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1. Funkcia
 1 Číta MP3/WMA súbory z USB pamäte, prenáša hudobný signál cez FM tuner 

 v automobile, môžete sa tak tešiť z hudby prostredníctvom vášho stereo prehrávača 
 aj v aute.

 2 Podporuje externé audio prehrávače (mp3 prehrávač, CD, VCD atď.)
 3 Prenáša 199 frekvencií (88,1 - 107,9 MHz).
 4 Napájanie zo zapaľovača v automobile (DC 12 V – 24 V).
 5 Niekoľko EQ možností: Live (živé), Rock, Classical (klasická hudba), Normal (normálne), 

 POP.
 6 Funkcia nastavenia frekvencie a hudobnej stopy.
 7 S infračerveným diaľkovým ovládačom je vaša jazda bezpečná.
 8 Unikátny dizajn, excelentná kvalita zvuku*, extrémny hudobný zážitok.

* Pri prepojení USB. Kvalita pri analógovom prepojení (audio vstup) je vinou viacnásobného 
prevodu nižšia, než pri plne digitálnom prepojení.

Technické údaje:
Excelentná kvalita zvuku s plnou duplexnou komunikáciou
FM rozsah: 88,1 - 107,9 MHz (celkom 199 kanálov)
Oddelenie kanálov: 40 dB 
Frekvenčná odozva: 35 Hz – 20 kHz
Inštalačné možnosti: Plug & drive: ľahké zapojenie do zdierky cigaretového zapaľovača
Podporuje: USB, audio kábel (line- in)
Audio vstup: 2,5 mm stereo zásuvka
Prevádzkové napätie: DC 12 V – 24 V

Inštalácia:
1. Pripojte prístroj do konektora zapaľovača cigariet vo vozidle.
2. Nastavte vysielaciu frekvenciu prístroja tak, aby zodpovedala kanálu v rozmedzí FM 88,1 - 107,9 MHz.
3. Nastavte fm kanál vo vozidle na rovnaký kanál, ako na prístroji - potom môže prístroj prehrávať hudbu 

z FLASH disku alebo iných zdrojov zvuku prostredníctvom linkového vstupu (line-in).

Použitie prehrávača s alebo bez diaľkového ovládača:
LED displej.
1. V normálnom režime prehrávania zobrazenie aktuálnej frekvencie.
2. Dlhým stlačením tlačidla NEXT/VOL+ alebo PREV/VOL- na paneli na LED displeji zmeníte 

aktuálnu hlasitosť.
3. Krátkym stlačením tlačidla NEXT/PREV na paneli alebo na diaľkovom ovládači na 

LED displeji zmeníte číslo aktuálnej skladby.
4. Krátkym stlačením tlačidla CH na paneli alebo CH na diaľkovom ovládači aktivujete výber 

kanálov, potom krátkym stlačením tlačidla NEXT/VOL+ alebo PREV/VOL- na paneli alebo 
CH+/CH- na diaľkovom ovládači na LED displeji zmeníte aktuálnu frekvenciu.

5. Stlačením tlačidla Play na paneli alebo na diaľkovom ovládači počas normálneho 
prehrávania zobrazíte na LED displeji číslo aktuálnej skladby.

6. Stlačte tlačidlo EQ – LED, displej zobrazí aktuálny režim ekvalizéra (EQ) (E-0: Normal - Normálny, 
E-1: Rock - Rock. E-2: POP - Pop, E-3: Classical - Klasická hudba, E-4: Live - Živá hudba).
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Tlačidlá na paneli
1. Tlačidlo CH: Aktivujte nastavenie frekvencie krátkym stlačením tohto tlačidla. V tejto 

fáze môžete teraz posunúť frekvenciu o 0,1 MHz stlačením tlačidla NEXT/VOL+ alebo 
PREV/VOL-, po nastavení zvolenú frekvenciu potvrďte opäť krátkym stlačením tlačidla CH.

2. Tlačidlo NEXT/VOL+ alebo PREV/VOL-: Krátkym stlačením zvolíte predchádzajúcu alebo 
nasledujúcu skladbu, dlhým stlačením aktivujete nastavenie hlasitosti.

3. Tlačidlo PLAY: Krátkym stlačením môžete aktivovať režim prehrávania (Play) alebo pauzy 
(Pause), dlhým stlačením môžete zmeniť režim opakovania (ONE - Jedna skladba, ALL - 
Všetko, RANDOM - Náhodný výber)

Diaľkový ovládač

Prehrávanie/Pauza

Nastavenie 
kanála

Zmena skladby

Hlasitosť+/-

Zmena kanála

Zmena režimu ekvalizéra

Zmena priečinka

Numerické tlačidlo
Voľba kanála a voľba 
skladby

1. Tlačidlo CH+/CH- (Kanál+/-): Nastavenie frekvencie po 0,1 MHz – krátkym stlačením.
2. Tlačidlo CH (Kanál): Nastavenie kanála po nastavení frekvencie tlačidlom CH+/CH- alebo 

zadanie kanála numerickým tlačidlom.
3. Tlačidlo PREV/NEXT (Predchádzajúca/Ďalšia): Voľba predchádzajúcej alebo ďalšej 

skladby.
4. Tlačidlo +/-: Zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.
5. Tlačidlo PLAY (Prehrávanie): Prehrávanie alebo pozastavenie – krátkym stlačením.
6. Tlačidlo EQ (Ekvalizér): Voliteľný ekvalizér: Normal (Štandardný), Rock (Rock); POP (Pop); 

Classical (Klasická hudba); Live (Živý koncert);
7. FOL+/FOL- (Priečinok+/-): Postupná voľba priečinkov s hudobnými súbormi.
8. Numerické tlačidlá: Priama voľba čísla skladby stlačením numerického tlačidla; priama 

voľba kanála stlačením numerického tlačidla a následným stlačením tlačidla CH.
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POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM
Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ
Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch 
znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť 
pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, 
obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. 
Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných 
európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi 
pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto 
produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate 
prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie 
a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie 
odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo 
najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu 
odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie
Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od 
svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie
Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si 
potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho 
predajcu.

Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň 
vzťahujú.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho 
upozornenia a vyhradzujeme si právo na ich zmenu.


