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Menghubungkan kabel: 
konektor ISO 

1 Tarik keluar konektor ISO dari dashboard 
mobil dan hubungkan ke ujung yang lebih 
besar pada konektor standar yang disertakan.

2 Hubungkan ujung lainnya, pada konektor 
standar yang disertakan, ke unit.

Jika perlu, hubungkan yang berikut ini:•	

Konektor Hubungkan ke/dengan
1 Kabel hitam Antena

2 Kabel kuning Video keluar 1

3 Kabel kuning Video keluar 2

4 Kabel kuning Kamera masuk

5 Kabel hijau/
putih

Parkir (lihat ‘Menghubung-
kan kabel rem tangan’ pada 
halaman 14)

6 Kabel hitam Mikrofon Bluetooth

7 Kabel biru Subwoofer

8 Kabel merah Front line out L

9 Kabel putih Front line out R

0 Kabel merah Rear line out L

! kabel putih Rear line out R

Memasang di dashboard 

Note

Periksa sambungan kabel sebelum memasang  •
unit di mobil.
Jika stasiun radio preset hilang saat kunci  •
kontak diputar ke posisi OFF dan kembali 
ON, sambungkan kembali kabel merah 
menyilang ke kabel kuning.

1 Jika mobil tidak dipasangi drive atau 
komputer navigasi, lepaskan terminal negatif 
pada aki mobil.

Jika Anda melepas aki di mobil yang •	
dipasangi drive atau komputer navigasi, 
memori komputer tersebut mungkin 
hilang. 
Jika aki mobil tidak dihubungkan, untuk •	
menghindari hubungan-pendek korslet-
ing, pastikan bawah kabel telanjang tidak 
saling bersentuhan.

2 Pastikan lubang dashboard mobil ada dalam 
ukuran ini:

Karena unit ini tidak bisa digunakan jika •	
sudut kemiringan lubang dashboard 
di atas 20 derajat: Pastikan kemiringan 
horizontal lubang dashboard mobil itu  
antara 0 dan 20 derajat

3 Lepaskan kedua sekrup di kedua sisi unit.

4 Lepaskan selongsong pemasangan.

5 Pasang selongsong ke dashboard dan tekuklah 
tabnya keluar untuk menahan selongsong.

6 Pasang bantalan karet di ujung baut.

7 Masukkan unit ke dalam dashboard sampai 
terdengar bunyi klik.

Jika unit itu tidak muat di dalam dash-•	
board, lepaskan braket pemasangan di 
kedua sisi unit lalu ganti dengan braket 
pemasangan pendek yang disediakan.

8 Pasang pelat untuk merapikan.

9 Hubungkan kembali terminal negatif pada aki 
mobil.

Menghidupkan
1 Tekan  untuk menghidupkan unit.

Layar otomatis terbuka. »
Bahasa OSD (Tampilan Di-Layar) yang  »

tersedia ditampilkan.
2 Sentuh salah satu bahasa untuk memilihnya.

Bahasa OSD segera diubah ke bahasa  »
yang dipilih.
Untuk mengatur kemiringan layar, tekan  •	

 TILT .
Untuk menutup layar, tekan •	 OPEN/CLOSE.
Untuk mengatur kecerahan/kontras, tekan  •	

/ , lalu atur 4 WAY NAVIGATION.
Untuk mematikan unit, tekan •	  selama 3 detik. 

Layar tertutup secara otomatis. »

Menyetel jam
1 Sentuh  untuk menampilkan menu utama.
2 Sentuh [Settings].

Menu setelan ditampilkan. »

3 Sentuh [General].
4 Tekan [Clock mode] berulang-ulang untuk 

memilih:
[12hr]•	  : mode 12 jam
[•	 24hr] : mode 24 jam

5 Sentuh angka jam, lalu sentuh  atau .
6 Sentuh angka menit, lalu sentuh  atau .
7 Jika memilih mode 12 jam, sentuh  atau  

untuk memilih [AM] atau [PM].
8 Sentuh  untuk keluar. 

Menala ke sebuah stasiun radio
1 Sentuh  untuk menampilkan menu utama.
2 Sentuh [Radio].

Informasi gelombang dan frekuensi  »
ditampilkan.

3 Sentuh [Band] berulang-ulang untuk memilih:
Pilihan gelombang FM: •	 [FM1], [FM2], 
[FM3]
Pilihan gelombang AM: •	 [AM1], [AM2]

4 Sentuh singkat [Previous] atau [Next] untuk 
menala stasiun radio per langkah.

Memutar 

1 Masukkan disk ke dalam slot disk, bagian label 
menghadap ke atas.

Pemutaran dilakukan secara otomatis.  »
Untuk mengeluarkan disk, tekan tombol  » .
Apabila disk dikeluarkan, unit itu akan  »

beralih ke sumber sebelumnya, jika terhubung. 
Kalau tidak, unit itu akan beralih ke mode 
[Radio] secara otomatis.

Masukkan kartu USB atau  
SD/MMC 
1 Buka penutup kartu USB/SD/MMC.
2 Colokkan perangkat USB atau kartu SD/MMC 

ke soket USB atau slot kartu SD/MMC.
Pemutaran dilakukan secara otomatis. »

Pasangkan perangkat 
berkemampuan Bluetooth itu
1 Hidupkan fungsi Bluetooth pada perangkat.
2 Setel fungsi Bluetooth di perangkat tersebut.
3 Pilih “CED750” dalam daftar pemasangan.
4 Masukkan kata sandi default “0000”.

Jika pemasangan berhasil.  » [Connect] 
ditampilkan di panel.

Menelepon
1 Pasangkan telepon dengan unit tersebut.
2 Sentuh  untuk kembali ke menu utama.
3 Sentuh [Bluetooth].

Menu Bluetooth ditampilkan. »

4 Sentuh  untuk menelepon.

Menerima telepon
1 Saat ada telepon masuk, [Incoming call…] 

berkedip-kedip di layar. Bicaralah ke mikrofon 
Bluetooth.

2 Setelah selesai, sentuh  untuk mengakhiri 
telepon.
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