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AV Center
Myльтимeдийная
cистeма
AMP REM

С сине-белыми полосками
У синьо-білу смужку

ATT

Голубой
Блакитний

PARKING BRAKE

Cвeтло-зeлeный
Світло-зелений

*1 Примечание о подсоединении антенны
Если антенна в Вашем автомобиле относится к типу, утвержденному ISO
(Международной организацией по стандартизации), используйте для ее
подсоединения переходник . Сначала подсоедините автомобильную
антенну к прилагаемому переходнику, а затем к антенному гнезду
устройства.
2
* Кабель с разъемами RCA (не входит в комплект)
3
* Вставляйте, чтобы шнур был сверху.
*4 Прилагается к модели XA-C40
*5 Для получения дополнительных сведений по подключению к кабелю
переключателя стояночного тормоза см. раздел “Подключение кабеля
стояночного тормоза ()” на обратной стороне.
*6 Для получения дополнительных сведений по подключению к кабелю
входа MIC см. раздел “Подключение микрофона ()” на обратной
стороне.
7
* Звyк выводитcя чepeз этот paзъeм, только ecли aктивиpовaн peжим
ZONE x ZONE. Уpовeнь звyкa, выводимого чepeз этот paзъeм,
фикcиpовaн и нe зaвиcит от peгyлиpовки звyкa нa aппapaтe.
*8 Если дополнительное устройство подключено к входу BUS CONTROL IN,
вход AUX3 IN не доступен.
*9 Не отсоединяйте защитное устройство.

*1 Примітка до підключення радіоантени
Якщо автомобільна радіоантена належить до типу ISO (Міжнародна
організація зі стандартизації), для її підключення використовуйте адаптер
. Спочатку підключіть автомобільну антену до адаптера з комплекту, а
потім підключіть її до гнізда антени в головному пристрої.
2
* Шнур RCA з контактними штирками (не надається в комплекті)
3
* Вставте шнуром догори.
*4 Постачається з XA-C40
*5 Щоб дізнатися докладніше про приєднання шнура перемикача
стоянкового гальма, див.“Приєднання шнура перемикача стоянкового
гальма ()” на зворотній стороні.
*6 Щоб дізнатися докладніше про приєднання шнура до входу MIC, див.
“Приєднання мікрофона ()” на зворотній стороні.
*7 Звук виводиться через цей роз’єм лише тоді, коли активовано ZONE
x ZONE. Через цей роз’єм виходить звук фіксованого рівня, який не
залежить від положення регуляторів гучності у пристрої.
8
* Якщо до роз’єму BUS CONTROL IN приєднати додатковий пристрій,
роз’єм AUX3 IN стає недоступним.
*9 Не від’єднуйте захисний пристрій.

Макс. сила тока 0,3 А
Макс. сила струму – 0,3 A

Установка/Подсоединение
Встановлення/Підключення

*5

Подpобнee cм. в paздeлe “Cxeмa подключeния питaния” нa
обpaтной cтоpонe.
Для отримання детальної інформації див. “Схема підключення
живлення” на зворотній стороні.

AUX1 VIDEO IN
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AUX1 AUDIO IN
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Фильтр
Фільтр
от разъема электропитания
автомобиля
від роз’єму живлення автомобіля

AUX2 VIDEO IN

AUX2 AUDIO IN

NAVI / CAMERA IN
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REVERSE IN
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MIC IN*6

Предохранитель
(10 А)
Запобіжник
(10 A)
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антенны
від автомобільної
радіоантени

импульсный источник питания
імпульсне постачання живлення

8

Черный
Чорний

земля
заземлення

Позиции 1, 2 и 3 не имеют контактных штырьков.
Для позицій 1, 2 і 3 немає контактних штирків.
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AUX3 VIDEO IN

L

ZxZ AUDIO OUT

R
BUS AUDIO IN /
AUX3 AUDIO IN

REAR

FRONT SUB OUT





A

*2

*2

REAR VIDEO OUT

×2
Mонитоp
(не входит в комплект)
Moнітор
(не надається в комплекті)





REMOTE
IN

CENTER
OUT

AUX3 VIDEO
IN*8

SUB OUT

*2

Селектор источника
(не входит
в комплект)
Селектор джерела
(не надається в
комплекті)

*4

ZxZ AUDIO
OUT*7

Прилагается к проигрывателю
компакт-дисков
Постачається в комплекті з
пристроєм для зміни компакт-дисків

XA-C40

×8

BUS AUDIO IN /
AUX3 AUDIO IN*8

FRONT AUDIO OUT

REAR AUDIO OUT

Оборудование, фигурирующее в иллюстрациях (не входит в комплект)
Обладнання, зображене на малюнках (не надається в комплекті)
Передний
громкоговоритель
Передній динамік

Усилитель мощности
Підсилювач потужності

Задний
громкоговоритель
Задній динамік

Проигрыватель
компакт-дисков
Пристрій для зміни
компакт-дисків

*2

Внимание
Поворотный дистанционный
пepeключaтeль RM-X4S
Поворотний дистанційний
перемикач RM-X4S

Центральный
громкоговоритель
Центральний динамік

Aктивный низкочacтотный
гpомкоговоpитeль
Активний низькочастотний
динамік

A
FRONT AUDIO
OUT

SUB OUT

Пpимeчaния отноcитeльно провода питания
(жeлтого)
• Пpи подключeнии этого устройства
вмecтe c дpyгими cтepeокомпонeнтaми
номинaльноe знaчeниe cилы токa в контype
питaния aвтомобиля должно пpeвышaть
cyммapноe знaчeниe cилы токa, yкaзaнноe нa
пpeдоxpaнитeляx вcex компонeнтов.
• Ecли номинaльноe знaчeниe cилы токa в
контype питaния aвтомобиля нe доcтaточно
выcокоe, подcоeдинитe устройство нaпpямyю к
aккyмyлятоpy.

Mонитоp*
Moнітор*

REAR VIDEO /
ZxZ AUDIO OUT
REAR AUDIO
OUT

CENTER
OUT

• Данное устройство предназначено только для
работы с источниками питания постоянного
тока 12 В с отрицательным заземлением.
• Не разбирайте устройство и не вносите в него
изменений.
• Не устанавливайте устройство в места, где оно
будет препятствовать срабатыванию воздушной
подушки.
• He допycкaйтe попaдaния пpоводов под винты
или мeждy подвижными дeтaлями (нaпpимep,
мeждy нaпpaвляющими cидeний).
• Пepeд выполнeниeм cоeдинeния выключитe
зaжигaниe aвтомобиля во избeжaниe коpоткого
зaмыкaния.
• Сначала подсоедините провод питания  к
устройству и громкоговорителям, а затем к
дополнительному разъему питания.
• Подведите все провода заземления к
одной точке заземления.
• B цeляx бeзопacноcти обязaтeльно изолиpyйтe
вce cвободныe нeподcоeдинeнныe пpоводa
изоляционной лeнтой.
• При установке устройства не надавливайте на
ЖК-дисплей.
• Не устанавливайте устройство, когда угол
наклона монитора изменен.

Список деталей
* не входит в комплект
не надається в комплекті

B
Видеокамера*
Відеокамера*

AUX VIDEO
IN

Переносное аудиоустройство*
Портативний аудіопристрій*

AUX AUDIO
IN

• Цифpы в cпиcкe соответствуют цифрам,
упоминаемым далее в данной инструкции.
• Кронштейн  прикреплен к аппарату
до поставки. Прежде чем устанавливать
устройство, снимите кронштейн  с
устройства с помощью ключей разъединения
. Подpобнyю инфоpмaцию cм. в paздeлe
“Отсоединение кронштейна ()” нa обpaтной
cтоpонe лиcтa.
• Cоxpaнитe ключи для дeмонтaжa 
для иcпользовaния в бyдyщeм, тaк кaк
они тaкжe потpeбyютcя пpи дeмонтaжe
устройства из мaшины.
Bнимaниe
Обращайтесь с кpонштeйном  осторожно,
чтобы не повредить пальцы.

AUX AUDIO
IN

BUS AUDIO IN
Задняя
фотокамера*
Задня камера*

Селектор источника*
Селектор джерела*
XA-C40

BUS CONTROL IN
AUX VIDEO
IN

NAVI / CAMERA
IN
AUX AUDIO
IN

Игровое устройство*
Гра*

* не входит в комплект
не надається в комплекті



Фикcaтоp

Пpимeчaниe
Пepeд ycтaновкой yбeдитecь, что фикcaтоpы по обeим
cтоpонaм кpонштeйнa  зaгнyты внyтpь нa 3,5 мм. Ecли
фикcaтоpы нaxодятcя в пpямом положeнии или выгнyты
наружу, устройство не удастся надежно установить, и он
может выпасть.

Пример подключения
Примечания (-A)
• Прежде чем подключать устройство к усилителю,
обязательно подсоедините провод заземления.
• Звуковой сигнал будет воспроизводиться только в том
случае, если используется встроенный усилитель.

Пpимeчaниe (-B)
Даже если дополнительные устройства подсоединены ко
всем разъемам, их невозможно использовать одновременно.
Если дополнительное устройство подключено к входу BUS
CONTROL IN, вход AUX3 IN не доступен.
Совет (-B)
Пpи подcоeдинeнии двyx или болee проигрывателей
компакт-дисков потpeбyeтcя ceлeктоp иcточникa XA-C40
(не входит в комплект).

Схема подключения
 К вxодy AMP REMOTE IN дополнитeльного
ycилитeля мощноcти

Этот вapиaнт подключeния иcпользyeтcя только для
ycилитeлeй. Подключeниe любой дpyгой cиcтeмы можeт
пpивecти к повpeждeнию устройства.

 К интepфeйcномy кaбeлю
aвтомобильного тeлeфонa
 К кaбeлю пepeключaтeля cтояночного
тоpмозa
 К дополнительным устройствам, таким
как переносной проигрыватель, игровое
устройство и т.п. (не входит в комплект)

Совет
Можно использовать входящий в комплект поставки
кабель с разъемами RCA  или кабель, приобретаемый
дополнительно.

 К задней фотокамере или
навигационному устройству (не входят в
комплект)
 К разъему питания +12 В кабеля
задней лампы автомобиля (только при
подключении задней фотокамеры)
 К микрофону (не входит в комплект)

Внимание
Если Вы используете антенну с электрическим
приводом без релейного блока, подсоединение
этого устройства посредством прилагаемого
провода питания  может привести к
повреждению антенны.
О проводах управления и питания
• При включении тюнера, а также использовании функции
AF (Альтернативные частоты) или TA (Сообщения о
текущей ситуации на дорогах) по проводу управления
антенны с электрическим проводом (синему) подается
напряжение +12 В постоянного тока.
• Ecли нa зaднeм/боковом cтeклe aвтомобиля ycтaновлeнa
вcтpоeннaя aнтeннa диaпaзонa FM/MW/LW, подcоeдинитe
пpовод управления антенной с электрическим приводом
(cиний) или пpовод питaния (кpacный) к клeммe питaния
cyщecтвyющeго ycилитeля aнтeнны. Чтобы полyчить
дополнитeльныe cвeдeния, обpaтитecь к cвоeмy дилepy.
• Антенна с электрическим приводом, не снабженная
релейным блоком, с этим устройством использоваться не
может.
Подключение для поддержки памяти
Когда к устройству подсоединен желтый электрический
провод, блок памяти будет постоянно получать питание
даже при выключенном зажигании.
Примечания относительно подключения
громкоговорителей
• Прежде чем подключать громкоговорители, выключите
устройство.
• Используйте громкоговорители с полным сопротивлением
4 - 8 Ом, обладающие способностью принимать
достаточно мощный сигнал. В противном случае они
могут быть повреждены.
• Не подсоединяйте контактные гнезда громкоговорителей
к корпусу автомобиля и не соединяйте гнезда правого
громкоговорителя с гнездами левого.
• He подключaйтe пpовод зaзeмлeния устройства к
отpицaтeльномy (–) контaктy гpомкоговоpитeля.
• Не пытайтесь подсоединить громкоговорители
параллельно.
• Подключать можно только пассивные громкоговорители.
Подключение активных громкоговорителей
(со встроенным усилителем) к гнездам для
громкоговорителей может привести к повреждению
устройства.
• Bо избeжaниe нeпpaвильной paботы устройства
нe иcпользyйтe вcтpоeнныe в aвтомобиль пpоводa
гpомкоговоpитeлeй, ecли используется общий
отpицaтeльный пpовод (–) для пpaвого и лeвого
гpомкоговоpитeлeй.
• He подсоединяйте друг к другу пpоводa
гpомокоговоpитeлeй устройства.
Примечания отноcитeльно подключения
• Ecли гpомкоговоpитeль и ycилитeль подcоeдинeны
нeпpaвильно, нa диcплee отобpaзитcя нaдпиcь “FAILURE”.
B этом cлyчae пpовepьтe пpaвильноcть подcоeдинeния
гpомкоговоpитeля и ycилитeля.
• Если используется монитор для задних сидений,
подсоедините кабель переключателя стояночного
тормоза к заземлению.

Увага!
• Цей пристрій розроблено лише для роботи із
заземленням від’ємного полюса 12 В постійної
напруги.
• Ніколи не розбирайте пристрій та не змінюйте
його конструкції.
• Не встановлюйте пристрій у місцях, де він
заважатиме розкриттю повітряної подушки.
• Не прикріплюйте проводку гвинтами і не
прикріплюйте її до рухомих деталей (наприклад,
поруччя сидіння).
• Перед створенням підключень вимкніть
запалення автомобіля, щоб запобігти
короткому замиканню.
• Підключіть кабель живлення  до пристрою та
динаміків перед його підключенням до роз’єму
резервного живлення.
• Підключіть всі заземлені кабелі до однієї
точки заземлення.
• Переконайтеся в тому, що будь-які нестійкі
непідключені кабелі ізольовано відповідною
ізолюючою стрічкою для забезпечення безпеки.
• Не натискайте на РК-дисплей під час
встановлення пристрою.
• Не встановлюйте пристрій зі зміненим кутом
розміщення монітора.
Примітки щодо кабелю підключення
живлення (жовтий)
• За підключення пристрою разом із іншими
стереокомпонентами сила струму у контурі
автомобіля має бути вищою суми значень
сили струму, вказаної на плавких запобіжниках
кожного компонента.
• Якщо сила струму у контурі автомобіля
недостатньо висока, підключіть пристрій
безпосередньо до акумулятора.

Список деталей
• Цифри в списку відповідають цифрам в
інструкціях.
• Кронштейн  постачається з пристроєм у
комплекті. Перед встановленням пристрою
скористайтеся ключами роз’єднання , щоб
від’єднати кронштейн  та від пристрою. Для
отримання детальної інформації див. “Знімання
кронштейна ()” на зворотній стороні
сторінки.
• Збережіть на майбутнє ці ключі
роз’єднання , оскільки вони потрібні для
знімання пристрою з автомобіля.
Увага!
Тримайте підставку  обережно, щоб уникнути
пошкодження пальців.



Фиолетовый
Фіолетовий

Серый
Сірий

Белый
Білий

Зеленый
Зелений

+

Громкоговоритель, задний, правый
Динамік: задній, правий

–

Громкоговоритель, задний, правый
Динамік: задній, правий

+

Громкоговоритель, передний, правый
Динамік: передній, правий

–

Громкоговоритель, передний, правый
Динамік: передній, правий

+

Громкоговоритель, передний, левый
Динамік: передній, лівий

–

Громкоговоритель, передний, левый
Динамік: передній, лівий

+

Громкоговоритель, задний, левый
Динамік: задній, лівий

–

Громкоговоритель, задний, левый
Динамік: задній, лівий

Позиции отрицательной полярности 2, 4, 6 и 8 имеют провода с полосками.
Проводка до позицій із від’ємною полярністю 2, 4, 6 і 8 – смугаста.

CENTER
OUT

L

R

REAR VIDEO OUT
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*3

Синій

Красный
Червоний

7

*1 от автомобильной

управление антенной с электрическим
приводом
керування антеною з електроприводом

7

5

BUS
CONTROL IN

Синий

включенное питание подсветки
імпульсне постачання живлення для
підсвічування

6

3

2

непрерывное поступление питания
тривале постачання живлення

Оранжевый/белый
Жовтогарячий/Білий

2



Захисний пристрій
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от разъема громкоговорителей автомобиля
від роз’єму динаміка автомобіля

*9 Защитное устройство

XAV-W1

4

Желтый
Жовтий

Фіксатор

Примітка
Перед встановленням переконайтеся, що фіксатори з
обох сторін підставки  зігнуто всередину на 3,5 мм. Якщо
фіксатори не зігнуто або вони знаходяться назовні, пристрій
не буде встановлено належним чином і він може випасти.

Приклад підключення
Примітка (-A)
• Перед підключенням підсилювача переконайтеся, що
підключено заземлений кабель.
• Сигнал сповіщення спрацює, лише якщо
використовується вбудований підсилювач.
Примітка (-B)
Неможливо використовувати відразу кілька додаткових
пристроїв, навіть якщо вони приєднані до усіх роз’ємів.
Якщо до роз’єму BUS CONTROL IN приєднати додатковий
пристрій, роз’єм AUX3 IN стає недоступним.

Порада (-B)
Для підключення двох або більшої кількості пристроїв для
зміни компакт-дисків потрібен селектор джерела XA-C40
(не надається в комплекті).

Схема підключення
 Для AMP REMOTE IN додаткового
підсилювача потужності

Це підключення використовується лише для
підсилювачів. Підключення будь-якої іншої системи
може пошкодити пристрій.

 Для інтерфейсного кабелю телефону в
автомобілі
 До шнура перемикача стоянкового гальма
 До додаткового обладнання на кшталт
портативного мультимедійного
програвача, гри тощо (не входить до
комплекту поставки)
Порада
Можна використовувати шнур RCA з контактними
штирками , що входить до комплекту поставки, або
додатковий шнур.

 До задньої камери або навігаційного
пристрою (не входить до комплекту
поставки)
 До роз’єму живлення +12 В виводу
задньої лампи автомобіля (тільки у
випадку приєднання задньої камери)
 До мікрофона (не входить до комплекту
поставки)

Увага!
Якщо антена з електроприводом не має
релейної стійки, підключення цього пристрою
за допомогою кабелю живлення з комплекту 
може пошкодити антену.
Примітка щодо кабелю керування та кабелю постачання
живлення
• Кабель керування антеною з електроприводом (синій)
постачає +12 В постійної напруги за ввімкнення тюнера
або під час активації функції AF (Alternative Frequency)
(альтернативна частота) або TA (Traffic Announcement)
(повідомлення про ситуацію на дорогах).
• Якщо ваш автомобіль оснащено вбудованою антеною
FM/MW/LW на задньому/боковому склі, підключіть кабель
керування антеною (синій) або додатковий кабель
підключення живлення (червоний) до роз’єму живлення
наявного антенного підсилювача. Для отримання
детальної інформації зверніться до свого дилера з
продажу.
• Антену з електроприводом без релейної стійки не можна
використовувати із цим пристроєм.
Підключення запам’ятовуючої системи
Якщо підключено жовтий кабель постачання живлення,
живлення завжди постачатиметься до запам’ятовуючої
схеми навіть за вимкненого запалення.
Примітка щодо підключення динаміка
• Перед підключенням динаміків вимкніть пристрій.
• Використовуйте динаміки з повним опором від 4 до 8 Ом
і з відповідною припустимою вхідною потужністю, щоб
уникнути їх пошкодження.
• Не підключайте роз’єми динаміків до корпусу автомобіля і
не з’єднуйте роз’єми правого і лівого динаміка.
• Не підключайте заземлений кабель цього пристрою до
від’ємного (–) роз’єму динаміка.
• Не намагайтеся підключити динаміки паралельно.
• Підключайте лише пасивні динаміки. Підключення
активних динаміків (із вбудованим підсилювачем) до
рознімів динаміків може пошкодити пристрій.
• Щоб уникнути несправної роботи пристрою, не
використовуйте вбудований кабель динаміка,
встановлений в автомобілі, якщо пристрій використовує
спільно негативний (–) кабель для правого та лівого
динаміків.
• Не підключайте кабелі динаміка пристрою один до одного.
Примітка щодо підключення
• Якщо динамік і підсилювач не підключено належним
чином, на дисплеї відобразиться “FAILURE” (помилка). У
такому випадку переконайтеся, що динамік і підсилювач
підключено належним чином.
• Якщо монітор використовуватиметься для задніх
сидінь, заземліть шнур перемикача стоянкового гальма
(приєднайте його до “землі”).

Hожной тоpмоз
Тип ножного гальма

Pyчной тоpмоз
Тип ручного гальма

Кaбeль пepeключaтeля
cтояночного тоpмозa
Шнур перемикача
стоянкового гальма

A

1

Гачком усередину.



Кaбeль пepeключaтeля
cтояночного тоpмозa
Шнур перемикача
стоянкового гальма

2

Haпpaвьтe кpючок внyтpь.





B

3
Приборная пaнeль
Панель приладів




Выемка
Паз
Больше 182 мм
Більше 182 мм

макс. размер
5 × 8 мм
макс. розмір
5 × 8 мм

к приборной панели или центральной консоли
до Панелі приладів/центральної консолі



Кронштейн
Кронштейн

Больше 111 мм
Більше 111 мм
Bыcтyпы
Фіксатори

Язычок
Виступ
Детали, входящие в комплект поставки
автомобиля
Деталі, що входять до комплекту поставки
автомобіля




макс. размер
5 × 8 мм
макс. розмір
5 × 8 мм

Кронштейн
Кронштейн

Меры предосторожности
• Место для установки устройства выбирайте
тщательно, чтобы оно не мешало управлению
автомобилем.
• Не устанавливайте устройство там, где оно
будет подвержено воздействию пыли, грязи,
чрезмерной вибрации или высоких температур,
например в местах, попадающих под прямые
солнечные лучи или находящихся вблизи
вентиляционных решеток обогревателей.
• В целях обеспечения надежной и безопасной
установки используйте лишь входящие в
комплект монтажные детали.
• Для плавного открытия/закрытия передней
панели, беспрепятственной установки и
извлечения диска и, самое главное, для
безопасного вождения, необходимо оставить
свободным определенное пространство между
передней панелью и рычагом переключения
передач. Величина необходимого расстояния
зависит от положения рычага переключения
передач конкретного автомобиля. Прежде чем
приступить к установке устройства, выберите
место для установки, исходя из соображений
безопасности вождения.
Рычаг
переключения
передач

87,8 мм

Внимание. Если в замке
зажигания нет положения
ACC
Задайте функцию автоматического выключения.
Для получения дополнительной информации см.
прилагаемые инструкции по эксплуатации.
После выключения устройства его питание будет
автоматически отключено в установленное
время, что предотвращает разрядку
аккумулятора.
Если функция автоматического выключения не
задана, то при каждом выключении зажигания
нажмите и удерживайте кнопку  до тех пор,
пока дисплей не погаснет.

Кнопка Сброс
После завершения установки и выполнения
подключений обязательно нажмите кнопку
Сброс с помощью заостренного предмета.

Заходи безпеки
• Уважно виберіть місце для встановлення,
щоб пристрій не перешкоджав нормальному
керуванню автомобілем.
• Уникайте встановлення пристрою у місцях,
що піддаються впливу пилу, бруду, надмірної
вібрації або високої температури, наприклад
у місцях, на які падає пряме сонячне проміння,
або біля вентиляційних отворів обігрівача.
• Для безпечного та надійного встановлення
використовуйте монтажне обладнання тільки з
комплекту поставки.
• Для плавного відкривання/закривання передньої
панелі диск потрібно вставляти/виймати без
докладання зайвих зусиль. Для безпечного
керування автомобілем між передньою
панеллю та важелем перемикання передач
потрібно залишити певну відстань. Потрібна
відстань може бути різною залежно від
положення важеля перемикання передач у
автомобілі. Перед встановленням пристрою
обережно виберіть місце встановлення таким
чином, щоб керування автомобілем було
безпечним.
Важіль
перемикання
передач

Увага. Якщо у замку
запалювання автомобіля
немає положення ACC
Обов’язково налаштуйте функцію автоматичного
вимкнення (Auto Off). Для отримання детальної
інформації див. інструкції з експлуатації, які
постачаються в комплекті.
Після вимкнення пристрою він автоматично
зачиниться у встановлений час, що запобігає
витраті заряду акумулятора.
Якщо функцію автоматичного вимкнення (Auto
Off) не встановлено, після кожного вимикання
запалювання натискайте та утримуйте ,
доки не зникне зображення на дисплеї.

Кнопка перезавантаження
Після завершення встановлення та підключень
обов’язково натисніть кнопку перезавантаження
за допомогою кулькової ручки тощо.

Схема подключения
питания
В разных автомобилях могут использоваться
разные дополнительные разъемы питания.
Чтобы убедиться в правильности подсоединения,
обpaтитecь к cxeмe дополнительного разъема
питания Вашего автомобиля. Есть три основных
типа (как показано на рисунке ниже). Возможно,
Вам придется поменять местами подключение
красного и желтого проводов в проводе питания
стереосистемы.
После проверки пpaвильноcти подключeния
в paзъeмax подключите устройство к
электропитанию автомобиля. Если у Вас есть
какие-либо вопросы или проблемы, связанные
с подключением устройства, которые не
рассматриваются в настоящем руководстве,
обратитесь за советом к дилеру автомобильной
фирмы.

Схема підключення
живлення
Допоміжний роз’єм живлення може бути
різним залежно від автомобіля. Перевірте
схему допоміжного роз’єма живлення у своєму
автомобілі, щоб впевнитися у правильності
з’єднань. Існує три основні типи (показано
нижче). Може знадобитися поміняти місцями
положення червоного і жовтого дротів у кабелі
живлення автомобільної стереосистеми.
Перевіривши правильність підключення
в роз’ємах, підключіть пристрій до
електроживлення автомобіля. Якщо виникли
запитання або проблеми з пристроєм, не описані в
цій інструкції, зверніться за допомогою до дилера
автомобільної компанії.

87,8 мм

Дополнительный разъем питания
Додатковий роз’єм живлення

Допустимый угол установки
Установите устройство под углом не более 45°.

Подключeниe кaбeля
cтояночного тоpмозa
Oбязaтeльно подcоeдинитe cтояночный
кaбeль (cвeтло-зeлeный) paзъeмa  к кaбeлю
пepeключaтeля cтояночного тоpмозa. B paзныx
aвтомобиляx кaбeль пepeключaтeля cтояночного
тоpмозa можeт нaxодитьcя в paзныx мecтax. Для
полyчeния дополнитeльныx cвeдeний обpaтитecь
к cвоeмy aвтодилepy или ближaйшeмy дилepy
Sony.

Подключение микрофона
Для использования функции караоке
предусмотрено подключение микрофона (не
входит в комплект).
Пpимeчaния
• Независимо от того, собираетесь ли вы использовать
кабель входа микрофона или нет, проложите его
так, чтобы он не мешал водителю. Если кабели
прокладываются вокруг ног, закрепите кабели зажимами.
• Функция караоке недоступна во время вождения.

Отсоединение кронштейна
Прежде чем устанавливать устройство,
отсоедините кронштейн  от устройства.
1 Bcтaвьтe одновpeмeнно до щeлчкa
обa ключa для дeмонтaжa  мeждy
устройством и кpонштeйном .
2 Потянитe кpонштeйн  вниз, a устройство
- ввepx, чтобы отдeлить одно от дpyгого.

Установка устройства
-A Установка устройства с
помощью прилагаемого кронштейна
Пpимeчaниe (-A-2)
Отогните эти зажимы наружу для обеспечения плотной
установки.
Примечания (-A-3)
• Прежде чем установить защитную манжету , очистите
контактную поверхность на кронштейне.
• При установке защитной манжеты  обязательно
вставьте язычок в выемку на кронштейне . Соблюдайте
осторожность, чтобы не вставить язычок в пространство
между передней панелью и аппаратом, т.к. это может
привести к неисправности.

-B Установка устройства в
японском автомобиле
В некоторых моделях японских автомобилей это
устройство можно установить без использования
прилагаемого кронштейна. Если вам не удается
это сделать, обратитесь за консультацией к
дилеру Sony.
При установке данного устройства с
использованием предварительно установленных
в автомобиле кронштейнов установите
прилагаемые винты  в соответствующие
отверстия в зависимости от конкретного
автомобиля: T — для TOYOTA, M — для
MITSUBISHI и N — для NISSAN.
N

T

T

T

Приєднання шнура
перемикача стоянкового
гальма
Обов’язково приєднайте стоянковий шнур
(світло-зелений) роз’єму  до шнура перемикача
стоянкового гальма. Положення встановлення
шнура перемикача стоянкового гальма залежить
від автомобіля.
Для отримання докладнішої інформації
зверніться до свого дилера автомобіля або
найближчого дилера Sony.

Для використання караоке можна приєднати
мікрофон (не входить до комплекту поставки).
Примітка
• Незалежно від того, чи буде використовуватися кабель
входу мікрофона, прокладіть його так, щоб він не заважав
водієві. Якщо кабелі прокладаються навколо ніг, закріпіть
кабелі затискачами.
• Під час їзди функція караоке недоступна.

Знімання кронштейна

Пpимeчaния
• Для предотвращения сбоев в работе устройства
устанавливайте его только с использованием
прилагаемых винтов .
• Не прикладывайте чрезмерных усилий к кнопкам
устройства.
• Не надавливайте на ЖК-дисплей.
• Прежде чем выполнять установку, убедитесь в том, что на
верхней части устройства нет посторонних предметов.

4

Желтый
Жовтий

Перед встановленням пристрою зніміть з
нього кронштейн .
1 Вставте до клацання обидва ключі
роз’єднання  між пристроєм і
кронштейном .
2 Потягніть кронштейн  униз, а потім
потягніть пристрій вгору, щоб роз’єднати
їх.

Красный
Червоний

Желтый
Жовтий

Желтый
Жовтий

непрерывное поступление питания
неперервне постачання живлення

7

Красный
Червоний

импульсный источник питания
імпульсне постачання живлення

Красный
Червоний

Красный
Червоний

Желтый
Жовтий

Желтый
Жовтий

Встановлення пристрою
-A Встановлення пристрою
з кронштейном, що входить до
комплекту поставки
Примітка (-A-2)
Вигніть фіксатори назовні, щоб забезпечити щільне
припасовування.
Примітка (-A-3)
• Перед встановленням захисного комірця  почистіть
поверхню прикріплення кронштейна.
• Встановлюючи захисну манжету , обов’язково вставте
виступ у паз в кронштейні . Будьте обережні, щоб не
вставити виступ у простір між передньою панеллю та
пристроєм, оскільки це може спричинити несправність.
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Желтый
Жовтий

импульсный источник питания
імпульсне постачання живлення

7

Красный
Червоний

непрерывное поступление питания
неперервне постачання живлення

-B Встановлення пристрою в
японському автомобілі
У деяких марках японських автомобілів цей
пристрій можна встановити без кронштейна
з комплекту поставки. Якщо це зробити не
вдається, зверніться до дилера компанії Sony.
У випадку монтажу цього пристрою на
заздалегідь встановлені кронштейни в автомобілі
використовуйте шурупи з комплекту поставки 
і закручуйте їх у належні отвори, що відповідають
вашому автомобілю: T для TOYOTA, M для
MITSUBISHI та N для NISSAN.

N

Красный
Червоний

Желтый
Жовтий

Желтый
Жовтий

M
T

T

N

T
N

Красный
Червоний

N

M

N

M

Красный
Червоний

Приєднання мікрофона

T
N

T
N

Відрегулюйте кут встановлення таким чином,
щоб він був не менше 45°.
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Регулювання кута встановлення
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Примітка
• Щоб запобігти помилкам у роботі, використовуйте лише
шурупи з комплекту поставки .
• Натискаючи кнопки пристрою, не докладайте надмірних
зусиль.
• Не тисніть на РК-дисплей.
• Перед встановленням переконайтеся, що на пристрої
немає жодних предметів.

автомобиль не имеет положения АСС
автомобіль не має положення ACC



