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Dziękujemy, że Państwo zakupili ten wyrób. Życzymy Państwu wielu przyjemnych godzin słuchania Waszej ulubionej muzyki. 
Przy projektowaniu i produkcji tego wyrobu braliśmy pod uwagę bezpieczeństwo osobiste, ponieważ każde niewłaściwe 
wykorzystywanie albo praca mogą spowodować porażenie prądem elektrycznym, pożar i/lub inne zagrożenia. Żeby uniknąć 
tego ryzyka, zalecamy starannie przeczytać niniejszą instrukcję i przestrzegać następujących zaleceń.

WAŻNE ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
- Żeby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, nie wolno otwierać obudowy urządzenia. Urządzenie nie zawiera części, 

które można naprawić we własnym zakresie. Wszystkie naprawy i konserwacje należy pozostawić autoryzowanemu 
serwisowi.

- Urządzenia nie należy wystawiać na działanie kapiącej, ani pryskającej wody albo innej cieczy. W żadnym przypadku 
nie wolno lać na albo do urządzenia jakiejkolwiek cieczy. Nie wolno korzystać z wyrobu mając mokre ręce. Nie należy 
korzystać z wyrobu w środowisku wilgotnym, blisko powierzchni i zbiorników wodnych, itp. 

- Nigdy nie korzystamy z wyrobu, jeżeli został on przeniesiony z zimnego do ciepłego pomieszczenia i odwrotnie. Wewnątrz 
urządzenia może się gromadzić wilgoć i dlatego jego działanie może zostać zakłócone. W takim przypadku włączamy 
urządzenie, wyjmujemy dysk i czekamy około 60-90 minut, aż wilgoć sama odparuje. 

- Do czyszczenia urządzenia i jego wyposażenia nie korzystamy ze środków czyszczących, które powodują zadrapania, 
z benzyny albo z rozpuszczalników. Urządzenie wycieramy delikatną, suchą ściereczką, i to tylko wtedy, gdy urządzenie 
jest odłączone od źródła zasilania. 

- Żeby bezpiecznie korzystać z urządzenia siłę głosu ustawiamy tak, żeby móc się skoncentrować na prowadzeniu pojazdu 
i sytuacji na drodze. Ze względów bezpieczeństwa nie należy manipulować elementami sterującymi urządzenia podczas 
jazdy.

- Do otworu odtwarzacza CD albo jakiegokolwiek otworu w urządzeniu nigdy nie wkładamy obcych przedmiotów, żeby 
zapobiec uszkodzeniom i porażeniu prądem elektrycznym. 

UWAGA:
TO URZĄDZENIE WYKORZYSTUJE SYSTEM LASEROWY. ŻEBY ZAPEWNIĆ POPRAWNE KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA 
PROSIMY STARANNIE PRZECZYTAĆ TĘ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I ZACHOWAĆ JĄ DO UŻYCIA W PRZYSZŁOŚCI. 
JEŻELI POTRZEBNY JEST SERWIS DO URZĄDZENIA, PROSIMY ZWRÓCIĆ SIĘ DO SWOJEGO SPRZEDAWCY ALBO 
DO OŚRODKA SERWISOWEGO. ŻEBY NIE NARAZIĆ SIĘ NA DZIAŁANIE PROMIENIA LASEROWEGO NIE OTWIERAMY 
OBUDOWY URZĄDZENIA. MOŻE PRACOWAĆ LASER ŚWIATŁA WIDZIALNEGO W CHWILI OTWIERANIA OBUDOWY 
ALBO MANIPULOWANIA Z JEJ ZAMKNIĘCIEM. NIGDY NIE SPOGLĄDAMY W PROMIEŃ LASEROWY.
UWAGA:
URZĄDZENIE JEST WYROBEM LASEROWYM KLASY1. ZASTOSOWANIE STEROWNIKÓW ALBO  PRZERÓBEK ORAZ 
WPROWADZENIE INNYCH PROCEDUR, NIŻ SĄ TU OPISANE MOŻE SPOWODOWAĆ NIEBEZPIECZNE NARAŻENIE 
SIĘ NA DZIAŁANIE PROMIENIOWANIA LASEROWEGO. PONIEWAŻ PROMIEŃ LASEROWY ZASTOSOWANY W TYM 
ODTWARZACZU DVD VIDEO JEST SZKODLIWY DLA OCZU, TO NIE NALEŻY PRÓBOWAĆ OTWIERAĆ OBUDOWY. 
SERWISOWANIE POWIERZAJ WYKWALIFIKOWANEMU PERSONELOWI.

UWAGI EKSPLOATACYJNE
- Urządzenie podłączamy do instalacji 12 V DC z minusem akumulatora podłączonym do masy.
- Urządzenia nie należy narażać na działanie wysokich temperatur, na bezpośrednie światło słoneczne albo na dużą 

wilgotność (ponad 90%), oraz ustawiać w miejscach o dużym zapyleniu. W przypadku wysokich temperatur należy chłodzić 
wnętrze samochodu za pomocą wentylacji albo klimatyzacji. 

- Urządzenie może pracować tylko w dobrze wentylowanych miejscach.
- Nie wolno włączać i wyłączać urządzenia w krótkich odstępach czasu. Po wyłączeniu należy odczekać co najmniej 

10 sekund przed kolejnym włączeniem. 

UWAGA
Rozładowane baterie należy likwidować zgodnie z przepisami obowiązującymi w Państwa kraju.
Wszystkie rysunki będą oparte na wersji angielskiej.
Design i specyfi kacja w instrukcji mogą się lekko różnić od aktualnie użytkowanego wyrobu.
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PRZED URUCHOMIENIEM RADIA SAMOCHODOWEGO

Rozpakowanie i kontrola wyposażenia
Sprawdzamy, czy opakowanie zawiera następujące pozycjie i wyposażenie: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Radio samochodowe

1x Futerał ochronny na wyjmowany 
panel przedni.

1x Zacisk montażowy
1x Dźwignia montażowa
1x Śruba Bt5x20
4x Śruba M5
1x Nakrętka M5
1x Podkładka płaska
1x Podkładka sprężysta
2x Dźwignia do wyjmowania jednostki

Instrukcja użytkowania
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OPIS URZĄDZENIA

Radio samochodowe

 

 
 

1. PRZYCISK DO WŁĄCZENIA/ŚCISZENIA DŹWIĘKU
2. PRZYCISK MODE (TRYB) (RADIO, CD, SD, USB, AUX) 
3. PRZYCISK SEL (WYBIERZ)
4.  PRZYCISK BAND (PASMO) (FM1/ FM2 / FM3) / TA-TP
5. PRZYCISK GŁOSNOŚĆ 
6. PRZYCISK  (STROJENIE / KOLEJNA ŚCIEŻKA/ SZYBKIE PRZEWIJANIE DO PRZODU)
7. PRZYCISK  (STROJENIE / POPRZEDNIA ŚCIEŻKA/ SZYBKIE PRZEWIJANIE DO TYŁU) 
8. LCD WYŚWIETLACZ
9. AUX IN (AUX WEJŚCIE 3.5mm)
10. PRZYCISK MEM (PAMIĘĆ/ZAPIS)
11. PRZYCISK OK (POTWIERDZENIE/ ENTER / PTY)
12. PRZYCISK OPEN (OTWÓRZ)
13. GNIAZDO USB 
14. SLOT DO KARTY SD
15. PRZYCISK  (WYSUNIĘCIE DYSKU)
16. DIODA OSTRZEGAWCZA
17. OTWÓR NA DYSK 
18. RESET (ZEROWANIE) 
19. KONTAKTY
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WYŚWIETLACZ
 

Ikony są wyjaśnione w tym dokumencie. Na przykład: WMA świeci się, kiedy odtwarza WMA audio i MP3 świeci się, kiedy 
odtwarza MP3 audio.
Ikona Stereo  świeci się, kiedy radio odbiera stację Stereo. Nie wszystkie ikony sa wykorzystywane albo wyświetlane. 

Zdejmowanie i zakładanie panelu przedniego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdejmowanie
Otwieramy przedni panel min. o 45 stopni albo obracamy go w dół. Lekko naciskamy prawą stronę w kierunku w lewo i ostrożnie 
wyjmujemy przedni panel w kierunku do siebie. 

Podłączenie
Ostrożnie umieszczamy lewą stronę panelu przedniego na kołku zabezpieczającym, następnie dociskamy przednią stronę do 
kołka zabezpieczającego i zamykamy przedni panel tak mocno, aż nie usłyszymy trzaśnięcia. 

OSTRZEŻENIE: nie wsuwamy przedniego panela od prawej strony. Przedni panel może zostać uszkodzony. Przy 
wyjmowaniu albo wkładaniu przedniego panelu nigdy nie używamy dużej siły. Przedni panel może być łatwo uszkodzony 
wstrząsami. Żeby zapobiec uszkodzeniu albo potencjalnej kradzieży, wyjmujemy przedni panel, chowamy do ochronnego 
futerału i uważamy, żeby go nie upuścić albo nie narazić na silne uderzenia. Tylne złacze, które łączy jednostkę centralną 
z przednim panelem jest wyjątkowo ważną częścią. Uważamy, żeby go nie uszkodzić naciskiem palców, długopisem, 
śrubokrętem, itp. 



PL-6

SCHEMAT ELEKTRYCZNY

Radio samochodowe jest dostarczane z wbudowanym złączem ISO i zaciskami do instalacji tak, że łatwo jest je wmontować do 
samochodu. Schemat podłączeń ISO jest stosowany w wiekszości samochodów. Jeżeli Wasz samochód nie jest wyposażony 
w podłączenie ISO, to można dokupić odwrotne złącze ISO z oddzielnymi przewodami i podłączyć przewody zgodnie z opisem 
złącza ISO.

Uwaga: Nigdy nie podłączamy przewodów do systemu, który jest podłączony do akumulatora. Za każdym razem, kiedy 
odłączymy urządzenie od akumulatora, ustawiona wcześniej pamięć zostanie skasowana a jednostka powróci do 
wcześniejszych ustawień fabrycznych.

 

 

 

Prawy (Czerwony) Lewy (Biały)

Subwoofer (Niebieski)

Bezpiecznik (15Amp.) ISO
ANTENOWE
podłączenie

1. Linia WYJŚCIA Lewa + Prawa
2. Subwoofer

Uwaga do złącza ISO-A : Konstrukcja 
wyjścia jest przedstawiona, jako najczęściej 
używana, ale niektórzy producenci 
samochodów (na przykładVW, Audi, Opel, 
Vauxhall) zamieniają punkty połączenia A7 
i A4, co prowadzi do skasowania pamięci 
zaprogramowanych kanałów i ustawień 
w przypadku, kiedy wyłączy się zapłon. 
Do poprawnego podłączenia złącza ISO 
do Państwa samochodu potrzebna będzie 
instrukcja do Waszego samochodu.

WEWNĘTRZNE ZŁĄCZE ISO

ISO-A

A4 ŻÓŁTA B+. Zawsze 12V DC, 
bezpośrednio do akumulatora.

A5 NIEBIESKA. Do końcówki 
systemu sterowania zewnętrznego 
wzmacniacza albo anteny 
automatycznej (maks. 100mA / 
12V DC).

A7  CZERWONA ACC Podłączenie 
do 12V DC kontrolowane kluczem 
startowym/ wyłącznikiem. 

A8 GND. (Masa). Podłączenie 
do czystych, otwartych 
i niemalowanych części 
metalowych nadwozia do dobrego 
połączenia z masą.

ISO-B

GŁOŚNIK PRZEDNI

B3 Prawy + (Szary)
B4 Prawy – (Szary/czarny)
B5 Lewy +  (Biały)
B6 Lewy –  (Biały/czarny)

GŁOŚNIK TYLNY

B1 Prawy +  (Fioletowy)
B2 Prawy – (Fioletowy/czarny)
B7 Lewy + (Zielony)
B8 Lewy –  (Zielony)/czarny)
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Uwaga:
- Korzystamy wyłącznie z nieuziemionych głośników.
- Korzystamy z głośników o mocy co najmniej 30 W, używanie mniejszych głośników może doprowadzić do ich 

uszkodzenia przy większym poziomie głośności.
- Korzystamy z głośników o rezystancji 4~8 Ω w omach), stosowanie głośników o mniejszej albo o większej rezystancji 

może prowadzić do uszkodzenia jednostki. 
- Nie korzystamy z głośników z 3 przewodami i nie podłączamy głośników w pozycji minus (-) do nadwozia (GND). 

Urządzenie korzysta z układu BTL i każdy głośnik musi być podłączony izolowanymi przewodami zgodnie ze schematem.
- Przewody głośnika albo opcjonalne zewnętrzne wzmacniacze mocy muszą być zawsze oddalone o około 30 cm od 

anteny a/albo elementów przedłużających antenę.

Głośniki podłączamy zgodnie z następującym schematem, błędne podłączenie może uszkodzić radio albo głośniki a gwarancja 
przestanie obowiązywać.

 
 
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 

Przedni lewy

Przedni prawy

Tylny lewy

Tylny prawy

Właściwe połączenie                        Niewłaściwe połączenie

3.5mm PRZEDNIE WEJŚCIE POMOCNICZE
3,5 mm pomocnicze wejście można wykorzystać do podłączenia zewnętrznego uyządzenia audio za pośrednictwem jego 
wyjścia słuchawkowego albo jedo wyjścia pomocniczego z urządzenia. Urządzenia takie, jak odtwarzacze MP3, telefony 
komórkowe z odtwarzaczem MP3, odtwarzacz kasetowy, odtwarzacz minidysków, itp., mogą być podłączone do tej jednostki. 
Do podłączenia przedniego tych urządzeń do wejścia pomocniczego potrzebny jest przewód ze złączem  3.5mm. 
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INSTALACJA NA DESCE PRZYRZĄDÓW

Jeżeli Wasz samochód jest wyposażony w jeden (1x) DIN otwór dla samochodowego systemu audio, to radio można 
zainstalować następująco.

Uwaga: Jednostka powinna być zamontowana w położeniu poziomym z kątem pochylenia nie przekraczającym 30 °. 

Przed instalacją jednostki 
usuwamy te dwie śruby.
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1X DIN SLOT

1. Wkładamy zacisk montażowy do otworu 1X DIN na desce przyrządów.
2. Odginamy śrubokrętem montażowe zaczepy na zewnątrz i mocujemy 

zacisk montażowy na swoje miejsce.
3. Przykręcamy śruby M5 na tylnej części jednostki.
4. Sprawdzamy podłączenia elektryczne zgodnie z powyższą instrukcją

(połączenie ISO albo oddzielne przewody).
5. Do jednostki wkładamy złącze ISO.
 Dociskamy radio do zacisku montażowego, aż nie usłyszymy zatrzaśnięcia.
 Przesuwamy dźwignię montażową (metalowy pasek z otworami) na śrubę 

M5 i stosujemy nakrętkę M5 do zamocowania dźwigni montażowej.
6. Korzystamy ze śruby Bt5x20 do zamocowania drugiej strony dźwigni montażowej do nadwozia samochodu.
7. Ramkę zakładamy na na jednostce i kończymy instalację. 

Uwaga: Kroki 5 i 6 można wykonać tylko wtedy, gdy da się sięgnąć na tylną stronę 
jednostki wewnątrz deski z przyrządami  

Jeżeli chcemy wymontować radio, OSTROŻNIE usuwamy przedną ramkę (nie 
używamy zbyt dużej siły, kołek łączący ramkę mógłby się złamać) i umieszczamy 
dwa specjalne klucze do demontażu z lewej i prawej strony jednostki, naciskamy aż 
do ich zatrzaśnięcia się i wyjmujemy radio z deski przyrządów.
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PODSTAWOWE OPERACJE

Przycisk włączenia/ściszenia dźwięku 
Naciskamy ten przycisk i włączamy radio. Naciskamy jeszcze raz długo i radio wyłącza się. Krótkie naciśnięcie przycisku 
powoduje stłumienie dźwięku. Pamiętamy, że siła głosu zmiejszy się na wszystkich złączach audio. Ikona stłumienia dźwięku 
wyświetli się na panelu informacyjnym wyświetlacza. Żeby wrócić do odtwarzania ponownie na krótko naciskamy ten przycisk.

Przycisk głośności 
Głośność zmniejszamy albo zwiększamy obracając pokrętło w kierunku albo przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara. 
Jeżeli jednostka jest wyłączona, to przy kolejnym załączeniu włączy się przy poziomie głośności INVOL. 

Ustawienia systemowe
Głośność zmniejszamy albo zwiększamy obracając pokrętło w kierunku albo przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara. 
Jeżeli poziom głośności jest poniżej 20 a jednostka jest wyłączona, to po włączeniu radio uruchomi się przy standardowej 
głośności 20. Jeżeli poziom głośności przekracza 20, to po następnym włączeniu radio uruchomi się przy standardowej 
głośności 20.

Krótko naciskamy przycisk SEL, żeby wybrać funkcję audio w następującej kolejności: 
VOLUME (głośność) → BASS (niskie tony) → TREBLE (wysokie tony) → BALANCE (zrównoważenie L+R) → FADER 
(zrównoważenie przednich i tylnych głośników) → CURRENT MODE (tryb aktualny)

Jeżeli wybierzemy funkcję BASS (niskie tony) albo TREBLE (wysokie tony), to obracając pokrętło do sterowania głośności 
w kierunku ruchu wskazówek zegara eksponujemy tony niskie albo wysokie, to obracając pokrętło do sterowania głośności 
w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara zmniejszamy tony niskie albo wysokie. 
Jeżeli wybierzemy funkcję BALANCE (zrównoważenie L+R), to obracając pokrętło do sterowania głośności w kierunku ruchu 
wskazówek zegara zwiększamy głośność w prawo (R), obracając pokrętło do sterowania głośności w kierunku przeciwnym 
do ruchu wskazówek zegara zwiększamy głośność na lewo (L).
Jeżeli wybierzemy funkcję FADER (zrównoważenie przednich i tylnych głośników), to obracając pokrętło do sterowania 
głośności w kierunku ruchu wskazówek zegara zwiększamy głośność z tyłu (R), obracając pokrętło do sterowania głośności 
w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara zwiększamy głośność z przodu (F).
W trybie Radio naciskamy przycisk SEL w czasie 2 sekund żeby wejść do menu ustawień. Każdym naciśnięciem kolejno 
wybieramy: (AF → INVOL → ADJ → 12/24HOUR → TAVOL → EON → PTY →REG → LOC → MONO → LOUD → 
SUB → BEEP → DSP→ EXIT).

Jeżeli wybierzemy funkcję AF, to obracając pokrętło do sterowania głośności wybieramy AF OFF albo ON.
Obracając pokrętło do sterowania głośności w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara zmniejszamy standardową 
głośność przy włączaniu jednostki.
Jeżeli wybierzemy funkcję ADJ, to obracając pokrętło do sterowania głośności w kierunku ruchu wskazówek zegara 
wchodzimy do ustawiania czasu.
Jeżeli wybierzemy funkcję 12/24HOUR, to obracając pokrętło do sterowania głośności wchodzimy do zmiany formatu czasu 
12 albo 24 godzinnego.
Jeżeli wybierzemy funkcję TAVOL, to obracając pokrętło do sterowania głośności w kierunku ruchu wskazówek zegara 
wchodzimy do zwiększania głośności TA, obracając pokrętło do sterowania głośności w kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara wchodzimy do zmniejszenia głośności TA.
Jeżeli wybierzemy funkcję EON, (ON jest ustawieniem standardowym), to obracając pokrętło do sterowania głośności 
wchodzimy do wyboru ON albo OFF. 
Jeżeli wybierzemy funkcję PTY, to obracając pokrętło do sterowania głośności wchodzimy do wyboru PTY ON albo OFF.
Jeżeli wybierzemy funkcję REG, to obracając pokrętło do sterowania głośności wchodzimy do wyboru REG ON albo OFF.
Jeżeli wybierzemy funkcję LOC, to obracając pokrętło do sterowania głośności wchodzimy do wyboru ON albo OFF. 
Wybierając ON wybieramy krótkie odległości albo tryb stacji lokalnych (LOC) albo wybierając OFF wybieramy odległe stacje 
radiowe. 
Jeżeli wybierzemy funkcję MONO, to obracając pokrętło do sterowania głośności wchodzimy do wyboru OFF (Stereo) albo 
ON (Mono). 
Jeżeli wybierzemy funkcję LOUD (głośność), to obracając pokrętło do sterowania głośności wchodzimy do wyboru ON, albo 
OFF (standard). 
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Jeżeli wybierzemy funkcję SUB, to obracając pokrętło do sterowania głośności wchodzimy do wyboru ON albo OFF
Jeżeli wybierzemy funkcję BEEP to obracając pokrętło do sterowania głośności wchodzimy do wyboru ON albo OFF.
Jeżeli wybierzemy funkcję DIGITAL SOUND PROCESSOR (DSP) to obracając pokrętło do sterowania głośności wchodzimy 
do wyboru zdefi niowanego wcześniej efektu dźwiękowego zrównoważenia w następującej kolejności:
NONE (brak) → POP → ROCK → CLASSIC → FLAT (otwarty) → NONE (brak)

Uwaga: Po 5 sekundach bezczynności wyświetlacz wraca do standardowo wybranego trybu. Jeżeli możliwe jest 
wyświetlanie czasu, to jednostka wyświetla czas w trybie gotowości.

 
Programowanie wybranych stacji
Wybór stacji jest możliwy przy strojeniu ręcznym lub automatycznym. Jeżeli znajdziemy odpowiednią stację i częstotliwość, 
naciskamy przycisk OK, potem obracamy pokrętło do sterowania głośności, żeby wybrać 1─6, naciskamy przycisk OK dla 
potwierdzenia i zapamiętania stacji. Tę sekwencję można powtórzyć dla każdej dostępnej częstotliwości. Naciskamy przycisk 
BAND żeby wybrać kolejne dostępne częstotliwości i powtarzamy powyższą procedurę. 

Włączanie zaprogramowanych stacji
Wybieramy odpowiednią częstotliwość. Następnie naciskamy przycisk  albo  żeby wybrać stację.

AS (Auto Store) / PS (Preset Scan)
W trybieTuner wybieramy dostępną częstotliwość, następnie naciskamy i przytrzymujemy przycisk MEM przynajmniej przez 
2 sekundy i aktywujemy Automatyczne wyszukiwanie i funkcję zapisywania. Jednostka znajduje stacje w wybranym paśmie 
częstotliwości i zapisuje do 6 stacji do wybranej wcześniej pamięci. Wyszukiwanie zatrzymuje się po przeszukaniu całego 
pasma częstotliwości, po zapisaniu zaprogramowanych stacji albo po ponownym naciśnięciu przycisku MEM. PS: Naciskamy 
krótko przycisk MEM w trybie TUNER, żeby przeskanować zaprogramowane stacje do pamięci aktualnie dobranego pasma 
częstotliwości. Każdą zaprogramowaną stację słychać przez 5 sekund. Naciskamy przycisk MEM, żeby zatrzymać skanowanie. 

Wyszukiwanie pliku/książki adresowej
W trybie MP3/USB/SD/CD: Naciskamy przycisk MEM, żeby wejść do trybu wyszukiwania (naciskamy kolejno przycisk przy 
przechodzeniu pomiędzy następującymi trybami wyszukiwania): 
FILE NUMBER (numer pliku) → FILE NAME (nazwa pliku) → FOLDER (książka adresowa) (Uwaga: Dyski Audio CD 
obsługuje tylko tryb wyszukiwania numeru ścieżki.).

Wyszukiwanie numeru ścieżki
Cyfra “0” będzie migać na ekranie LCD, obracając pokrętło do sterowania głośnością w albo przeciwnie do ruchu wskazówek 
zegara wprowadzamy numery ścieżek. Naciskamy przycisk do sterowania głośnością , żeby zapisać wybrane numery 
i potwierdzić je naciśnięciem przycisku SEL. Powtarzamy to, aż nie pojawi się pożądany numer ścieżki. Teraz naciskamy 
przycisk OK do odtwarzania wybranej ścieżki. Jeżeli ścieżki nie można znaleźć, to będzie odtwarzana ostatnio uruchomiona 
ścieżka a funkcja wyszukiwania wyłączy się.
 
Wyszukiwanie nazwy ścieżki
W trybie MP3/USB/SD/CD: Naciskamy przycisk MEM kolejno, żeby wejść do trybu wyszukiwania nazwy ścieżki. Pojawi się 
znak A * * - - - - -.

Wpisujemy litery ścieżki obracając pokrętło do sterowania głośnością w albo przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i wybieramy 
pomiędzy znakami A─Z i 0─9. Migający znak potwierdzamy naciskając przycisk SEL. Powtarzamy to, aż nie pojawią się 
wszystkie wymagane znaki. Teraz naciskamy przycisk OK do odtwarzania wybranej ścieżki. Jeżeli jednostka wyświetli więcej 
wyników, to wybieramy pliki obracając pokrętło do sterowania głośnością w albo przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, 
następnie naciskamy przycisk OK dla potwierdzenia wybranego utworu. Jeżeli jednostka nie znajdzie ścieżki, to wyświetli się 
komunikat błędu a potem litera A * * - - - - - a sekwencja wyszukiwania nazwy pliku może być powtórzona. 

Wyszukiwanie książki adresowej
W trybie MP3/USB/SD/CD: Naciskamy przycisk MEM kolejno, aż na ekranie LCD nie pojawi się główna książka adresowa. 
Wchodzimy do trybu przeszukiwania książki adresowej. Pojawia się główna książka adresowa, i jeżeli występują podksiążki, 
obracając pokrętło do sterowania głośnością przechodzimy pomiędzy książkami adresowymi i naciskamy przycisk OK, żeby 
wejść do podksiążki adresowej. Jednostka zaczyna odtwarzać utwory z tej podksiążki adresowej.  
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Uwaga: Funkcja nie jest do dyspozycji dla komercyjnych audio CD. Po 5 sekundach bezczynności wyświetlacz wraca do 
standardowo wybranego trybu. Jeżeli wyświetlanie czasu jest do dyspozycji, to jednostka wyświetla czas przez kilka sekund 
a potem wraca do standardowego wyświetlania.

TA / TP
Dłuższe naciśnięcie przycisku BAND w trybie TUNER do aktywacji albo dezaktywacji Komunikatu drogowego (TA) / Programu 
drogowego (TP). W ustawieniach standardowych ta funkcja jest wyłączona. Jeżeli jest do dyspozycji sygnał TA albo TP 
z dostrojonej stacji radiowej, to na wyświetlaczu informacyjnym pojawi się ikona TP. Jeżeli funkcja TA/TP jest aktywna, ale nie 
ma żadnego sygnału RDS, to ikona TP będzie migać na wyświetlaczu informacyjnym (więcej patrz odsyłacz operacja RDS ). 

AF 
Ustawiamy AF na ON albo OFF tak, jak jest to opisane w rozdziale Ustawienia systemowe. Standardowym ustawieniem jest 
ON, jeżeli funkcja AF jest aktywna (on) i dostępna dla aktualnej stacji radiowej, to ikona AF będzie włączona, jeżeli funkcja 
nie jest dostępna, ikona AF będzie migać. Jeżeli jednostka nieustannie wyszukuje alternatywne częstotliwości, to może to 
powodować miejsce ze słabszym sygnałem i w takim przypadku zaleca się wyłączyć funkcję AF (OFF). 

REG
Ustawiamy REG na ON albo OFF tak, jak jest to opisane w rozdziale Ustawienia systemowe. Standardowym ustawieniem jest 
OFF (więcej informacji o REG patrz rozdział RDS). 

PTY
Dłużej naciskamy przycisk OK w trybie TUNER i włączamy albo wyłączamy Typ programu (PTY). Standardowym jest off. Jeżeli 
funkcja PTY jest aktywna (on) a wybrany typ programu jest odpowiedni, to pojawia się informacja o PTY. Jeżeli informacja 
o PTY różni się albo nie jest do dyspozycji, to ikona PTY miga. Naciskamy dowolny przycisk, żeby zatrzymać wyszukiwanie 
PTY (więcej patrz operacja RDS ). 

Tryb
Naciskamy przycisk Tryb, żeby wybierać pomiędzy dostępnymi źródłami audio w następującej kolejności: TUNER → CD → 
SD → USB → AUX → TUNER.

 / 
Automatyczne wyszukiwanie stacji
W trybie TUNER naciskamy i przytrzymujemy przycisk  (zwiększenie częstotliwości) albo  (zmniejszenie 
częstotliwości) przy automatycznym wyszukiwaniu stacji. Wyszukiwanie stacji zatrzyma się, po znalezieniu stacji albo po 
ponownym naciśnięciu przycisku. 

Następna ścieżka
Przy odtwarzaniu utworu z dysku naciskamy przycisk (NEXT ) do przejścia na następną ścieżkę. Podczas tej operacji 
jednostka nie będzie emitować żadnego dźwięku. 

Poprzednia ścieżka
Przy odtwarzaniu utworu z dysku naciskamy przycisk (PREVIOUS ) do przejścia na poprzednią ścieżkę. Podczas tej 
operacji jednostka nie będzie emitować żadnego dźwięku.

Szybkie przewijanie w przód
Przy odtwarzaniu utworu z dysku naciskamy i przytrzymujemy przycisk  przynajmniej przez 2 sekundy, żeby szybko 
przewinąć w przód (FFWD) aktualną ścieżkę. Podczas tej operacji jednostka nie będzie emitować żadnego dźwięku. 

Szybkie przewijanie w tył
Przy odtwarzaniu utworu z dysku naciskamy i przytrzymujemy przycisk  przynajmniej przez 2 sekundy, żeby szybko 
przewinąć w tył (FREV) aktualną ścieżkę. Podczas tej operacji jednostka nie będzie emitować żadnego dźwięku.
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Odtwarzanie/zatrzymanie
W trybie CD/MP3/SD/USB naciskamy przycisk OK, żeby zatrzymać utwór a potem naciskamy przycisk, żeby powrócić do 
odtwarzania.

Powtarzanie
W trybie MP3/USB/SD/CD naciskamy przycisk BAND kolejno wybierając odtwarzanie, potem naciskamy przycisk OK. Na 
wyświetlaczu informacyjnym pojawia się ikona RPT. Żeby skasować tryb powtarzania naciskamy ponownie ten sam przycisk. 
Ikona RPT znika i będzie kontynuowane odtwarzanie aktualnego utworu. 

Intro
W trybie MP3/USB/SD/CD naciskamy przycisk BAND kolejno wybierając intra, potem naciskamy przycisk OK, żeby przejrzeć 
media pod każdym utworem, utwór będzie odtwarzany przez 10 sekund. Na wyświetlaczu informacyjnym pojawia się ikona INT. 
Żeby skasować tryb przeglądania naciskamy ponownie ten sam przycisk. Ikona INT znika i będzie kontynuowane odtwarzanie 
aktualnego utworu. 

Odtwarzanie w przypadkowej kolejności
W trybie MP3/USB/SD/CD naciskamy przycisk BAND kolejno wybierając odtwarzanie przypadkowe, potem naciskamy 
przycisk OK do przypadkowego odtwarzania każdego utworu. Na wyświetlaczu informacyjnym pojawia się ikona RDM. Żeby 
skasować tryb przeglądania naciskamy ponownie ten sam przycisk. Ikona RDM znika i będzie kontynuowane odtwarzanie 
aktualnego utworu. 

Pasmo
Naciskamy przycisk Pasmo, żeby wybrać odpowiednie pasmo częstotliwości w następującej kolejności: 
FM 1 → FM 2 → FM 3 → AM 1 → AM 2. Kiedy wybierzecie nowe pasmo częstotliwości, to ostatnia wybrana częstotliwość/
stacja o tej częstotliwości będzie odtwarzana. 

Przywrócenie ustawień fabrycznych
Naciskamy przycisk OPEN na jednostce i zdejmujemy przednią osłnę. Następnie końcem spinacza biurowego naciskamy mały 
przycisk, RESET żeby przywrócić w jednostce standardowe ustawienia fabryczne. 

Oczytywanie i wysywanie dysku
• Naciskamy przycisk OPEN na jednostce i otwieramy przedni panel do odczytania albo wyjęcia dysku.
• Wkładamyjeden dysk nadrukiem do góry.
• Naciskamy przycisk EJECT jeżeli w jednostce już dysk jest. 
• Lekko wsuwamy dysk do jednostki, nie stosujemy siły, dysk zostanie automatycznie wsunięty. 

Uwaga:
• Odciski palców i i kurz na powierzchni dysku mogą pogorszyć jakość dźwięku. Dyski czyści się okresowo delikatną 

ściereczką bawełnianą od środka dysku na zewnątrz nie wykonując przy tym ruchu obrotowego. 
• Nie korzystamy w tym celu z żadnych rozpuszczalników, rozcieńczalnika, benzyny, płynu do mycia naczyń, werozolu 

antystatycznego do winylu, bo ich działanie może spowodować uszkodzenie dysku.
• Nie narażamy dysków na bezpośrednie promieniowanie słoneczne albo działanie jakiegoś źródła ciepła. 
• Na dysk nie nalepiamy żadnych papierów ani naklejek. 
• Stosujemy tylko12 cm dyski okrągłe, nie wkładamy innych typów dysków albo wielkości dysku. 
• Jeżeli dysk12 cm CD wysunie się, ale w czasie do 15 sekund nie zostanie wyjęty, to szufl adka zasunie się automatycznie, 

ale nie dojdzie do odtwarzania. 8cm automatycznie się nie chowają, przed zamknięciem obudowy trzeba je wyjąć. 

Jeżeli dysk wsunie się, to jednostka automatycznie odczyta dysk, pobierze początkowe dane z dysku, co zabiera kilka sekund 
a potem zaczyna odtwarzać dysk. 

Uwaga: Jeżeli jednostka jest w trybie gotowości a dysk jest włożony/wyjęty, to jednostka włączy się automatycznie. 
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Obsługa USB i iPOD© 
Wkładamy dysk pamięci USB, odtwarzacz MP3 USB, Apple iPOD© (Shuffl e, Mini, Nano, Video, itd.) albo podłączamy 
zewnętrzny 2,5 albo 1,8 calowy twardy dysk USB do tego portu USB. Możemy słuchać zapisanego nagrania MP3 albo utworów 
WMA. Jeżeli jest podłączony twardy dysk USB, to jednostka rozpozna twarde dyski o formacie FAT16 albo FAT32. Twarde 
dyski w formacie NTFS albo Linux NEJSOU nie są obsługiwane. Po podłączeniu jednego z tych urządzeń na wyświetlaczu 
informacyjnym pojawi się ikona USB.  Pamietajcie: na rynku istnieje nieprzebrana ilość urządzeń pamięciowych z albo bez 
zintegrowanego odtwarzacza MP3. Niektóre z tych urządzeń nie są kompatybilne z tą jednostką i nie można z nich odtwarzać. 
Po podłączeniu iPOD© do portu USB baterie dostosowane do doładowywania zaczną się natychmiast ładować, ale tylko 
w przypadku, gdy iPOD© jest naładowany na min 50%.  
Uwaga - ostrzeżenie: Niektóre zewnętrzne twarde dyski albo odtwarzacze MP4 i iPOD©, które nie są naładowane przynajmniej 
w 50%, potrzebują zbyt dużo energii, co może spowodować wyłączenie albo błędne działanie jednostki a nawet spowodować 
jej uszkodzenie, którego nie dotyczy gwarancja. W tym przypadku zewnętrzne dyski twarde albo odtwarzacze MP4 należy 
podłączyć do zewnętrznego źródła zasilania. 

Uwaga do obsługi iPOD©

Na iPOD© sa dwie strefy pamięci, tzw. strefa pamięci o dużej ilości danycha i strefa iTUNES©. Jeżeli iPOD© jest podłączony 
oryginalnym przewodem USB, to jednostka rozpozna tylko strefę pamięci o dużej ilości danych i będzie odtwarzać tylko tutaj 
zapisane pliki MP3 albo WMA . Strefa iTUNES© i format plików AAC nie są obsługiwane. 
OSTRZEŻENIE: Podłączamy iPOD© tylko oryginalnym przewodem USB inie przewodem USB i iPOD© podłączeniem do 
słuchawek albo tylko iPOD© podłączeniem słuchawek do 3,5mm pomocniczego wejścia tej jednostki. W ten sposób możemy 
spowodować uszkodzenie iPOD© i utratę gwarancji. 

Port na karty SD 
Wkładamy kartę SD albo SDHC do tego slotu i możemy odtwarzać zapisane pliki MP3 albo utwory WMA. Na wyświetlaczu 
informacyjnym zostaje wyświetlona ikona SD-CARD. 
Uwaga: Czasami potrzeba poczekać kilka sekund na identyfi kację karty. Jeżeli naciśniemy przycisk MODE, i wybierzemy 
kartę SD, ale jednostka wraca z powrotem do trybu radia, to oznacza, że karta nie jest zarejestrowana. Czekamy kilka sekund 
i ponownie naciskamy przycisk MODE, wybieramy kartę SD kartu, nie wysuwamy karty SD, ponieważ można w ten sposób 
uszkodzić pliki.

RDS 

Radio Data System (RDS) umożliwia wykorzystywanie do maksimum jednostki wyposażonej w RDS. RDS umożliwia stacjom 
radiowym transmisję danych, które ułatwiają ich wykorzystywanie. Stacje radiowe mogą wysyłać krótkie wiadomości na RDS 
i świadczyć dodatkowe informacje o transmitowanych programach, pogodzie, informacje ogólne, komunikaty drogowe, nazwy 
zapisów albo numery telefonów itp. Informacje RDS sa transmitowane przez wiele stacji radiowych, które nadają w paśmie FM. 

PS (Nazwa usługi programowej)
Jednostka jest dostarczana z wyświetlaczem, który wyświetla nazwę wybranej stacji radiowej. Jeżeli zaprogramujecie 
swoje ulubione stacje radiowe pod wybranymi wcześniej numerami stacji, to zapamiętane zostaną nie tylko częstotliwości, 
ale również numer identyfi kujący stację. Jeżeli ustawiliście RADIO-JEDEN na przycisku nr jeden, to każde naciśnięcie tego 
przycisku włącza RADIO-JEDEN. 

AF (Alternatywna częstotliwość) Strojenie automatyczne 
Jednostka uzyskuje informacje o częstotliwościach pobliskich nadajników. To umożliwia wybranie najsilniejszego sygnału 
FM dla wybranej stacji. Jest to użyteczne i bezpieczne szczególnie podczas kierowania, bo podczas jazdy nie trzeba już 
przestrajać radia pomiędzy różnymi strefami pokrywanymi przez nadajnik. 

Stacje regionalne(REG On/Off)
Wiele lokalnych stacji radiowych ma tylko kilka różnych częstotliwości a powierzchnia pokryta przez sygnał jest ograniczona. 
Niektóre stacje lokalne są połączone w regionie tak, że jeżeli sygnał stacji lokalnej osłabnie, jednostka przełącza się inną stację 
w tym samym regionie. Jeżeli życzycie sobie, żeby radio było dostrojone do tej samej stacji ze stałą siłą głosu albo jakością 
sygnału to należy włączyć regionalne sterowanie tak, jak jest to opisane na poprzednich stronach. 
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TA i TP (Informacje drogowe/ Program drogowy)
Jeżeli lokalna stacja wysyła komunikaty drogowe, to ta jednostka jest o tym informowana. Te informacje można wykorzystać 
do informacji drogowej również bez słuchania tej stacji. Jeżeli transmitowany jest komunikat drogowy, jednostka przerywa 
odtwarzanie CD i automatycznie przełącza się na komunikat. Na końcu komunikatu jednostka wraca do stanu początkowego 
i współpracy z SD, USB albo CD. 

Dla tej funkcji komunikat drogowy musi być aktywny. Jednostka umożliwi Państwu tylko dostrojenie do stacji, która jest zdolna 
wysyłać odpowiednie informacje RDS o komunikatach drogowych. 

Jeżeli sygnał wybranej stacji radiowej osłabnie, jednostka sama przestroi się do innej stacji, która wysyła informacje drogowe 
RDS. Na wyświetlaczu informacyjnym zapala się symbol TP w przypadku, gdy znaleziono albo wybrano stację TP.

EON (Poszerzenie o kolejne sieci)
Jednostka jest wyposażona w funkcję rozszerzania o kolejne sieci (EON) i może przełączać się z krajowej sieci stacji (na 
przykład RADIO JEDEN) na lokalne komunikaty drogowe, a potem z powrotem do stacji krajowej po zakończeniu komunikatu. 
Na przykład jednostka jest dostrojona do RADIO CZTERY a funkcja TA jest aktywna. Możemy słuchać RADIO CZTERY albo 
ścieżki nagrania albo mieć wyciszony dźwięk radia. Kiedy bliska lokalna stacja radiowa, jaką jest RADIO LOKALNE, będzie 
nadawać komunikat drogowy, to sygnał RDS zostanie przekierowany na RADIO CZTERY i poda jednostce, żeby dostroiła 
się na RADIO LOKALNE w celu odsłuchania komunikatu. Jednostka będzie już znać częstotliwość RADIA LOKALNEGO 
w tej strefi e. Jednostka sprawdzi najpierw, czy sygnał RADIA LOKALNEGO jest zadawalający, i jeżeli tak jest, przełączy się 
z RADIA CZTERY, zwiększy głośność albo przerwie odtwarzanie na czas nadawania komunikatu. Po zakończeniu komunikatu 
jednostka wraca do poprzedniego stanu i jest przygotowana do kolejnego komunikatu. Z funkcją EON jednostka dowiaduje się 
o częstotliwościach stacji radiowych w rejonie, zarówno lokalnych, jak i krajowych. Jeżeli zmienicie stację, to jednostka zaraz 
się dowie, które częstotliwości ma najpierw spróbować.  

PTY (Typ programu)
Wiele stacji nadaje poszczególnym programom kody zależne od ich typu. Jednostka umożliwi Państwu wybranie wymaganego 
typu programu i wyszukuje nadajnik tego programu. Do dyspozycji są następujące typy programów: Przemówienie, komunikat, 
aktualności, informacje, sport, szkolnictwo, teatr, kultura, wiedza, różne audycje (quízy, komedie), Pop Music, Rock Music, 
M.O.R.M. Easy Listening, muzyka klasyczna, inne utwory muzyczne, pogoda, fi nanse, dzieci, społeczeństwo, religia, telefony, 
podróże, wolny czas, Jazz, Country, krajowe, stare hity, Folk i dokument.

Do aktywowania funkcji trzeba nacisnąć i przytrzymać przycisk OK przez co najmniej 2 sekundy. Aktualnie wybrany typ 
programu będzie wyświetlany na wyświetlaczu informacyjnym. Jeżeli nie zostanie wybrany żaden specjalny typ programu, na 
wyświetlaczu będzie wyświetlane PTY NONE. Żeby wyłączyć funkcję naciskamy ponownie przycisk OK znovu. Standardowym 
ustwieniem tej funkcji są “Wiadomości”.

Obracamy pokrętłem do sterowania głośności w lewo albo w prawo, żeby poruszać się pomiedzy dostępnymi typami 
programów, a potem ponownie naciskamy przycisk OK, jednostka zaczyna teraz wyszukiwać automatycznie stacje radiowe 
z wymaganym kodem typu programu. 

Czas i data(CT-Clock Time)
Część danych RDS wykorzystuje się do transmisji aktualnej daty i czasu. Czas w jednostce nie musi być nigdy programowany 
i automatycznie uwzględnia zmaiany na czas zimowy i letni. Uwzględnia również lata przestępne, a podczas podróży 
zagranicznej rozróżnia również strefy czasowe. 
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DANE TECHNICZNE

Cieszcie się ze słuchanej muzyki
Wyjątkowy, stylowy 1x DIN CD odtwarzacz samochodowy z radiem FM RDS EON. Ten łatwy do zainstalowania system 
cechuje demontowalny panel przedni, który stanowi zabezpieczenie przed kradzieżą. Wbudowany wzmacniacz mocy 4x40 
W oferuje wyjątkowe własności HiFi dźwięku. Informacje robocze i informacje o stacjach świadczone za pomocą funkcji RDS 
są wyświetlane na wyświetlaczu informacyjnym. Można zaprogramować do 18 stacji FM, jako wybrane wcześniej kanały. 
Pracę ułatwiają przyjemne i łatwo dostępne przyciski do obsługi przez użytkownika.  

Własności:
• Demontowany panel sterowania z przenośnym futerałem 
• Obsługuje: CD, CD-R, i CD-RW dyski (MP3 / WMA/– normalne Audio CD)
• Karty SD-SDHC albo dyski pamięciowe USB albo Apple iPOD© albo 2,5 calowy twardy dysk do odtwarzania MP3, utworów 

WMA
• Czarny przód, czarno - biały wyświetlacz informacyjny
• Wbudowany wzmacniacz mocy 4x 40 W (maks.) rezystancja obciążenia: 4 - 8 Omów
• Radio FM z funkcją RDS EON 
• 18 programowanych kanałów FM (87.5 - 108MHz), 
• Rezystancja anteny: 50 Omów
• 1x RCA dwa kanały wyjścia audio (lewy i prawy) 
• 1x 3.5mm wejście (stereo, na płycie przedniej)
• 1x podłączenie USB
• 1x SD / SDHC slot
• 1x DIN wielkość
• Zasilanie: 10.5 - 16VDC

Razem:
• Ochronny futerał na panel sterujący
• Zaciski instalacyjne i wyposażenie
• Wbudowane złącze ISO
• Instrukcja użytkownika

Specyfi kacja:
Zasilanie 12V  (10.5 - 16V  (dopuszczalny)
Maksymalny prąd <10 Amperów
Wymiary 1x DIN (178mm [sz.] × 175mm [gł.] × 50mm [wys.])
Laser Laser połprzewodnikowy, długość fali 650nm, 780nm
Zakres częstotliwości CD 48KHz modulacja impulsowa 20Hz ─ 20KHz
Stosunek CD S/N 60 dB 
CD odkształcenia harmoniczne THD < 0,5%
Audio, stosunek S/N i zakres dynamiki ≥80dB
Odkształcenia harmoniczne THD 0,1 %
Wyjście wzmacniacza 4 x 40 W (Maks.)
Rezystancja obciążenia 4 - 8 Ω
Zakres częstotliwości FM 87.5 ─ 108 MHz
Rezystancja anteny 50 Ω
AUX IN odpowiedź częstotliwościowa 20 ─ 20.000Hz
AUX IN Rezystancja wejściowa 10KΩ
Stosunek AUX IN S/N 70 dB
AUX IN Poziom wejściowy 200mV (2V maksymalnie)
Wyjście Audio RCA 2,0 V (1KHz .0dB) ±0,2V
Temperatura pracy Temp: -20˚C ─ +60˚C 
Temperatura pamięci Temp: -30˚C ─ +80˚C
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WAŻNE UWAGI

• Z urządzenia nie korzystamy długo przy wyłączonym silniku, ponieważ rozładowany akumulator uniemożliwi później 
uruchomienie silnika i zmniejszy swoją żywotność. 

• Przy instalacji jednostki współpracujemy ze specjalistami z serwisu.
• Przed instalacją jednostki w otworze o wielkości1 x DIN w Waszej desce przyrządów podłączcie przewody i sprawdźcie, 

czy wszystko jest podłączone i pracuje poprawnie. 
• Korzystamy tylko z części, które są częścią jednostki, żeby zapewnić poprawny montaż. Wykorzystanie nieoryginalnych 

części może uniemożliwić pracę jednostki. 
• Skonsultujcie ze swoim najbliższym sprzedawcą samochodów, czy do montażu należy wykonać otwory albo w inny sposób 

modyfi kować nadwozie samochodu. 
• Jednostkę instalujemy w miejscu, w którym nie ogranicza kierowania i tam, gdzie nie może spowodować obrażeń 

pasażerów w przypadku nagłego hamowania. 
• Przy niektórych dyskach pamięci USB nie będzie można korzystać z pewnych funkcji. 
• Ta jednostka jest przeznaczona dla pojazdów z 12 woltowym akumulatorem z minusem na masie. Przed instalacją 

jednostki w samochodzie, ciężarówce albo autobusie, sprawdzamy napięcie akumulatora. 
• Żeby zapobiec zwarciu w układzie elektrycznym sprawdzamy, czy przed instalacją został odłączony przewód do 

akumulatora.  
• Szczegóły podłączenia wzmacniacza mocy i innych urządzeń znajdują się w tej instrukcji. 
• Okablowanie mocujemy zaciskami albo opaskami. Przewody chronimy przez ich owinięcie taśmą izolacyjną, żeby nie 

zostały skaleczone przez metalowe części.
• Naciągamy i mocujemy wszystkie przewody, żeby nie dotykały do ruchomych częsci takich, jak dźwignie sterujące, 

hamulce ręczne i prowadnice foteli. 
• Nie umieszczamy przewodów w miejscach, które się grzeją, na przykład blisko wylotu gorącego powietrza. Jeżeli izolacja 

przewodu roztopi się albo zostanie wyrwana, to istnieje niebezpieczeństwo zwarcia przewodów z nadwoziem. 
• Nie skracamy przewodów. Po skróceniu obwód ochronny może zadziałać. 
• Nigdy nie zasilamy urządzeń w ten sposób, że zdejmujemy izolację z przewodu zasilającego i podłączamy do niego inne 

przewody zasilające. Obciążenie przewodu zwiększy się i spowoduje jego przegrzanie. 
• Przy wymianie bezpiecznika sprawdzamy, czy jest on tego samego rodzaju co bezpiecznik zalecany dla tej jednostki. 
• Głośniki podłączone do tej jednostki muszą mieć dużą moc, minimum 30W i rezystancję 4-8 omów. Podłaczone głośniki 

z wejściem albo rezystancją inną niż tu podana mogą spowodować zapalenie się głośników, odkształcenie membrany 
i inne uszkodzenia. 

• Jeżeli zasilacz wyrobu jest włączony, to sygnał kontrolny jest na wyjściu niebieskiego przewodu. Do zdalnego sterowania 
podłączamy zasilanie systemu albo do kontrolnego terminala transmisji z anteny samochodowej (maks. 100 mA 12 V DC). 
Jeżeli do samochodu jest użyta charakterystyczna antena okienna, to trzeba ją podłączyć do terminala antenowego 
regulatora napięcia. 

• Jeżeli ten system korzysta z zewnętrznego wzmacniacza mocy, to trzeba sprawdić, czy nie jest podłączony niebieski 
przewód do terminala wzmacniacza. Nie można również podłączać niebieskiego przewodu do terminala zasilającego 
antenę. Takie podłączenie może spowodować nadmierne zużycie prądu i wadliwe działanie urządzenia. 

• Żeby zapobiec zwarciu, należy zaizolować niewykorzystane końce przewodów za pomocą taśmy izolacyjnej. Starannie 
izolujemy niewykorzystane przewody do głośników. Istnieje możliwość zwarcia, jeżeli przewody nie będą zaizolowane.  

• Brud albo zawilgocenie soczewek wewnątrz tej jednostki może spowodować zablokowanie funkcji odtwarzania w tej 
jednostce. 

• Odtwarzanie dysków nagranych na PC z zastosowaniem właściwego formatu jest możliwe, ale w zależności od 
zastosowanego oprogramowania, ustawień środowiska i innych czynników limitujących odtwarzanie. (o szczegóły należy 
pytać w sklepie albo u dealera, u którego oprogramowanie zostało zakupione). 

• CD-Extra dyski można odtwarzać jako muzyczne CD.  
• Normalne odtwarzanie dysków CD-R/CD-RW nagranych inaczej niż zapis muzycznych dysków CD może nie być 

możliwe.  
• Odtwarzanie muzycznych dysków CD-R/CD-RW i tych nagranych za pomocą muzycznych odtwarzaczy CD, może być 

niemożliwe za pomocą tej jednostki z powodu własności dysku albo zabrudzenia dysku. Brud albo zawilgocenie soczewek 
wewnątrz tej jednostki mogą spowodować zablokowanie funkcji odtwarzania. 

• Nazwy i inne informacje nagrane na dyskach CD-R/CD-RW (ID3TAG) można wyświetlać w tej jednostce. 
• Jeżeli włożycie dysk CD-RW do tej jednostki, to czas odtwarzania będzie dłuższy, niż jeżeli do jednostki włożycie zwykły 

CD albo CD-R disk. Przed użyciem dysku CD-R/CD-RW należy się zapoznać z zabezpieczeniami.  
• Obsługiwanie tego sprzętu i telefonowanie podczas jazdy są niebezpieczne, przed rozpoczęciem rozmowy należy 

zaparkować. Dostawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeżeli to ostrzeżenie nie będzie przestrzegane. 
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LIKWIDACJA BATERII / BATERIE
Przy likwidacji baterii należy przestrzegać lokalnych przepisów albo zadzwonić do urzędu miejskiego, na wysypisko śmieci 
albo do sklepu, w którym wyrób został zakupiony. 

Baterii nigdy nie wyrzucamy z odpadkami komunalnymi. Korzystamy do tego z odpowiednich fi rm w okolicy albo w gminie, 
jeżeli takie są do dyspozycji. 

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 elektronicznych 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 sprzedawcy 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 najbliższe 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.
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