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Funkciók:
• MP3/WMA formátumú fájlok olvasása és lejátszása SD/MMC kártyáról és USB fl ash lemezről

• Az LCD kijelzőn megjeleníti az információkról audio fájlokról és frekvenciákról

• A LINE-IN (vonalbemenet) funkció lehetővé teszi zene hallgatását külső audio eszközről, mint pl. CD 

lejátszó vagy multimédia lejátszó

• Vonalkimeneti csatlakozó

• Forgatható csuklós kivitel a berendezés helyzetének kényelmes beállításához

• 199 programozható csatorna a 88,1-107,9 MHz tartományban 

• Tápellátás autós cigarettagyújtóból (egyenirányú feszültség 12 V ~ 24 V DC)

• A berendezés újraindítása után visszaáll az utoljára beállított frekvencia, zeneszám száma és 

hangerő

• Ekvalizer lehetőségek (EQ): Normal (Normál), Rock (Rock), Pop (Pop), Classic (Klasszikus tene), Soft 

(Lágy), Jazz (Jazz), DBB, SRS (Térhang)

• Ismétlés módok: All (Mind), One (Egy), Folder (Mappa), Random (Véletlen)

Műszaki adatok:
Kiváló hangminőség.

FM tartomány: 88,1-107,9 MHz

Csatorna-elválasztás: 40 dB

Frekvencia átvitel: 35 Hz - 20 kHz

Telepítési lehetőségek: Plug & drive: könnyű bekötés a cigarettagyújtóba

Támogatás: SD/MMC, USB

Audio bemenet: 2,5 mm-es sztereó jack-csatlakozó

Audio kimenet: 2,5 mm-es sztereó jack-csatlakozó

Üzemi feszültség: DC (egyenirányú) 12 V ~ 24 V

Működési hőmérséklet: -15 °C - 50 °C

Gombok és a kijelző

Lejátszás/Szünet

USB aljzat

CSATORNA- CSATORNA+

ELŐZŐ/HANGERŐ

Vonalbemeneti 
csatlakozó

LCD kijelző

KÖVETKEZŐ/
HANGERŐ+

Line-Out jack

SD kártya aljzat



HU - 17

Alapműveletek:
Lejátszás/Szünet: MP3/WMA fájlok lejátszásához nyomja meg a  gombot. Lejátszás közbeni 

leállításhoz nyomja meg a  gombot. A lejátszás felújításához nyomja meg ezt a gombot egyszer.

Előző/Következő zeneszám: Előző zeneszám lejátszásához nyomja meg a  gombot; következő 

zeneszám lejátszásához nyomja meg a  gombot.

Csatorna átkapcsolás: A nyitott csatornák közti átkapcsoláshoz nyomja meg a „+“ vagy „-“ gombot. 

Egy bizonyos csatornára kapcsoláshoz a kijelzőn megjelenik a frekvencia.

Megjegyzés: 199 előrebeállított csatorna áll rendelkezésre: 88,1-107,9 MHz

Hangerő-beállítás: A hangerő csökkentéséhez nyomja meg és tartsa a „“ gombot; a hangerő 

növeléséhez nyomja meg és tartsa a „“ gombot.

Zenelejátszás USB fl ash lemezről
• Csatlakoztassa az USB fl ash lemezt, amin MP3 fájlok vannak, az USB porthoz.

• Tegye a berendezést a kocsi cigarettagyújtóba a 12 V ~ 24 V tápellátás csatlakoztatásához.

• A „+“ vagy „-“ gombbal válassza ki a frekvenciát, ahol nincs jelzavarás. A kiválasztott frekvencia 

megjelenik a kijelzőn.

• Hangolja be az FM rádiót a kocsiban azonos frekvenciára, mint a kijelzőn van.

• Most a zenét MP3/WMA formátumban élvezheti a készülék gombjainak használatával.

Részletes tájékoztatást a vezérlésről az „Alapvezérlés“ részben talál.

Zene lejátszása memóriakártyáról
Ez a berendezés képes SD/MMC memóriakártyán tárolt audio fájlok lejátszására és audio jelek FM rádióra 

átküldésére, hogy hallgathassa azt.

• Csatlakoztassa a memóriakártyát, amely audio fájlokat tartalmaz, az USB port melletti 

memóriakártya-résbe.

• Tegye a berendezést a kocsi cigarettagyújtóba a 12 V ~ 24 V tápellátás csatlakoztatásához.

• A „+“ vagy „-“ gombbal válassza ki a frekvenciát, ahol nincs jelzavarás. A kiválasztott frekvencia 

megjelenik a kijelzőn.

• Hangolja be az FM rádiót a kocsiban azonos frekvenciára, mint a kijelzőn van.

• Most a zenét MP3/WMA formátumban élvezheti a készülék-gombok használatával. Részletes 

tájékoztatást a lejátszásról az „Alapvezérlés“ részben talál.

Megjegyzés: Ha helyesen van behelyezve a cserélhető lemez és a memóriakártya is, csak 

a cserélhető lemez audio fájljai vannak átküldve és lejátszva.

Külső audio lejátszóról zene lejátszása
Ez a berendezés támogatja a LINE-IN (Vonalbemenet) funkciót, ami lehetővé teszi zene lejátszását külső 

audio berendezésről mint pl. CD lejátszó, MD lejátszó és hsn. Külső audiojel-forrás a vonalbemenet 

(line-in) csatlakozón keresztül lép be és van átküldve az FM készülék FM tunerére. A zenét így aztán az 

FM sztereo audio rendszeren élvezheti.

• Csatlakoztassa a LINE-IN kábel egyik végét a line-in csatlakozáshoz a berendezésen, majd a a másik 

végét a a fülhallgató csatlakozáshoz a külső audio berendezésen.

• Kapcsolja be a külső audio lejátszóhoz és indítsa el a zenelejátszást.

• A „+“ vagy „-“ gombbal válassza ki a zavarásmentes nyitott csatornákat. A kiválasztott frekvencia 

megjelenik a kijelzőn.
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• Állítsa az FM rádiótt a kocsiban azonos csatornára, mint ami a kijelzőn van.

• Ezután a zenelejátszást a gombokkal az audio berendezésen kezelheti.

Megjegyzés: A vonalbemenet funkció használatánál minden gomb nem-aktív a csatornaváltó 

gomb kivételével. A lejátszás vezérléséhez csak a külső audio berendezés gombjat használhatja.

Lejátszás/Szünet

Csatorna beállítás

Zeneszám választás

Hangerő+/-

Csatorna váltás

Ekvalizer mód váltás

Mappa váltás

Számgomb
csatorna kiválasztás és 

zeneszám választás

A távvezérlés funkció:
1. CH gomb: Ezzel állítsa be a frekvenciát, miután közvetlenül a számgombokkal kijelölte.

2. FL+/FL- (Mappa +/-) gomb: lejátszási mappa változtatás (görgetés 1 mappával).

3. CH+/CH- (csatorna +/-) gomb: Frekvencia-módosítás 0,1 MHz-es lépésekben rövid lenyomásnál, 

vagy 1 MHz-es lépésekben hosszú lenyomásnál.

4. PREV/NEXT (Előző/Következő) gomb: Előző vagy következő zeneszám kiválasztása.

5. +/- gomb: Hangerő növelése vagy csökkentése.

6. PLAY (Lejátszás) gomb: a lejátszáshoz vagy szüneteltetéshez nyomja meg röviden; az ismétlés mód 

módosításához (All (Mind), One (Egy), Random (Véletlen), Folder (Mappa)) nyomja meg hosszan.



HU - 19

7. Számgomb: Zeneszám kiválsztás szám szerint rendes lejátszás módban; frekvencia kiválasztás 

a frekvencia-beállítás mód aktiválása után.

8. Az EQ gomb rövid lenyomása: módosítja a lejátszás EQ módot (Normal (Normál), Rock (Rock), Pop 

(Pop), Classic (Klasszikus zene), Soft (Lágy), Jazz (Jazz), DBB, SRS (Térhang)).

9. EQ (Ekvalizer) gomb hosszú lenyomás: Lejátszás mód kiválasztás. (ALL - Mind, SINGLE - Egy 

zeneszám, FOLDER - Mappa, NORMAL - Normál, RANDOM - Véletlen)

Figyelem
• A készülék üzemi feszültsége 12 V – 24 V. Túl magas vagy túl alacsony feszültség a készülék 

károsodását vagy működésképtelenségét okozhatja, kérjük, az USB-s vagy SD kártyás készüléket 

a motor beindítása után dugaszolja a gépkocsi szivargyújtójára.

• Biztonsági okokból kérjük az USB fl ash lemezt vagy memóriakártyát mindig a készülék a kocsi 

cigarettagyújtóba csatlakoztatása előtt csatlakoztassa.

• Ez a készülék nem biztos, hogy minden USB fl ash lemezt vagy memóriakártyát támogat.

• Ha a készülék nem tudja olvasni az adatokat az USB fl ash lemezről vagy memóriakártyáról, kísérelje 

meg az USB fl ash lemezt/memóriakártyát újra beszúrni vagy a készülék újra csatlakoztassa 

a kocsi cigarettagyújtójához. A gond továbbra is fennáll, használjon más USB fl ash lemezt vagy 

memóriakártyát.

• Az FM tuner frekvenciája a kocsiban azonos kell legyen a készülék frekvenciájával.

• Az USB fl ash lemezt vagy memóriakártyát ne húzza ki, se ne szúrja be, miközben a készülék 

a cigarettagyújtóhoz van csatlakoztatva. Ha így akar tenni, előbb kapcsolja le a készüléket az aljzatról 

és tegye be/vegye ki a lemezt vagy kártyát azelőtt, hogy a készüléket újra áramforrásra kapcsolja.

• Ha az USB fl ash lemezen vagy memóriakártyán túl sok audio fájl van, a feldolgozásuk lassú lehet.

A biztosíték biztonságos cseréje
Ha a készülék nem működik helyesen, annak oka biztosíték-probléma lehet. Szükség esetén cserélje ki 

a biztonsági biztosítékot a következő módon:

• Kapcsolja le a készüléket a cigarettagyújtó aljzatról.

• Csavarozza le a dugó végét.

• Vegye ki a hibás biztosítékot és tegyen be új biztosítékot (a pótdarab a tartozék része).
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Használt elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítése
 A terméken, annak tartozékán vagy csomagolásán lévő jel arra fi gyelmeztet, hogy 

a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Kérjük vigye a berendezést az 

elektromos és elektronikus berendezéseket újrahasznosító hulladékbegyűjtő helyre. 

Az EU országaiban és más európai országokban a használt elektromos és elektronikus 

berendezéseknek külön begyűjtőhelyük van. Megfelelő hulladékkezeléssel megelőzhető 

a környezetre és az egészségre káros hatások kialakulása, ami a termék nem megfelelő 

hulladékkezeléséből adódhatnának. A hulladékanyagok újrahasznosítása segít megőrizni a természetes 

nyersanyagforrást - ezért ne dobja ki régi elektromos és elektronikus berendezéseit a háztartási 

hulladékkal. A termék újrahasznosításáról bővebb tájékoztatásért forduljon a helyi önkormányzat 

környezetvédelmi dolgozójához, hulladékgyűjtő hely dolgozóihoz, vagy a bolt eladójához, ahol 

a terméket vásárolta.


