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Funkcje:
• Czyta i odtwarza pliki w formacie MP3/WMA z karty SD/MMC i dysku przez port USB

• Wyświetlacz LCD przedstawia informacje o pliku audio i częstotliwości

• Funkcja LINE-IN (Wejście liniowe) umożliwia odsłuchiwanie muzyki z zewnętrznego urządzenia 

audio, którym jest na przykład odtwarzacz CD albo odtwarzacz multimedialny

• Wyjście liniowe jack

• Design z obrotowym przegubem umożliwia wygodne ustawianie pozycji całego urządzenia

• 199 zapamiętane wcześniej kanały w zakresie 88,1-107,9 MHz

• Zasilanie z gniazdka zapalniczki w pojeździe (napięcie stałe 12 V ~ 24 V DC)

• Po restarcie urządzenia zostaje przywrócona ostatnio dostrojona częstotliwość, numer utworu i siła 

głosu

• Wiele możliwości equalizera (EQ): Normal (Normalny), Rock (Rock), Pop (Pop), Classic (Muzyka 

klasyczna), Soft (Soft), Jazz (Jazz), DBB, SRS (Dźwięk przestrzenny)

• Wiele trybów powtarzania: All (Wszystkie), One (Jeden), Folder (Katalog), Random (Losowo)

Dane techniczne
Doskonała jakość dźwięku.

Zakres FM: 88,1-107,9 MHz

Odstęp kanałów: 40 dB

Pasmo częstotliwości: 35 Hz - 20 kHz

Możliwości instalacji: Plug & drive: łatwe podłączenie do gniazda zapalniczki

Obsługuje: SD/MMC, USB

Wejście Audio: złącze stereo jack 2,5 mm

Wyjście audio: złącze stereo jack 2,5 mm

Napięcie zasilania: DC (prąd stały) 12 V ~ 24 V

Temperatura pracy: -15 °C - 50 °C

Przyciski i wyświetlacz

Odtwarzanie/Pauza

Gniazdo USB

Poprzedni kanał Następny kanał

Poprzedni/ciszej

Gniazdo wejściowe 
jack

Ekran LCD

Następny/głośniej

Gniazdo wyjściowe 
jack

Gniazdo kardy SD
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Podstawowe operacje:
Odtwarzanie/Pauza Żeby odtworzyć plik MP3/WMA naciskamy przycisk . Żeby zatrzymać 

odtwarzanie naciskamy przycisk  . Zeby przywrócić odtwarzanie naciskamy ten przycisk jeszcze raz.

Poprzedni/Następny utwór: Żeby odtworzyć poprzedni utwór naciskamy przycisk ; żeby 

odtworzyć następny utwór naciskamy przycisk .

Przełączanie kanałów: Żeby przełączać otwarte kanały naciskamy przyciski „+“ albo „-“. 

Po przełączeniu na konkretny kanał na wyświetlaczu zostanie przedstawiona częstotliwość.

Uwaga: Do dyspozycji mamy 199 ustawione wcześniej kanały: 88,1-107,9 MHz

Ustawianie siły głosu: Żeby zmniejszyć siłę głosu naciskamy i przytrzymujemy przycisk „“; żeby 

zwiększyć siłę głosu naciskamy i przytrzymujemy przycisk „“ .

Odtwarzanie muzyki z dysku włożonego do portu USB
• Do portu USB podłączamy dysk, który zawiera pliki MP3.

• Urządzenie włączamy do gniazdka zapalniczki, żeby zasilić go napięciem 12 V ~ 24 V.

• Naciskając przyciski„+“ albo „-“ wybieramy częstotliwość, dla której sygnał nie jest zakłócany. 

Wybrana częstotliwość pojawia się na wyświetlaczu.

• Dostrajamy radio FM w samochodzie do takiej samej częstotliwości jak ta, która jest pokazywana na 

wyświetlaczu.

• Możemy teraz delektować się muzyką w formacie MP3/WMA przy sterowaniu urządzenia za pomocą 

jego przycisków.

Szczegółowe informacje znajdują się w części „Sterowanie podstawowe“.

Odtwarzanie muzyki z karty pamięci
To urządzenie potrafi  odczytywać pliki audio zapisane na karcie pamięci SD/MMC i transmitować sygnały 

audio do radia FM, z którego można ich słuchać.

• Podłączamy kartę pamięci, która zawiera pliki audio, do gniazda karty obok portu USB.

• Urządzenie włączamy do gniazdka zapalniczki, żeby zasilić go napięciem 12 V ~ 24 V.

• Naciskając przyciski„+“ albo „-“ wybieramy częstotliwość, dla której sygnał nie jest zakłócany. 

Wybrana częstotliwość pojawia się na wyświetlaczu.

• Dostrajamy radio FM w samochodzie do takiej samej częstotliwości jak ta, która jest pokazywana na 

wyświetlaczu.

• Możemy teraz delektować się muzyką w formacie MP3/WMA przy sterowaniu urządzenia za pomocą 

jego przycisków. Szczegółowe informacje znajdują się 

w części „Sterowanie podstawowe“.

 Uwaga: Jeżeli jest poprawnie podłączony dysk wymienny albo karta pamięci to transmitowane 

i odtwarzane są tylko pliki audio z dysku wymiennego.
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Odtwarzanie muzyki z zewnętrznego odtwarzacza audio
To urządzenie obsługuje funkcję LINE-IN (Wejście liniowe), która umożliwia odtwarzanie muzyki 

z zewnętrznego urządzenia audio, którym jest na przykład odtwarzacz CD, odtwarzacz MD itp. 

Zewnętrzne źródło sygnału audio zostaje podłączone do urządzenia za pośrednictwem konektora wejścia 

liniowego (line-in) a sygnał jest transmitowany do tunera FM przez wbudowany nadajnik FM. Można 

teraz cieszyć się muzyką odtwarzaną za pomocą systemu FM stereo audio.

• Podłączamy jeden koniec przewodu LINE-IN do konektora line-in w urządzeniu a drugi koniec do 

konektora słuchawek w zewnętrznym urządzeniu audio.

• Włączamy zewnętrzny odtwarzacz audio i uruchamiamy odtwarzanie muzyki.

• Naciskając przyciski „+“ albo „-“ wybieramy otwarty kanał, którego sygnał nie jest zakłócany. 

Wybrana częstotliwość pojawia się na wyświetlaczu.

 Dostrajamy radio FM w samochodzie do takiej samej częstotliwości jak ta, która jest pokazywana na 

wyświetlaczu.

•  Można teraz cieszyć się muzyką odtwarzaną przy zastosowaniu przycisków odtwarzacza audio.

 Uwaga: Przy korzystaniu z funkcji wejścia liniowego wszystkie przyciski są niaktywne z wyjątkiem 

przełącznika kanałów. Do sterowania odtwarzaniem można stosować wyłącznie przyciski zewnętrznego 

odtwarzacza audio.

Odtwarzanie/Pauza

Ustawienia kanału

Zmiana utworu

Głośność +/-

Zmiana kanału

Zmiana trybu equalizera

Zmiana katalogu

Przycisk numeryczny
wybór kanału i wybór 

utworu
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Funkcje zdalnego sterowania:
1. Klawisz KANAŁ: Ustawienie częstotliwości wybranej bezpośrednio za pomocą klawisza 

numerycznego.

2. Przycisk FL+/FL- (Katalog +/-): zmiana katalogu przy odtwarzaniu (przesunięcie o 1  katalog).

3. Przycisk CH+/CH- (Kanał +/-): Zmiana częstotliwości z krokiem 0,1 MHz w przypadku krótkiego 

naciśnięcia albo z krokiem 1 MHz w przypadku długiego naciśnięcia.

4. Przycisk PREV/NEXT (Poprzedni/Następny): Wybór poprzedniego albo następnego utworu.

5. Przycisk +/-: Zwiększenie albo zmniejszenie siły głosu.

6. Przycisk  PLAY (Odtwarzanie): aby odtwarzać lub włączyć pauzę, wciśnij krótko;  aby zmienić tryb 

powtórzeń (All (Wszystkie), One (Jeden), Random (Losowo), Folder (Katalog)), wciśnij długo

7. Przycisk numeryczny Wybór utworu na podstawie numeru wybór częstotliwości po włączeniu trybu 

ustawiania częstotliwości.

8. Krótkie wciśnięcie przycisku EQ: zmiana trybu odtwarzania EQ (Normal (Normalny), Rock (Rock), Pop 

(Pop), Classic (Muzyka klasyczna), Soft (Soft), Jazz (Jazz), DBB, SRS (Dźwięk przestrzenny)).

9. Długie naciśnięcie przycisku Q (Korektor grafi czny): Wybór trybu odtwarzania. (ALL - Wszystko, 

SINGLE - Jeden utwór, FOLDER - Katalog, NORMAL - Normalnie, RANDOM - Przypadkowo)

Uwaga
• Napięcie robocze tego urządzenia wynosi 12V~24V. Zbyt wysokie lub zbyt niskie napięcie może 

spowodować uszkodzenie lub usterkę. Po uruchomieniu silnika włącz urządzenie z USB lub z kartą 
SD do gniazda zapalniczki samochodowej.

• Ze względów bezpieczeństwa prosimy podłączać dysk do portu USB albo kartę pamięci zawsze przed 
włączeniem urządzenia do gniazdka zapalniczki w pojeździe.

• To urządzenie może nie obsługiwać wszystkich typów dysków podłączanych do portu USB albo kart 
pamięci.

• Jeżeli urządzenie nie może odczytać danych z dysków podłączanych do portu USB albo kart pamięci, 
spróbujcie ponownie włożyć dysk do portu USB/włożyć ponownie kartę pamięci albo ponownie 
podłączyć urządzenie do gniazdka zapalniczki. Jeżeli problem nie zniknie, prosimy skorzystać 
z innego dysku podłączonego do portu USB albo z innej karty.

• Częstotliwość odbiornika FM w pojeździe powinna być taka sama jak częstotliwość urządzenia.
• Nie należy wkładać ani wyjmować dysku z portu USB oraz karty pamięci w czasie, kiedy urządzenie 

jest zasilane z gniazdka zapalniczki. Jeżeli chcecie to zrobić, wyłączcie najpierw urządzenie 
z gniazdka w pojeździe albo wyjmujcie dysk albo kartę wcześniej, zanim urządzenie ponownie 
podłączycie do źródła zasilania.

• Jeżeli na dysku włącznym do portu USB albo na karcie pamięci znajduje się za dużo plików audio, to 
ich porzetwarzanie może ulec zwolnieniu.
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Bezpieczna wymiana bezpiecznika
Jeżeli urządzenie nie działa poprawnie, to problem może dotyczyć bezpiecznika. W razie potrzeby 
bezpiecznik należy wymienić w następujący sposób:
• Wyłączamy urządzenie z gniazdka zapalniczki.
• Odkręcamy koniec złącza.
• Wyjmujemy uszkodzony bezpiecznik i wkładamy nowy (bezpiecznik na wymianę znajduje się 

w wyposażeniu).

 

Likwidacja zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych
 Ten symbol na wyrobie, jego wyposażeniu albo na opakowaniu oznacza, że z tym wyrobem nie 

wolno postępować jak ze zwykłym odpadem domowym. Wyrób likwidujemy przekazując go 
do zbiorczego miejsca recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. W krajach Unii 
Europejskiej i innych europejskich państwach istnieją niezależne systemy zbierania zużytych 
wyrobów elektrycznych i elektronicznych. Zapewniając ich właściwą likwidację pomagamy 
w zapobieganiu potencjalnym zagrożeniom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, 

które mogłoby spowodowań błędne postępowanie z odpadami. Recykling odpadów pozwala utrzymać 
naturalne źródła surowców - z tego powodu prosimy nie likwidować swoich starych urządzeń elektrycznych 
i elektronicznych razem z odpadami domowymi. W celu uzyskania szczegółowych informacji o recyklingu tego 
wyrobu prosimy skontaktować się z pracownikiem ochrony środowiska naturalnego lokalnego urzędu 
(miejskiego albo powiatowego), pracownikiem punktu zbiorczego albo pracownikami sklepu, w którym wyrób 
został zakupiony.


