
CAR STEREO CD/CDR/CDRW/MP3/WMA PLAYER WITH PLL FM STEREO RADIO/RDS
USB/SD/MMC CARD INPUT

FLIP DOWN/DETACHABLE FRONT PANEL

STEREO SYSTÉM DO AUTOMOBILU S PŘEHRÁVAČEM CD/CDR/CDRW/MP3/WMA 
RADIOPŘIJÍMAČ PLL FM STEREO/RDS

VSTUP PRO USB/SD/MMC KARTY
VYKLÁPĚCÍ A ODNÍMACÍ ČELNÍ PANEL

STEREO SYSTÉM DO AUTOMOBILU S PREHRÁVAČOM CD/CDR/CDRW/MP3/WMA 
RÁDIOPRIJÍMAČ PLL FM STEREO/RDS

VSTUP PRE USB/SD/MMC KARTY
VYKLÁPACÍ A ODNÍMATEĽNÝ ČELNÝ PANEL

AUTÓS SZTEREORENDSZER CD/CDR/CDRW/MP3/WMA 
LEJÁTSZÓVAL PLL FM SZTEREO/RDS RÁDIÓ

USB/SD/MMC KÁRTYA BEMENET
KIHAJTHATÓ ÉS LEVEHETŐ ELŐLAP

STEREOFONICZNY SYSTEM SAMOCHODOWY Z ODTWARZACZEM CD/CDR/CDRW/MP3/WMA
RADIOODBIORNIK PLL FM STEREO/RDS

WEJŚCIE NA KARTY USB/SD/MMC
ODCHYLANY I ZDEJMOWANY PANEL PRZEDNI

АВТОМОБИЛЬНАЯ СТЕРЕОМАГНИТОЛА CD/CDR/CDRW/MP3/WMA АВТОМОБИЛЬНАЯ СТЕРЕОМАГНИТОЛА CD/CDR/CDRW/MP3/WMA 
С РАДИОПРИЕМНИКОМ FM И СИСТЕМОЙ ФАЗОВОЙ АВТОПОДСТРОЙКИ ЧАСТОТ / RDSС РАДИОПРИЕМНИКОМ FM И СИСТЕМОЙ ФАЗОВОЙ АВТОПОДСТРОЙКИ ЧАСТОТ / RDS

РАЗЪЕМ USB / SD / MMC CARDРАЗЪЕМ USB / SD / MMC CARD
ОТКИДНАЯ/СЪЕМНАЯ ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬОТКИДНАЯ/СЪЕМНАЯ ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

AUTOMOBILINIS STEREOFONINIS CD/CDR/CDRW/MP3/WMA GROTUVAS 
SU PLL FM STEREOFONINIU RADIJUMI/RDS
USB/SD/MMC KORTELIŲ ĮVESTIES LIZDAS

ATVERČIAMAS/NUIMAMAS PRIEKINIS SKYDELIS
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ROZMIESZCZENIE CZĘŚCI I ELEMENTÓW STERUJĄCYCH

1. WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE ZASILANIA (  )
2. PRZYCISK WYBORU FUNKCJI: TONY NISKIE/TONY WYSOKIE/ZRÓWNOWAŻENIE KANAŁÓW L, P/ZRÓWNOWAŻENIE 

KANAŁÓW P, L/WYSZUKIWANIE TA/MASKA DPI/PONOWNE PRZESTROJENIE/AUDIO DSP/GŁOŚNOŚĆ/TRYB SUBWOOFERA/
CD MULTI/SYGNAŁ DŹWIĘKOWY/WYSZUKIWANIE/STEREO/ODBIÓR STACJI LOKALNYCH/OSTATNIE USTAWIENIA GŁOŚNOŚCI

3. GŁOŚNOŚĆ +/- DLA TONÓW NISKICH/TONÓW WYSOKICH/ZRÓWNOWAŻENIE KANAŁÓW L, P/ZRÓWNOWAŻENIE KANAŁÓW 
P, L/ WYSZUKIWANIE TA/MASKA DPI/PONOWNE PRZESTROJENIE/AUDIO DSP/GŁOŚNOŚĆ/TRYB SUBWOOFERA/CD MULTI/
SYGNAŁ DŹWIĘKOWY/WYSZUKIWANIE/ STEREO/ODBIÓR STACJI LOKALNYCH//OSTATNIE USTAWIENIA GŁOŚNOŚCI

4. STACJA W USTAWIENIACH POCZĄTKOWYCH (1, 2, 3, 4, 5, 6)
5. FUNKCJA „AF" (CZĘSTOTLIWOŚĆ ALTERNATYWNA)
6. FUNKCJA „TA” (KOMUNIKATY DROGOWE)
7. FUNKCJA „PTY” (TYP PROGRAMU)
8. PRZYCISK WYŚWIETLACZA (DISP)
9. PRZYCISK TRYBU (MODE)
10. PRZYCISK WYBORU PASMA CZĘSTOTLIWOŚCI (BAND)
11. PRZYCISK STROJENIA AUTOMATYCZNEGO LUB RĘCZNEGO (WYŻSZA CZĘSTOTLIWOŚĆ  LUB NIŻSZA 

CZĘSTOTLIWOŚĆ ) UTWÓR NA CD/WYSZUKIWANIE
12. AUTOMATYCZNE DOSTRAJANIE/PRZEGLĄDANIE ZAPAMIĘTANYCH STACJI (A/PS)
13. „PRZESZUKIWANIE” PRZY DOSTRAJANIU AUTOMATYCZNYM (SCAN)
14. PRZYCISK WYCISZENIA DŹWIĘKU (MUT)
15. WYŚWIETLACZ LCD
16. PRZYCISK ZWALNIAJĄCY PANEL ( )
17. SZUFLADA NA CD
18. PRZYCISK WYSUWANIA CD ()
19. PRZYCISK PAUZY
20. PRZYCISK INTRO (Odtwarzanie początków wszystkich utworów)
21. PRZYCISK POWTARZANIA
22. PRZYCISK ODTWARZANIA W PRZYPADKOWEJ KOLEJNOŚCI
23, 24. + 10 WYSZUKIWANIE UTWORU W GÓRĘ/W DÓŁ
25. GNIAZDO USB
26. GNIAZDO MULTIMEDIALNYCH KART PAMIĘCI (MMC)/SD

18 17
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ZŁĄCZE 
ANTENOWE L (kanał lewy        R (kanał prawy

   - BIAŁY)              - CZERWONY)

L (kanał lewy        R (kanał prawy
   - BIAŁY)              - CZERWONY)

LINIA WYJŚCIOWA

LINIA WEJŚCIOWA

ZŁĄCZE ISO

TRYB SUBWOOFERA

WYCISZANIE DŹWIĘKU 
TELEFONU (CZARNY) BEZPIECZNIK 10 A

ZŁĄCZE ISO

ZŁĄCZE A
4. PAMIĘĆ +12V
5. WYJŚCIE ANTENOWE POJAZDU
7. +12 V (DO STACYJKI)
8. UZIEMIENIE

Uwaga: (złącze nr 7) musi być podłączone za pośrednictwem stacyjki pojazdu, aby w przypadku dłuższego postoju pojazdu nie nastąpiło rozładowanie 
akumulatora.

ZŁĄCZE B
1. PRAWY TYLNY GŁOŚNIK (+)
2. PRAWY TYLNY GŁOŚNIK (-)
3. PRAWY PRZEDNI GŁOŚNIK(+)
4. PRAWY PRZEDNI GŁOŚNIK (-)
5. LEWY PRZEDNI GŁOŚNIK (+)
6. LEWY PRZEDNI GŁOŚNIK (-)
7. LEWY TYLNY GŁOŚNIK (+)
8. LEWY TYLNY GŁOŚNIK (-)

Konserwacja
WYMIANA BEZPIECZNIKA
W przypadku przepalenia się bezpiecznika należy sprawdzić podłączenie przewodu zasilającego i wymienić bezpiecznik.Jeżeli po wymianie dojdzie do 
ponownego przepalenia się bezpiecznika, może mieć miejsce uszkodzenie wewnętrzne. W takim przypadku należy zwrócić się do serwisu.
Ostrzeżenie
W poszczególnych obwodach korzystaj z bezpieczników o określonym prądzie znamionowym (w amperach). Przy użyciu bezpiecznika z wyższym 
obciążeniem prądowym może dojść do poważnego uszkodzenia.

INSTALACJA
Zasady bezpieczeństwa
• Wybierz starannie miejsce instalacji tak, żeby urządzenie nie ograniczało zwykłych ruchów kierowcy w czasie jazdy.
• Unikaj instalowania urządzenia w miejscach, w których może być ono wystawione na działanie wysokich temperatur (bezpośrednie światło 

słoneczne, gorące powietrze z ogrzewania itp.), kurzu, zanieczyszczeń albo nadmiernych wibracji.
• W celu zapewnienia bezpiecznej i poprawnej instalacji korzystaj wyłącznie z wyposażenia do montażu dostarczonego przez producenta.
•  Przed rozpoczęciem instalacji urządzenia pamiętaj o odłączeniu panelu przedniego.

UWAGA:  Radio samochodowe przy montażu nie może zostać pochylone o więcej niż 30˚, w przeciwnym razie 
nie otworzy się panel przedni.

W razie potrzeby zegnij 
te blaszki.

32
182mm

53mm

1

2

1 3 4wykręć śrubki 
i ramkę

Uwaga: Kluczyk zwalniający należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, ponieważ może być potrzebny do przyszłego demontażu urządzenia z pojazdu.

ABY PRZYMOCOWAĆ URZĄDZENIE
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Panel 
urządzenia

1. URZĄDZENIE
2. OBUDOWA
3. DESKA ROZDZIELCZA
4. NAKRĘTKA SZEŚCIOKĄTNA
5. PODKŁADKA BLOKUJĄCA
6. ZWYKŁA PODKŁADKA
7. KAROSERIA SAMOCHODOWA
8. TYLNY PASEK PODPOROWY
9. WKRĘT SAMOGWINTUJĄCY
10. ŚRUBA SZEŚCIOKĄTNA M5 X 15

53mm

182mm
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Wyjmowanie i wkładanie panelu przedniego
Panel przedni tego urządzenia można zdjąć w celu zapobieżenia jego kradzieży.

OPUSZCZANIE I WYJMOWANIE PANELU PRZEDNIEGO
Przed wyjęciem przedniego panelu należy pamiętać o naciśnięciu przycisku  (1) wyłączającego urządzenie (OFF).
Następnie należy wcisnąć przycisk  (6) i poczekać, aż panel przedni wysunie się do położenia poziomego i wyciągnąć go w kierunku do siebie - 
patrz rysunek.

2

1

Uwagi:
• Podczas umieszczania panelu na radiu nie należy na niego mocno przyciskać. Panel można z łatwością nasadzić poprzez delikatne dociśnięcie go 

do urządzenia.
• Jeżeli zabierasz ze sobą panel, włóż go do dostarczonego futerału.
• Przy zakładaniu panelu przedniego nie naciskaj na wyświetlacz ani nie wyginaj go.

Tylna część 
panelu 
przedniego

Urządzenie

Pałeczka z watą

CZYSZCZENIE ZŁĄCZA
Jeśli złącza znajdujące się między przednim panelem a urządzeniem są zanieczyszczone, 
może dojść do zakłóceń w działaniu urządzenia. Aby temu zapobiec, od czasu do czasu 
należy zdjąć przedni panel poprzez wciśnięcie przycisku  i oczyścić złącze.
Do czyszczenia złącza użyj pałeczki z watą nasączonej środkiem do czyszczenia kontaktów 
- por. obrazek. Oczyść dokładnie każdy bolec złącza; uważaj, aby nie doszło do uszkodzenia 
styków.

OBSŁUGA
1. WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE ZASILANIA (POWER) ()
 Naciśnięcie tego przycisku włącza i wyłącza urządzenie.
 Urządzenie włączy się również po naciśnięciu innego dowolnego przycisku.

2,3. PRZYCISK WYBORU FUNKCJI: TONY NISKIE/TONY WYSOKIE/ZRÓWNOWAŻENIE KANAŁÓW L, P/ZRÓWNOWAŻENIE KANAŁÓW P, L/WYSZUKIWANIE TA/MASKA 
DPI/PONOWNE PRZESTROJENIE/AUDIO DSP/GŁOŚNOŚĆ/TRYB SUBWOOFERA/CD MULTI/SYGNAŁ DŹWIĘKOWY/WYSZUKIWANIE/STEREO/ODBIÓR STACJI 
LOKALNYCH/OSTATNIE USTAWIENIA GŁOŚNOŚCI (SEL)

 Obracając pokrętło VOL w prawo lub lewo (3) można regulować VOL/BASS/TREB/BAL/FAD. Aby wybrać inne funkcje naciskaj pokrętło VOL (3) 
do momentu pojawienia się danej funkcji na wyświetlaczu. Rysunek 1 pokazuje, jak wybiera się funkcje sterowania za pomocą pokrętła VOL.

1 32 42 52 62 2

1. VOL 2. SEL 3. BAS 4. TRE 5. BAL 6. FAD
Rys. 1 Wybór funkcji regulacji dźwięku

 Przekręcenie pokrętła VOL w prawo lub w lewo.Zwiększanie lub zmniejszanie głośności poprzez przekręcanie pokrętła VOL lub VOL . Z tego 
pokrętła można skorzystać w celu skorygowania nastawienia tonów niskich (BASS), tonów wysokich (TREBLE), zrównoważenia kanału lewego i 
prawego (BALANCE) i zrównoważenia kanału przedniego i tylnego (FADER).

 KOMUNIKATY DROGOWE - WYSZUKIWANIE/ALARM (TA SEEK/TA ALARM) (2)
 Ta funkcja zostanie wybrana i uruchomiona poprzez wciśnięcie przycisku SEL na ponad 2 sekundy.
 Tryb TA WYSZUKIWANIE (SEEK) lub tryb TA ALARM można wybrać za pomocą VOL lub VOL .

 
TA SEEKSEL

2 sec.

TA SEEK / TA ALARMVOL

 - Tryb TA SEEK (Wyszukiwanie komunikatów drogowych):
 Jeżeli nowo dostrojona stacja nie wyśle w czasie 5 sekund sygnału TP, odbiornik automatycznie przestroi się na następną stację, która nie 

pokrywa się z ostatnio dostrojoną stacją (PI), ale nadaje sygnał TP.
 W trybie TA Seek może dojść do przestrojenia z aktualnej stacji na zupełnie inną stację, ponieważ w przypadku, gdy właśnie odbierana stacja będzie 

miała bardzo słaby sygnał albo zostanie z niej przerwany odbiór sygnału TP, radio przestroi się na inną stację, z której będzie odbierać sygnał TP.
 - Tryb TA ALARM (Komunikaty drogowe - alarm):
 Nie jest włączany żaden z trybów ponownego automatycznego wyszukiwania, słychać tylko sygnał dźwiękowy.

 MASK DPI (2)
 Ta funkcja zostanie wybrana i uruchomiona poprzez wciśnięcie przycisku SEL na ponad 2 sekundy.

 
2 sec. TA SEEKSEL MASK DPI SEL
2 sec.

MASK DPI / MASK ALLVOL

<10˚
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MASK DPI (MASKOWANIE DPI): Maskowanie tylko tych alternatywnych częstotliwości (AF), które mają inne PI.
MASK ALL (MASKOWANIE WSZYSTKICH): Maskowanie tylko tych alternatywnych częstotliwości (AF), które mają inne PI i nie można na nich 
odbierać silnego sygnału RDS (NO RDS).

ELEMENTY PONOWNEGO STROJENIA (RETUNE L/S) (2)
Po naciśnięciu przycisku SEL na ponad 2 sekundy aktywuje się tryb wyboru ponownego strojenia.
RETUNE L: Dla automatycznego wyszukiwania komunikatów drogowych (TA) ustawia czas 90 sekund.
RETUNE S: Ustawia 30 s jako czas uruchomienia.

OBSŁUGA PROCESORA DŹWIĘKOWEGO (2)
Ta funkcja zostanie wybrana i uruchomiona poprzez wciśnięcie przycisku SEL na ponad 2 sekundy.

OBSŁUGA FIZJOLOGICZNEJ KOREKCJI GŁOŚNOŚCI (2)
Ta funkcja zostanie wybrana i uruchomiona poprzez wciśnięcie przycisku SEL na ponad 2 sekundy.

Tryb LOUD ON/OFF (Wł./Wył.) wybiera się za pomocą VOL lub VOL . Następuje wzmocnienie tonów niskich i wysokich.

TRYB SUBWOOFERA (2)
Po wciśnięciu przycisku SEL na co najmniej 2 sekundy dojdzie do aktywacji trybu wyboru tych funkcji.

Do wyboru trybu SUBWOOFER ON/OFF (Włączanie/wyłączanie subwoofera) dochodzi za pomocą VOL  lub VOL .

TRYB WYBORU MULTI CD (2)
Ta funkcja zostanie wybrana i uruchomiona poprzez wciśnięcie przycisku SEL na ponad 2 sekundy.

Tryb CD MULTI ON/OFF (Wł./Wył.) wybiera się za pomocą VOL lub VOL . CD MULTI ON: Odtwarzacz odczyta wszystkie części wielosesyjnych płyt CD.
Odtwarzacz będzie czytał tylko pierwszą część wielosesyjnych płyt CD.

TRYB SYGNAŁU DŹWIĘKOWEGO (2)
Ta funkcja zostanie wybrana i uruchomiona poprzez wciśnięcie przycisku SEL na ponad 2 sekundy.

BEEP ON (Sygnalizacja dźwiękowa włączona): Przy naciśnięciu dowolnego przycisku z głośników usłyszymy sygnał dźwiękowy (piknięcie).

TRYB DOSTRAJANIA (2)
Ta funkcja zostanie wybrana i uruchomiona poprzez wciśnięcie przycisku SEL na ponad 2 sekundy.

SEEK 1 (WYSZUKIWANIE 1): W trybie SEEK1 po dostrojeniu do stacji automatyczne strojenie AUTO SEEK SCAN zatrzyma się nawet, jeżeli 
użytkownik stale przytrzymuje przycisk SEEK.
SEEK 2 (WYSZUKIWANIE 2): Auto SEEK SCAN nie zatrzyma się po wykryciu stacji, jeśli użytkownik nadal naciska przycisk SEEK.Jeżeli użytkownik 
puści przycisk SEEK, to po znalezieniu stacji strojenie się zatrzyma.

STEREO/MONO (2)
Ta funkcja zostanie wybrana i uruchomiona poprzez wciśnięcie przycisku SEL na ponad 2 sekundy.

Jeśli stacje FM mają słaby lub zakłócony sygnał, jakość odbioru można poprawić wybierając MONO.
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ODBIÓR STACJI LOKALNYCH/ODLEGŁYCH (2)
Ta funkcja zostanie wybrana i uruchomiona poprzez wciśnięcie przycisku SEL na ponad 2 sekundy.

Strojenie stacji lokalnych (Local) włącza się na obszarach o silnym sygnale.Przy ręcznym wyszukiwaniu stacji odbiornik zatrzyma się tylko na 
stacjach o silnym sygnale (na wyświetlaczu pojawi się LOC). Na odległe stacje można przełączyć się w obszarach o słabym sygnale, o ile chcesz 
mieć możliwość słuchania wszystkich stacji.

OSTATNIE USTAWIENIA GŁOŚNOŚCI/USTAWIENIA GŁOŚNOŚCI (2)
Po wciśnięciu przycisku SEL na co najmniej 2 sekundy dojdzie do aktywacji trybu wyboru tych funkcji.

VOL LAST (OSTATNIE USTAWIENIA GŁOŚNOŚCI): Przy włączaniu i wyłączaniu urządzenia zostanie wybrany taki poziom głośności, jaki ostatnio 
nastawił użytkownik.
VOL ADJ (USTAWIENIA GŁOŚNOŚCI): Przy włączaniu i wyłączaniu urządzenia zostanie wybrany domyślny poziom głośności, który może zostać 
ustawiony przez użytkownika.

4. STACJA W USTAWIENIACH POCZĄTKOWYCH (1, 2, 3, 4, 5, 6)
(A) RADIO MODE:
Poprzez wciśnięcie na krótko tego przycisku można wybrać bezpośrednio jedną z zaprogramowanych stacji. Przy naciśnięciu przycisku przez dłużej 
niż 1 sekundę dojdzie do zapisania aktualnie dostrojonej stacji do pamięci zaprogramowanych stacji. Jeżeli został wybrany tryb PTY, przełącznik 
PTY jest dzielony w następujący sposób:
PTY muzyka ---- PTY słowo mówione---- OFF (Wyłącz)

MUZYKA
1. POP M, ROCK M
2. EASY M (łatwa), LIGHT M (lekka)
3. CLASSICS (poważna), OTHER M (inna)
4. JAZZ, COUNTRY
5. NATION (krajowa) M, OLDIES (stare przeboje)
6. FOLK M (ludowa)

SŁOWO MÓWIONE
1. NEWS (Wiadomości), AFFAIRS (Wydarzenia), INFO (Informacje)
2. SPORT (Sport), EDUCATE (Edukacja), DRAMA (Dramat)
3. CULTURE (Kultura), SCIENCE (Nauka), VARIED (Różne)
4. WEATHER (Pogoda), FINANCE (Finanse), CHILDREN (Programy dla dzieci)
5. SOCIAL (Tematyka społeczna), RELIGION (Religia), PHONE IN 

(Telefony od słuchaczy)
6. TRAVEL (Podróże), LEISURE (Czas wolny), DOCUMENT (Audycje dokumentalne)

(B) TRYB CD/MP3/WMA ODTWARZACZA:
 1. PAUSE (Pauza)     2. INT (Zwiastun)     3. RPT (Powtarzanie)    4. RDM (Odtwarzanie przypadkowe)

UŻYWANIE FUNKCJI RDS
Czym jest RDS?
RDS (Radio Data System) to system informacji cyfrowej opracowany przez EBU (European Broadcast Union - Europejską Unię Nadawców).
System RDS korzysta z klasycznego nadawania FM do transmitowania różnych informacji i świadczy różne usługi, jak na przykład automatyczne 
przestrajanie, z którego mogą korzystać systemy stereo pojazdów obsługujących RDS.
Nadawanie RDS zostało rozpoczęte w 1988 roku w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech zachodnich, Irlandii i Szwecji. W wielu krajach Europy 
przeprowadza się próbne transmisje. Oczekuje się, że w najbliższym czasie sygnał RDS będzie dostępny w większości krajów zachodnioeuropejskich.

5. FUNKCJA „AF/REG"(CZĘSTOTLIWOŚCI ALTERNATYWNE/REGIONALNE NADAWANIE)
 Wciśnięcie tego przycisku i przytrzymanie go przez krótki czas umożliwia wybór trybu przestrajania AF/REG.
 Jeżeli jest wybrany tryb przestrajania AF/REG, radio nieustannie kontroluje siłę sygnału stacji AF. Wciśnięcie tego przycisku na dłuższy czas 

umożliwia włączenie/wyłączenie trybu odbioru regionalnego.
– Tryb regionalny włączony (ON):
Przestrajanie AF albo wyszukiwanie PI SEEK szuka stacji, która ma wszystkie kody PI takie same jak aktualnie odbierana stacja. Segment REG 
włącza się na wyświetlaczu LCD.

– Tryb regionalny wyłączony (OFF):
Kod regionalny w formacie kodu PI jest przy przestrajaniu AF albo wyszukiwaniu PI SEEK ignorowany.

6. FUNKCJA „TA” (KOMUNIKATY DROGOWE)
 Wciśnięcie przycisku na krótki czas umożliwia włączenie/wyłączenie trybu komunikatów drogowych (TA).
 Jeżeli tryb komunikatów drogowych jest aktywny, radio odbiera komunikaty drogowe:
 – Jeżeli urządzenie jest nastawione na tryb CD/MP3, na chwilę przełącza się na tryb radiowy.
 – Jeżeli siła głosu była nastawiona poniżej wartości granicznej, zostanie zwiększona ponad nią.
 – Jeżeli jest odbierana stacja z sygnałem TP, na wyświetlaczu LCD pojawi się wskaźnik TP.
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7. FUNKCJA „PTY"(TYP PROGRAMU)
PTY MUSIC (muzyka)---- PTY SPEECH (słowo mówione)---- PTY OFF(wył.)
Wyboru typu PTY dokonuje się za pomocą przycisków do wyboru stacji, jak zostało to opisane w części o wybieraniu i zapamiętywaniu stacji. Po 
wyborze kategorii PTY odbiornik zacznie przeglądać sygnały PTY z poszczególnych stacji i zatrzyma się, kiedy znajdzie wymaganą kategorię.

8. WYŚWIETLACZ (DISP)
 Wciśnij przycisk DISP, aby przełączać pomiędzy wyświetlaniem informacji na przykład o częstotliwości radiowej, zegarze, ścieżkach i innych informacjach 

zależnie od trybu odtwarzania (MODE).

9. PRZYCISK TRYBU (MODE)
 Naciskając ten przycisk można wybierać pomiędzy następującymi trybami: AUX(zewn.)/TUNER/CD-MP3/USB lub MMC/SD.

10. PRZYCISK WYBORU PASMA CZĘSTOTLIWOŚCI (BAND)
Pasma przełącza się naciskając kolejno ten przycisk: FM1---FM2---FM3.

11. STROJENIE AUTOMATYCZNE ALBO RĘCZNE (WYŻSZA CZĘSTOTLIWOŚĆ  ALBO NIŻSZA CZĘSTOTLIWOŚĆ )
 (A) TRYB RADIA

Krótkie naciśnięcie tych przycisków powoduje, że pełnią one taką samą funkcję jak przy strojeniu ręcznym (MANUAL).
Przy naciśnięciu na dłużej niż 1 sekundę przyciski te pełnią taką samą funkcję jak przy strojeniu automatycznym (SEEK).

(B) TRYB ODTWARZACZA CD/MP3:
Przy krótkim naciśnięciu przyciski te przełączają na następną albo na poprzednią ścieżkę (TRACK UP/DOWN).
Przy wciśnięciu na dłużej niż 1 sekundę przyciski te pełnią funkcję wyszukiwania wstecz lub do przodu z odsłuchiwaniem (CUE/REVIEW).

12.  AUTOMATYCZNE DOSTRAJANIE/PRZEGLĄDANIE ZAPAMIĘTANYCH STACJI (A/PS)
Przy krótkim naciśnięciu odbiornik wyszukuje stacje spośród zapamiętanych wcześniej.
Jeśli poziom siły sygnału jest wyższy od ustawionej wartości progowej dla zatrzymania dostrajania, radio czeka przy tej pozycji pamięci przez 
5 sekund z włączonym dźwiękiem, a następnie wyłącza dźwięk i kontynuuje dostrajanie.
Przy naciśnięciu na dłużej niż 1 sekundę pod odpowiednimi numerami wybranych stacji jest zapisywanych 6 najsilniejszych stacji. Po zakończeniu 
operacji AS odbiornik wykona przeszukiwanie ustawień wstępnych.

13. „PRZEGLĄDANIE” PRZY AUTOMATYCZNYM STROJENIU (SCAN)
 Ten przycisk jest wykorzystywany jako RADIO SCAN (dostrajanie radia). Funkcja ta jest podobna do normalnego wyszukiwania. Różnica polega na 

przytrzymaniu przycisku na 5 sekund na każdej stacji wykrytej w trybie RADIO SCAN.

14. PRZYCISK WYCISZANIA DŹWIĘKU (MUT)
 Naciśnięcie tego przycisku wyłącza dźwięk. Ponowne naciśnięcie przycisku przywraca dźwięk.

15. WYŚWIETLACZ LCD
 Wyświetlacz ciekłokrystaliczny przedstawia aktualny stan urządzenia.

16. OTWIERANIE PANELU PRZEDNIEGO
 Naciśnij przycisk  otwiera się panel przedni.
 
ODTWARZANIE CD/MP3/WMA - LOKALIZACJA ELEMENTÓW STERUJĄCYCH
PRZYCISK ŚCIEŻKA/WYSZUKIWANIE (TRACK/SEARCH) (11)
WYSZUKIWANIE W RAMACH ŚCIEŻKI DO PRZODU I DO TYŁU (lub przełączanie ścieżek)
Aby przejść na wybraną ścieżkę (utwór), wciśnij podczas odtwarzania przycisk SKIP ( albo ).
 ....DO TYŁU  ....DO PRZODU
Naciskając i przytrzymując przycisk SKIP ( albo ) podczas odtwarzania można odtwarzać płytę z wysoką prędkością. Po znalezieniu 
odpowiedniego fragmentu muzycznego płyty zwolnij przycisk. Zostanie przywrócone odtwarzanie z normalną szybkością.

17. SZUFLADA NA CD

18. PRZYCISK WYJMOWANIA CD
 Wciśnij przycisk, aby wyjąć płytę CD.

19. PRZYCISK PAUZY
 Podczas „ODTWARZANIA”, naciśnij przycisk (19) „PAU" w celu „ZATRZYMANIA” (PAUZA). Następne naciśnięcie tego przycisku przywraca odtwarzanie.

20. PRZYCISK ODTWARZANIA POCZĄTKÓW WSZYSTKICH ŚCIEŻEK (INTRO)
 Po wciśnięciu tego przycisku na wyświetlaczu pojawi się ‘INT ON’, a następnie zostanie kolejno odtworzonych kilka pierwszych sekund każdego 

utworu. Poprzez ponowne wciśnięcie tego przycisku dojdzie do przerwania odtwarzania zwiastunów utworów i przywrócenia normalnego odtwarzania.

21. PRZYCISK POWTARZANIA (REPEAT)
 Po wciśnięciu tego przycisku pojawi się wskaźnik „RPT ON" (Powtarzanie włączone) i aktualna ścieżka będzie ponownie odtwarzana, dopóki tryb 

powtarzania nie zostanie wyłączony poprzez ponowne wciśnięcie przycisku „RPT".

22. PRZYCISK ODTWARZANIA PRZYPADKOWEGO (RANDOM)
 Po wciśnięciu tego przycisku na wyświetlaczu pojawi się ‘RDM ON’, a utwory z płyty będą odtwarzane w kolejności przypadkowej. Tryb RANDOM 

zostanie anulowany poprzez ponowne wciśnięcie przycisku „RDM" (22).
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23, 24. 10 TRACK SEARCH UP/DOWN (WYBÓR UTWORU W GÓRĘ/W DÓŁ) (dla utworów MP3/WMA)
 M5: o 10 ścieżek do przodu / M6: o 10 ścieżek do tyłu

WYBÓR PLIKU MP3/WMA
1. Wyszukiwanie ścieżki:
 • Wciśnij przycisk „A/PS” - włączy się tryb wyszukiwania ścieżek.
 • Po wciśnięciu “VOL” zacznie migać pierwsza cyfra.
 • Użyj pokrętła VOL / VOL VOL ”, aby wybrać pierwszą cyfrę.
 • Wciśnij „VOL” - pierwsza cyfra zapisze się, a druga zacznie migać.
 • Za pomocą pokrętła „VOL VOL / VOL VOL ” wybierz kolejno drugą i trzecią cyfrę.
 • Wybrany utwór zacznie się automatycznie odtwarzać.

2. Wyszukiwanie według nazwy pliku:
 • Wciśnij dwukrotnie przycisk „A/PS” - aktywuje się wyszukiwanie plików.
 • Wciśnij „VOL” - pojawi się pierwszy katalog.
 • Za pomocą pokrętła „VOL VOL / VOL VOL ” możesz wybrać odpowiedni katalog.
 • Wciśnij ponownie „VOL” - katalog zostanie zapisany i pojawi się nazwa pierwszego pliku.
 • Za pomocą pokrętła „VOL VOL / VOL VOL ” możesz wybrać odpowiedni plik.
 • Wciśnij „VOL” - wybrany utwór zacznie się odtwarzać.

3. Wyszukiwanie według litery:
 • Wciśnij trzykrotnie przycisk „A/PS” - aktywuje się tryb wyszukiwania znaków.
 • Wciśnij „VOL” - pojawi się znak „A”.
 • Za pomocą pokrętła „VOL VOL / VOL VOL ” możesz wybrać odpowiednią literę.
 • Wciśnij pokrętło „VOL” na dłużej niż 2 sekundy.
 • Zostaną wyświetlone utwory zaczynające się od takiego samego znaku, jaki wybrałeś.
 • Za pomocą pokrętła „VOL VOL / VOL VOL ” możesz wybrać odpowiedni utwór.
 • Wciśnij pokrętło „VOL” - zaczyna się odtwarzanie wybranego utworu.

Podłączanie przenośnego odtwarzacza MP3
25. GNIAZDO USB
 Użyj kabla USB, aby podłączyć przenośny odtwarzacz MP3.

26. GNIAZDO MULTIMEDIALNYCH KART PAMIĘCI (MMC)/SD
 Obsługiwana jest wyłącznie muzyka w formacie MP3/WMA ID3.

* WAŻNE INFORMACJE:
Z POWODU OGROMNEJ ROZMAITOŚCI WYROBÓW KORZYSTAJĄCYCH Z PORTÓW USB, SD I MMC I ZE WZGLĘDU NA TO, ŻE CZASEM ZAWIERAJĄ 
ONE FUNKCJE SPECYFICZNE DLA KONKRETNEGO PRODUCENTA, NIE MOŻEMY ZAPEWNIĆ, ŻE WSZYSTKIE URZĄDZENIA ZOSTANĄ ROZPOZNANE 
I ŻE WSZYSTKIE TEORETYCZNE MOŻLIWOŚCI BĘDĄ DZIAŁAĆ W PRAKTYCE.

RESET (URUCHOMIENIE)
Przycisk Reset jest umieszczony na obudowie urządzenia.
Przycisk Reset powinien być używany w następujących przypadkach:
• Pierwsza instalacja urządzenia po wykonaniu wszystkich połączeń.
• Urządzenie nie reaguje na naciskanie przycisków.
• Symbol błędu wyświetlony na ekranie.

UWAGI DOTYCZĄCE KONSERWACJI
To radio samochodowe jest przeznaczone do odbioru w paśmie FM, ma zdejmowany panel przedni i odtwarzacz CD i jest przykładem doskonałego 
designu i produkcji. Poniższe rady pozwolą Państwu dbać o radio tak, aby mogło niezawodnie służyć przez wiele lat.

1. Nie dotykaj styków na panelu przednim albo w urządzeniu.
2. To urządzenie wymaga zasilania 12 - 14 V DC (prądu stałego), z uziemionym biegunem ujemnym.
3. Urządzenie należy chronić przed wysoką wilgotnością i temperaturą.
4. Obchodź się z produktem ostrożnie. Upuszczenie produktu może uszkodzić obwody drukowane i spowodować jego nieprawidłowe działanie.
5. Modyfi kowanie lub manipulowanie częściami wewnętrznymi może spowodować uszkodzenia i unieważnić gwarancję.
6. Po zakończeniu odtwarzania zawsze wyjmij płytę CD z urządzenia.
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ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

OBJAW MOŻLIWA PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE
Brak dźwięku lub zasilania Odłączony przewód głośnikowy.

Nieprawidłowe podłączenie zasilania.
Sprawdź, czy przewody głośnikowe i zasilające są 
prawidłowo i mocno podłączone.

Spalony bezpiecznik. Zastąp go nowym o tej samej wartości.
Nieprawidłowa regulacja zrównoważenia. Sprawdź regulację zrównoważenia.

Brak dźwięku w jednym kanale Uszkodzony przewód głośnikowy lub głośnik. Zamień przewody lewego i prawego kanału głośników. Jeżeli 
nie słychać dźwięku z drugiej strony, sprawdź albo wymień 
przewody głośnikowe.
Jeśli nie działa żaden z głośników, wymień oba głośniki.

Odbiór w paśmie FM o złej 
jakości

Antena o słabej czułości lub uszkodzona antena. Wymień antenę na czulszy typ.

Zła jakość dźwięku przy 
odtwarzaniu płyty CD

Usterka odczytu płyty.
Płyta może być uszkodzona lub zanieczyszczona.
Soczewki mogą wymagać oczyszczenia.

Wypróbuj inną płytę.
Oczyść płytę delikatną ściereczką.
Włóż dobry dysk czyszczący.

UWAGA:
Dobre uziemienie eliminuje większość problemów związanych z zakłóceniami elektrycznymi i wymaga pewnego styku mechanicznego z metalową ramą 
pojazdu. Usuń tworzywa sztuczne, farbę lub rdzę, aby zapewnić dobrą styczność elektryczną.

DANE TECHNICZNE

ODTWARZACZ CD/MP3/WMA
Stosunek poziomu sygnału do poziomu szumów ......................................................................................................................................................> 60 dB
Separacja kanałów ........................................................................................................................................................................................... > 50 dB (1 kHz)
Pasmo częstotliwości ......................................................................................................................................................................................... 20 Hz - 20 kHz

TUNER (pasmo FM)
Zakres częstotliwości ............................................................................................................................................................................................87.5-108MHz
Częstotliwość pośrednia ..............................................................................................................................................................................................10,7 MHz
Czułość ................................................................................................................................................................................................................................2,8 μV
Oddzielenie stereo .............................................................................................................................................................................................................. 30 dB
Stosunek poziomu sygnału do poziomu szumów ......................................................................................................................................................... 50 dB
Krok częstotliwości kanału ............................................................................................................................................................................................. 50 kHz

Wyjście LINE-OUT
Wyjście ....................................................................................................................................................................................................................... 5 V (maks.)
Impedancja .............................................................................................................................................................................................................. 10 kiloomów

OGÓLNE
Zasilanie ..............................................................................................................................12 V DC (prądu stałego) (dopuszczalny zakres 10,8 - 15,6 V)
Impedancja głośników ........................................................................................................................................................................................4 albo 8 omów
Moc wyjściowa ..................................................................................................................................................................................................50W x 4 kanały

Zmiany w tekście i parametrach technicznych zastrzeżone.

Uwaga: Dane techniczne i design w rezultacie ulepszeń mogą ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia.
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WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ZUŻYTYM OPAKOWANIEM
Zużyty materiał opakowaniowy należy dostarczyć do punktu przeznaczonego do składowania odpadu, wyznaczonego przez urzędy 
lokalne.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH
Ten symbol, umieszczony na produktach lub w ich dokumentacji, oznacza, że zużytych wyrobów elektrycznych i elek-
tronicznych nie wolno likwidować wraz ze zwykłym odpadem komunalnym. W celu zapewnienia należytej likwidacji, 
utylizacji i recyklingu tych wyrobów należy przekazać je do wyznaczonych składnic odpadów. W niektórych krajach Unii 
Europejskiej lub innych państwach europejskich można zamiast tego zwrócić tego rodzaju wyroby lokalnemu sprzedaw-
cy przy kupnie ekwiwalentnego nowego produktu. Właściwa likwidacja tych produktów pozwoli zachować cenne źródła 
surowców naturalnych i pomoże w zapobieganiu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, co 
może spowodować niewłaściwa likwidacja odpadów. Szczegółowych informacji udzielą Państwu urzędy miejskie lub naj-
bliższe składnice odpadów. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego rodzaju odpadu mogą zostać nałożone kary zgodnie 
z lokalnymi przepisami.

Dotyczy przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej
Jeśli chcą Państwo likwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji od sprzedawcy 
lub dostawcy wyrobu.

Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej
Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcą Państwo zlikwidować ten wyrób, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji 
dotyczących prawidłowego sposobu likwidacji od lokalnych urzędów lub od sprzedawcy.

 Ten wyrób spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.

Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian tekstu, designu i danych technicznych wyrobu bez uprzedzenia.




