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*1 Varësisht nga lloji i makinës, përdorni adaptor
nuk jepet) nëse konvektori i antenës nuk lidhet.
*2 RCA kordoni me pin (nuk jepet).
*3 Ndoshta ka nevojë për adaptor tjetër.
*4 Impedanca e altove: 4 – 8 ohms × 4



*1 Abhängig vom Autotyp müssen Sie einen Adapter
(nicht mitgeliefert) verwenden, wenn der
Antennenanschluss nicht passt.
*2 Cinchkabel (nicht mitgeliefert).
*3 Möglicherweise ist ein separater Adapter
erforderlich.
*4 Lautsprecherimpedanz: 4 – 8 Ohm × 4

*2

*1 Selon le type de voiture, utilisez un adaptateur (non
fourni) si le connecteur de l’antenne ne convient
pas.
*2 Cordon à broche RCA (non fourni).
*3 Un adaptateur séparé peut être nécessaire.
*4 Impédance des haut-parleurs : 4 – 8 ohms × 4

*1 In base al tipo di automobile, utilizzare un
adattatore (non in dotazione) nel caso in cui il
connettore dell'antenna non sia adatto.
*2 Cavo a piedini RCA (non in dotazione).
*3 Potrebbe essere necessario un adattatore separato.
*4 Impedenza diffusori: 4 – 8 ohm × 4

*1 Afhankelijk van het soort wagen gebruikt u een
adapter (niet bijgeleverd) als de antenneconnector
niet past.
*2 Tulpstekkersnoer (niet bijgeleverd).
*3 Er is mogelijk een afzonderlijke adapter vereist.
*4 Luidsprekerimpedantie: 4 – 8 ohm × 4
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nga konektori i altoparlantit të makinës
Pozitat e polaritetit negativ 2, 4, 6,dhe 8 kanë tela të zhveshura.
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Shikoni “Diagramin e lidhjes së rrymës “ në anën tjetër për detaje
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pour plus de détails.

Kontrolli i antenës së jashtme
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Per ulteriori informazioni, vedere “Diagramma dei collegamenti di
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Pozitat 1, 2, 3, dhe 6 nuk kanë pine.
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Pajisjet që përdoren në ilustrimet (nuk jepen)
Altoparlant i përparmë

Duhet të përgatiten kordonët e altoparlantit mbrapa.

DSX-A60BT

Shqip

Masa kujdesi
Siguroni që të instaloni këtë njësi në panelin e makinës në
pjesën më mbrapa sepse njësia ngrohet gjatë përdorimit.

 Kjo njësi është dizajnuar vetëm për punë me
tokëzim negativ 12 V DC.
 Mos e vendosni telin nën kaçavidë, ose të kapet në
pjesë lëvizëse (p.sh pjesa e lëvizjes së ulëseve)
 Para se të zhvilloni lidhjet, shkyçeni makinën për
të shmangur fërkime.
 Lidheni telin e rrymës  me njësinë dhe
altoparlantët para se të lidhni konektorin e
rrymës rezerve.
 Shtrijeni gjitha telat për tokëzim në pikën e
përbashkët të tokëzimit.
 Siguroni që të keni izoluar gjitha telat e palidhur
me shirit elektrik për siguri.
Shënim mbi telin e rrymës (verdhë)
 Kur të lidhni njësinë në kombinim me komponentë
tjerë stereo, përqindja e qarkut të makinës duhet të
jetë më e lartë sesa shuma e fitilit të secilit
komponent.
 Nëse nuk ka qarqe mjaft të fuqishme, atëherë lidheni
njësinë drejtpërdrejt me akumulatorin.

Lista e pjesëve

( )

 Numrat në listë janë të lidhura me ata në udhëzimet.
 Kutia  dhe korniza mbrojtëse  janë të lidhura për
njësinë para se të dërgohet. Para montimit të njësisë,
përdorni çelësin për lëshim  për të larguar kutinë
nga njësia. Për detaje, shikoni “Largimi i kornizës
mbrojtëse dhe kutisë ( )” në anën tjetër të faqes.
 Ruajeni çelësin për lëshim  për përdorim të
mëtutjeshëm sepse duhet të përdoren nëse vendosni
të largoni njësinë nga makina e juaj.
Kujdes
Kapeni kutinë me kujdes për të shmangur lëndimin e
gishtave.

Shembull lidhjeje ( )
Subwoofer Easy Connection ( -C)
Mund të përdorni subwoofer pa përforcues të rrymës kur është
lidhur me kordon të altoparlantit mbrapa.
* Mos lidhni altoparlant në këtë lidhje.
Shënime
 Siguroni që të lidhni telin e tokës (tokëzim) para se të lidhni përforcuesin
( -A).
 Alarmi do të aktivizohet vetëm nëse përforcuesi i integruar përdoret ( -A
 Siguroni që të lidhni 4 - 8 ohm subwoofer. Mos lidhni altoparlant
tjetër me kordonin e altoparlantit mbrapa (
-C).

Diagrami i lidhjes (

)

Për të AMP REMOTE IN përforcues
zgjedhor të rrymës.
Kjo lidhje vlen vetëm për përforcuesit. Nëse lidhni sistem tjetër,
mund të dëmtoni njësinë.

Paralajmërim
Nëse keni një antenë (të jashtme) pa kuti me rele, lidhja
e njësisë me telin e rrymës  mund të dëmtojë antenën
(e jashtme).

Shënime mbi kontrollet dhe telat e rrymës
 Teli i antenës së jashtme (blu) jep +12 V DC kur të kyçni radion ose
kur të aktivizoni AF (Frekuencën Alternative), ose TA (Shpallje për
Trafikun).
 Nëse makina e juaj ma FM/MW/LW antenë të integruar në dritaren
 mbrapa/anash, lidheni telin e rrymës (blu) ose rrymën ndihmëse të
antenës (kuqe) me terminalin e rrymës së antenës ekzistuese. Për
detaje, konsultoni me distributorin.
 Antena (e jashtme) pa kuti rele nuk mund të përdoret me ketë njësi.
Lidhja per ruajtjen e kanaleve
Kur të lidhet teli i rrymës, rryma çdoherë do të shkojë në qarkun për
ruajtjen e kanaleve edhe nëse makina është shkyçur.
Shënime mbi lidhjen e altoparlantëve
 Para lidhjes së altoparlantëve, shkyçeni njësinë.
 Përdorni altoparlantë me impedancë 4 deri 8 ohm dhe me kapacitete
përkatëse të rregullimit të rrymës për të shmangur dëmtimin.
 Mos i lidhni terminalet e altoparlantëve me shasinë e makinës ose
terminalet e altoparlantëve të djathtë me ata të majtë.
 Mos e lidhni telin e tokëzimit të kësaj njësie me terminalin negativ (-)
të altoparlantit.
 Mos u mundoni të lidhni altoparlantët paralelisht.
 Lidhni vetëm altot pasiv. Lidhja e altove aktiv (me përforcues t
integruar)me terminalet e altoparlantëve mund të dëmtojnë njësinë.
 Për të shmangur defekt, mos përdorni tela të integruar të altove të
instaluar në makinë nëse njësia ka tel të përbashkët negativ (-) për
altot e majtë dhe djathtë.
 Mos lidhni telat e altoparlantëve me njëri tjetrin.
Shënim mbi lidhjen
Nëse altoja dhe përforcuesi nuk janë lidhur mirë, “ERROR” paraqitet në
panelin. Në këtë rast, siguroni që altoparlanti dhe përforcuesi janë të
lidhura mirë.

Altoparlant mbrapa

Përforcues i rrymës
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Armaturenbrett
Tableau de bord
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Dashboard
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53 mm (2 1/8 in)



Kapëse
Verriegelung
Drejtojeni kapësen nga brenda.



Claws
Kapëse
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Griffes
Klemhaken
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Hilfsstromanschluss
Konektori për rrymë ndihmëse
Connettore di alimentazione ausiliaria
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Rrymë e ndryshueshme

Makina pa ACC pozitë
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Rrymë të vazhdueshme
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Siguresa (10 A)
Gelb
Verdhë

Shqip

Ndryshimi i siguresës ( )

Masa kujdesi
• Zgjidhni me kujdes vendndodhjen e instalimit që njësia

mos të pengon veprimet e zakonshme të ngasjes.
• Shmangeni instalimit të njësisë në vende ku ka pluhur,
papastërti, vibracione të shpeshta, ose temp. të lartë, si
drita e drejtpërdrejtë e diellit ose tubacionet për nxehje.
• Përdorni vetëm pajisjet e furnizuara për montim, për instalim të
sigurt dhe të parrezikshëm.

Përshtatja e këndit për montim
Përshtatni këndin për montim në më pak se 45°.

Largimi i kutisë mbrojtëse dhe
kornizës
Para instalimit të njësisë, largoni kutinë mbrojtëse 
dhe kornizën  nga njësia.
1 Largoni kutinë mbrojtëse .
Shtrëngoni të dy skajet e kutisë mbrojtëse  dhe
pastaj tërhiqeni.
2 Largoni kornizën .
 Vendosni të dy çelësat për lëshim  së bashku,
mes njësisë dhe kornizës  derisa të kërcasin.
 Zdrypeni kornizën , pastaj ngritni njësinë që ta
ndani.

Shembull montimi (

)

Instalim në panel
Shënime
Para instalimit, siguroni që kapëset në dy skajet e kutisë janë të lakuar
nga brenda për 2 mm (3/32 in). Nëse kapëset janë drejtë ose të lakuar nga
jashtë, njësia nuk do të instalohet mirë mund të kërcejë nga vendi ( -1).
• Largoni kapëset nga jashtë që të shtrëngohen mirë, nëse ka nevojë (
-2).
• Siguroheni që 4 kapëset në kutinë mbrojtëse janë të vendosura
mirë në vendet e njësisë (
-3).

Si të largoni dhe vendosni
panelin ( )
Para instalimit të njësisë, largoni panelin.

-A Për të larguar
Para se të largoni panelin, siguroni që të mbani
shtypur OFF Shtyp , dhe tërhiqeni drejt vetes.

-B Për të lidhur
Bashkojeni pjesën
të panelit me pjesën
të njësisë,
siç është dhënë në figurë dhe shtypeni anën e majtë në
pozitë deri sa të klikojë.

Paralajmërim nëse çelësi i makinës së juaj
nuk ka ACC pozitë
Siguroni që të vendosni Auto Off funksionin. Për detaje,
shikoni udhëzimet e dhëna.
Njësia do të shkyçet tërësisht dhe automatikisht në kohën e
caktuar pasi njësia të shkyçet, që parandalon harxhimin e
akumulatorit.
Nëse nuk e vendosni Auto Off funksionin, shtypeni dhe
mbajeni OFF deri sa ekrani nuk paraqitet çdoherë kur të
shkyçni makinën.

Gjatë ndryshimit të siguresës, siguroni që të përdorni
siguresë që përputhet me amperazhin e siguresës
origjinale. Nëse ajo digjet, kontrolloni lidhjen dhe

ndryshoni siguresën. Nëse digjet sërish pas ndryshimit,
atëherë ka ndonjë defekt. Në këtë rast, konsultoni
distributorin më të afërt Sony.

Diagrami për lidhje të rrymës )
(Konektori për rrymë ndihmëse mund të ndryshon varësisht prej
veturës. Kontrolloni diagramin e konektorit për rrymë ndihmëse
që të siguroheni se janë lidhur në mënyrë të përshtatshme. Ka 3
lloje themelore (ilustruar më poshtë). Mund të nevojitet ndryshimi
i pozitave të telave të kuq dhe verdhë në telin për furnizim me
rrymë në stereo sistemin e veturës.
Pas çiftëzimit të saktë të kolektorëve dhe telave të kyçur për
furnizim me rrymë, lidhni njësinë me furnizimin me rrymë të
veturës. Nëse leni pyetje dhe probleme me lidhjen e njësisë që nuk
janë të mbuluara me këtë doracak, konsultoheni me furnizuesin
tuaj të veturës.
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