
Kable do zmieniaczy Philips
PHILIPS CD – changer cable RC 026, DC 022 (DC 012 – interface cable)

uwaga: zmieniacze i radia D2B

ISO 13 pin connector 8 pin DIN
PIN Signal PIN Signal PIN Signal

1 BUS_GND 1 SIGN_GND 1 +12 V SW.
2 D2B+ 2 L_CH 2 +12 V PERM.
3 D2B- 3 SIGN_GND 3 GND
4 N.C. 4 R_CH 4 D2B-
5 +12 V PERM. 5 GND 5 D2B+
6 GND 6 N.C. 6 R_CH
7 +12 V SW. 7 +12 V SW. 7 L_CH
8 R_CH 8 +12 V PERM. 8 SIGN_GND
9 L_CH 9 BUS_GND SHIELD BUS_GND
10 SIGN_GND 10 N.C.

(SHIELD) (GND) 11 D2B+
12 D2B-
13 N.C.

SHIELD GND

 W kablu przedłużającym wtyk. W kablu
interface gniazdo. Niektóre modele mają
z tyłu wyprowadzony kabel zakończony
gniazdem tak więc inerface nie stosuje

się.

 W zmieniaczu gniazdo a więc
kabel zakończony wtykiem.  (na

rysunku widok gniazda w
zmieniaczu od strony przyłączania)

N.C. – not connected (nie podłączone lub brak złącza)
BUS_GND – (masa szyny danych)

D2B+ i D2B- (szyna danych)
+12 V PERM. – permament (zasilanie nie odłączane po wyłączeniu stacyjki)

+12 V SW. – switch (zasilanie włączane w czasie pracy radia)
GND – ground (masa)

R_CH – right channel (kanał prawy)
L_CH – left  channel (kanał lewy)

SIGN_GND – signal ground (masa sygnałowa)
SHIELD – (ekran złącza)

Uwaga:
W trybie pracy wejść jako AUX (ustawienie w INIT) sygnał audio można doprowadzić do złącz fonii z odtwarzacza

przenośnego (np. Discman). Opis znajduje się na stronie o wejśćiach liniowych.
Ponieważ wiele osób ma wątpliwości co do tego opisu to niedługo postaram się narysować przewód radio-

zmieniacz. Można też skorzystać z tego co jest pod spodem. 

Philips
model RC026



Schemat kabelka do podłączenia z nowszymi modelami Philipsa. Na podstawie kabla oryginalnego. Opis sygnałów
jak wyżej. 

przejście ze złącza ISO-C10 na ISO-C3 oraz w drugą stronę

Na podstawie kabla oryginalnego. Na rysunku widok złącza ISO-C10 i ISO-C3 w radiu od strony łączenia (na
przewodzie jest takie samo złącze jak w radiu). Daje to możliwość wykonania przelotki w obie strony w zależności

od potrzeb. 
Na razie brak mi opisu do zmieniacza I2C, a w zasadzie mam opis do zmieniacza DC082 (I2C) ale brak mi opisu

od strony radia. 

Powrót do spisu kabli.


