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A mikrofon csatlakoztatásával javíthatja a Bluetooth
audiorendszer hangminőségét.

-B Felszerelés a műszerfalra
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Figyelmeztetés
• A mikrofon egy precíziós eszköz. Soha ne szerelje
szét.
• Óvja a mikrofont a szélsőségesen magas hőmérséklettől és páratartalomtól.
• Különösen veszélyes, ha a vezeték a kormányoszlop
vagy a sebességváltó kar köré tekeredik. Figyeljen
arra, hogy a vezeték és más részegységek ne
akadályozzák vezetés közben.
• Ha a jármű légzsákkal vagy más ütközéscsillapító
berendezéssel rendelkezik, üzembe helyezés előtt
vegye fel a kapcsolatot a vásárlás helyével, vagy a
jármű forgalmazójával.
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Helyezze a mikrofont  a csiptetőbe , a
vezetéket benyomva a csiptetőn  található
bevágásba (-B-1).
Kétoldalas ragasztószalag  segítségével
rögzítse a csiptetőt  a műszerfalra (-B-2).

Megjegyzés
A kétoldalas ragasztószalag  rögzítése előtt, száraz ronggyal
tisztítsa meg a műszerfal felületét.

A mikrofon irányának beállítása
Állítsa be a mikrofon irányát a megfelelő helyzetbe.
Megjegyzés
A mikrofont csak egy tengelye körül lehet forgatni (lásd az
ábrát). Ne erőltesse a nem megfelelő irányba.

Alkatrész lista
• A listában szereplő számozás megfelel az ábrán
található számozásnak.
• A mikrofon csatlakozója  a főegység mikrofon
aljzatába csatlakozik.

Elhelyezés
Két elhelyezési mód lehetséges.

-A Felszerelés a napellenzőre
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Helyezze a mikrofont  a csiptetőbe  (-A-1).
Helyezze a csiptetőt  a napellenzőre (-A-2).

Minőségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy az XA-MC10 típusú
készülék a 2/1984. (III. 10.) számú BkM-IpM. együttes
rendeletben előírtak szerint megfelel a következő
műszaki jellemzőknek.
Típus: elektrét kondenzátoros mikrofon (csak
kiválasztott készüléknél)
Irányérzékeny jellemző: egy irányú (irányított)
Tömeg: 25 g (csak a mikrofon)
Méretek: 10,5 × 24 mm (csak a mikrofon)
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Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként
való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.

