Интерфейсен модул за управление от волана на
Jeep Cherokee / Grand Cherokee, CHRYSLER Voyager
към Alpine, JVC, Kenwood, Pioneer и Sony / LG

При различните модели е възможно Сигналът от бутоните от волана да е на пинове 2 или 3.
Съвместимостта може да се провери измервайки стойността на напрежението на пиновете – без натиснат бутон 5V,
с натиснат VOL+ 3.7V, с натиснат MUTE 0.60V

Монтаж на модула MC7-RFx : Конектор и свързване :
Захранване :
1. Черен – Gnd обща маса на автомобила
2. Червен +12V. Свързва се с Acc или Batt.
Acc – аксесоари +12V, които се прекъсват от контактния ключ на автомобила.
Batt – постоянни +12V, които не зависят от контактния ключ на автомобила.
Свързване на Бутоните от волана :
Канал A/Analog ch.A от автомобила се свързва с №6 (син кабел
на модула)
11, 12, 13 Според приемника/авторадио плеера ( виж
инструкцията приложена с адаптера )
! За правилното функциониране на Pioneer / Sony / LG, e задължително модулът да бъде захранен по време на неговата работа !

Функции на бутоните : Изпълняваните команди зависят от марката / модела на приемника.
Sony и LG не поддържат команди за телефон от жично дистанционно управление.
LG не поддържа смяна на папки от жично дистанционно управление.
Бутон

Кратко натискане

Задържане > 1сек.
Volume + / Усилване на звука
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Vol -

Volume − / Намаляване на звука

Up
▲
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▼

Радио: Ръчно / Авт. Търсене по честота +
CD / MP3: Следваща песен
Радио: Ръчно / Авт. Търсене по честота −
CD / MP3: Предишна песен

Радио: Следваща запаметена Станция
CD / MP3: Смяна Следваща Папка
Радио: Предишна запаметена Станция
CD / MP3: Смяна Предишна Папка

SRC

Source / Източник : Radio / CD / USB / BT …

ATT / Mute (Заглушаване на звука)

BT: Receive Call / Отговор на обаждане

BT: End / Reject Call ; Край/Отказ на Обаждане
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