsaţi-l.

2

Rotiţi butonul rotativ de control pentru
a selecta elementul dorit, apoi apăsaţi-l.

3

Rotiţi butonul rotativ de control pentru
a selecta setarea, apoi apăsaţi-l.*
Setarea este finalizată.

4

Apăsaţi
(înapoi) pentru a reveni la
afișajul anterior.

AUX-A*1 (audio AUX)
Activează afișarea sursei AUX: [ON], [OFF]. (Funcţie
disponibilă doar atunci când unitatea este oprită.)
CT (oră pe ceas)
Activează funcţia CT: [ON], [OFF].
REGIONAL*2
Restricţionează recepţia la o regiune specifică:
[ON], [OFF]. (Funcţie disponibilă doar pentru
recepţia pe bandă FM.)
BTM*3
Memorează automat posturile de radio.
*1 Atunci când unitatea este oprită.
*2 Atunci când se recepţionează pe bandă FM.
*3 Atunci când este selectată opţiunea tuner.

* Pentru setările CLOCK-ADJ și BTM, pasul 4 nu este
necesar.

Configurarea SOUND:
Pentru detalii, consultaţi „Ajustarea
caracteristicilor de sunet”.

Următoarele elemente pot fi setate în funcţie
de sursă și de setare:

Configurarea DISPLAY:

Configurarea GENERAL:

DEMO (demonstraţie)
Activează demonstraţia: [ON], [OFF].

CLOCK-ADJ (ajustare ceas)
Pentru reglarea ceasului.

DIMMER
Modifică luminozitatea afișajului: [ON], [OFF].

CAUT ALM*1 (alarmă de atenţionare)
Activează alarma de atenţionare: [ON], [OFF].
(Funcţie disponibilă doar atunci când unitatea
este oprită.)

AUTO SCR (defilare automată)
Defilează automat elementele lungi: [ON], [OFF].

BEEP
Activează semnalul sonor: [ON], [OFF].
AUTO OFF
Se oprește automat după un interval de timp
dorit atunci când unitatea este oprită:
[NO], [30S] (30 secunde), [30M] (30 minute),
[60M] (60 minute).

M.DISPLAY (afișaj mobil)
Afișează șabloane mobile: [ON], [OFF].

