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ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ, JAK PRAWIDŁOWO KORZYSTAĆ Z TEGO PRODUKTU, 

PRZED JEGO UŻYCIEM NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ 

OBSŁUGI I ZACHOWAĆ JĄ NA PRZYSZŁOŚĆ. JEŚLI ZAMIERZASZ PRZEKAZAĆ 

KOMUŚ TEN PRODUKT (SPRZEDAĆ GO), NALEŻY PRZEKAZAĆ GO WRAZ CAŁĄ 

DOKUMENTACJĄ, WŁĄCZNIE Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI.
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1. Wskazówki dotyczące instalacji
 Urządzenie zaprojektowane jest do zasilania napięciem 12 V. Przed zainstalowaniem 

tego urządzenia należy upewnić się, że pojazd jest wyposażony w źródło zasilania 
o napięciu 12 V z uziemionym biegunem ujemnym.

 Przed podłączeniem tego urządzenia należy odłączyć ujemny biegun akumulatora. 
Zmniejszy to prawdopodobieństwo uszkodzenia urządzenia przez przypadkowe 
zwarcie obwodu.

 Należy zapoznać się ze schematem połączeń, aby upewnić się, że urządzenie 
zostało prawidłowo podłączone za pomocą kolorowych przewodów. Nieprawidłowe 
podłączenie przewodów może spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia lub 
uszkodzenie instalacji elektrycznej pojazdu.

 Nie zapomnij o podłączeniu przewodu głośnika oznaczonego (–) do złącza (–). Nigdy 
nie podłączaj lewego i prawego przewodu głośnika do siebie lub do karoserii pojazdu.

 Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych urządzenia. Ich zablokowanie spowoduje wzrost 
temperatury w urządzeniu, co może doprowadzić do jego uszkodzenia lub pożaru.

  To urządzenie obsługuje odtwarzanie cyfrowych plików audio MP3 i WMA.
 Nie próbuj naprawiać tego urządzenia; modyfi kowanie urządzenia może spowodować 

nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie urządzenia.
 Zatrzymaj pojazd przed wykonaniem jakichkolwiek czynności, które mogłyby zakłócić 

jazdę.
 Nie włączaj urządzenia przy skrajnie wysokiej lub niskiej temperaturze. Zakres 

temperatury roboczej to -10 do +50°C. 

   UWAGA
Upewnij się, że połączenie jest prawidłowe, szczególnie w przypadku zasilacza 
(większe zużycie energii) i pamięci zapasowej (mniejsze zużycie energii). Dzięki 
temu zachowany zostaje minimalny pobór prądu w stanie wyłączenia oraz 
preferencje ustawione w pamięci radia samochodowego.
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2. Instalacja
W zestawie znajdują się następujące części wyposażenia

1 2 3 4 5

Jednostka główna 
i panel przedni 
(z futerałem)

Pilot zdalnego 
sterowania

Ramka redukcyjna Złącza ISO Kabel audio i wideo

6 7 8 9 0

Śruba sześciokątna Śruba × 4 szt. Gumowa podkładka Instrukcja obsługi Wtyczka ISO

qa

Urządzenie do
demontażu (2 szt.)

2.1. Montaż 

1. Włóż obudowę montażową do deski rozdzielczej.

2. Zagnij zatrzaski w desce rozdzielczej w celu bezpiecznego montażu.
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3. Jeśli to konieczne, zabezpiecz tył urządzenia metalową taśmą. Taśma ta może być 
wygięta ręcznie do wymaganego kąta.

Deska rozdzielcza Przegroda 
ognioodporna

Poluzuj deskę rozdzielczą
Przymocuj śruby tylnego uchwytu 
i tylną wiązkę kabli i bezpiecznie 
zamocuj urządzenie.

4. Aby odblokować urządzenie, należy włożyć przyciski po obu stronach i wyciągnąć 
urządzenie z deski rozdzielczej.

Uwaga:
-  Małe przedmioty należy przechowywać w miejscu, do którego nie będą miały 

dostępu dzieci. 
- Do montażu należy używać wyłącznie dostarczonych śrub.
-  Sposób montażu różni się w zależności od modelu samochodu i dostarczonych 

części. Instalację urządzenia należy powierzyć wykwalifi kowanym technikom.

Zdjęcie przedniego panelu
Wciśnij przycisk , aby zwolnić panel sterowania z jednostki głównej. Panel zostanie 
odłączony i można go zdjąć. Po odłączeniu panelu można też można włożyć do slotu 
kartę SD, aby odtwarzać pliki multimedialne.
Aby przymocować panel przedni, najpierw przymocuj lewą stronę w pozycji odchylonej, 
popchnij lekko w lewo, a następnie przymocuj prawą stronę.

   Uwaga:
Nie należy dotykać złącza na panelu przednim jednostki głównej, aby nie 
dopuścić do pogorszenia styku elektrycznego. Złącza należy czyścić wyłącznie 
czystą, suchą ściereczką. Po zdjęciu panelu przedniego z jednostki głównej 
umieść go w futerale ochronnym (jeśli jest dostępny).
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2.2. Podłączenie elektroniczne

   Uwaga:
Zaleca się, aby podłączenie zostało wykonane przez specjalistów. Zapobiegnie 
to nieprawidłowemu działaniu urządzenia, ochroni urządzenie i inne przedmioty 
przed uszkodzeniem oraz zapewni bezpieczną i bezproblemową pracę!
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2.3. Przewody przyłączeniowe

Użyj wiązki adaptera podłączonej do złącza wielokrotnego urządzenia oraz do 
odpowiednich wejść i wyjść po drugiej stronie. Upewnij się, że połączenia są wykonane 
prawidłowo i że zachowana jest dobra izolacja podłączonych i odłączonych przewodów! 

Złącze/Przedmiot Podłączyć do 
1  Różowy przewód Hamulec postojowy (–) 
2  Fioletowy przewód Kamera cofania (B+) 
3  Złącze ISO  Zob. poprzedni opis
4  Żółty kabel Wyjście wideo
5  Czerwony kabel Tylne wyjście liniowe (R – prawe) 
6  Biały kabel Tylne wyjście liniowe (L – lewe)
7  Czerwony kabel Przednie wyjście liniowe (R – prawe)
8  Biały kabel Przednie wyjście liniowe (L – lewe)
9  Czerwony kabel Wejście audio (R – prawe)
10  Biały kabel Wejście audio (L – lewe)
11  Żółty kabel Wejście wideo
12 Brązowy kabel Kamera wideo
13  Niebieski kabel Subwoofer
14  Biały przewód OE SWC AD Linia 1
15  Zielony przewód OE SWC AD Linia 2 
16  Czarny przewód OE SWC AD Uziemienie linii (masa)
17 Czarny kabel Antena radia
18 złącze DAB Złącze anteny
19 Czarny kabel Mikrofon zewnętrzny 

PRZEWÓD PROWADZĄCY
Hamulec parkowania: Podłącz ten przewód do systemu hamulca ręcznego pojazdu
Tylna kamera: Podłącz do wskaźnika biegu wstecznego. Do tego przewodu powinno być 
podłączone napięcie przy włączeniu biegu wstecznego.

   Uwaga:
Aby uniknąć wypadków, zabronione jest oglądanie fi lmów podczas jazdy. 
Urządzenie obsługuje tę funkcję pod warunkiem, że jest prawidłowo 
zainstalowane. Aby oglądać wideo, zaparkuj samochód w bezpiecznym miejscu 
i zaciągnij hamulec ręczny.
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Uwaga:
- Oglądanie wideo bez zaciągniętego hamulca ręcznego jest zablokowane – na 

ekranie wyświetli się komunikat. 
-  Blokowanie wideo dotyczy wyłącznie ekranu głównego, wyjście RCA ekranu 

tylnego nie jest blokowane.

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

Uwaga: (złącze A nr 7) musi być podłączone za 
pomocą kluczyka zapłonu pojazdu, aby akumulator 
pojazdu nie został rozładowany, gdy pojazd nie jest 
używany przez dłuższy czas.

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 (–)

B
1 3 5 7

2 4 6 8

5 7

4 8A
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3. Panel sterowania i pilot zdalnego sterowania
Poniższe rysunki przedstawiają panel sterowania i pilot zdalnego sterowania. Wyświetlacz 
i symbole pokazane na powyższym rysunku mogą się różnić od rzeczywistego panelu 
sterowania i pilota zdalnego sterowania. Korzystaj z funkcji, które są dostępne w Twoim 
urządzeniu. 

n o
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g
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j

k

 

l

m

b

1.  OTWARCIE
• Naciśnij, aby wysunąć TFT i ustawić 

nachylenie ekranu TFT.
• Naciśnij i przytrzymaj, aby schować 

ekran TFT.
2.  / 

• Wciśnij, aby przejść na poprzednią/
następną ścieżkę.

• Wciśnij i przytrzymaj, aby wyszukać 
ścieżkę lub szybko odtwarzać do 
przodu / do tyłu.

3.  WYBÓR (SEL)
• Wybór skrótów lub ustawienia

4.   (MOD)
•  Zawieszenie aktualnego połączenia
• Wybór źródła (Radio, BT, AV, DAB) 

5.   BND
• Odebranie połączenia. 
• Przełączenie połączenia na telefon 

komórkowy. 
• Wybór pasma FM (FM1/FM2/FM3) 

lub AM1 (MW1)/AM2 (MW2) 
6.  STRONA GŁÓWNA

•  Ekran główny
7.  

• Wciśnij, aby włączyć system. 
• Wciśnij i przytrzymaj, aby 

wyłączyć urządzenie. 
• Wciśnij szybko, aby wyciszyć lub 

anulować wyciszenie dźwięku. 
• Obróć, aby ustawić głośność. 
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3.1. Opis pilota zdalnego sterowania

Przycisk zasilania

Przełączanie trybów

Strojenie / wybór 
ścieżek

Przycisk EQ 
(Korektor)

Przyciski preselekcji

Odtwarzanie/Pauza

Odrzucenie/zakończenie 
połączenia

Przełącznik pasma 

Pokrętło siły głosu 

Automatyczne wyszukiwanie 
w pamięci 

Wciśnij, aby wielokrotnie odtwarzać 
jedną ścieżkę; wciśnij ponownie, 
aby wielokrotnie odtwarzać katalog

Wciśnij, aby włączyć 
odtwarzanie losowe; wciśnij 
ponownie, aby odtwarzać 
losowo katalog

Przyjęcie/nawiązanie połączenia

Wyciszanie/przywrócenie 
dźwięku

8.  AMS 
•  Automatyczne wyszukiwanie 

i zapisywanie dostępnych 
stacji (długie naciśnięcie) lub 
przeszukiwanie wcześniej 
zapisanych stacji (krótkie 
naciśnięcie). 

9.  WEJŚCIE AV (AV IN)
•  Do podłączenia zewnętrznego 

źródła sygnału przy pomocy kabla 
stereo. 

10.  USB 
• Do podłączenia urządzenia 

pamięci USB. 
• Do podłączenia kompatybilnego 

urządzenia iPod/iPhone. 

11.  DISP 
• Do przełączenia wyświetlania 

zegara / stanu urządzenia 
(częstotliwość radiowa itp.)

12. 
• Do odblokowania blokady panelu 

przedniego i jego zdjęcia. 
13.  PRZYCISKI NUMERYCZNE 
14. 
• Do włożenia karty pamięci SD/

SDHC.
15.  RESET 

•  Ukryty przycisk do resetowania 
systemu w razie awarii.
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3. 1.1. Wymiana baterii

Jeśli zasięg pilota się zmniejszy lub jeśli urządzenie nie reaguje na żadne funkcje podczas 
pracy, należy wymienić baterię na nową. Podczas wkładania baterii do pilota należy 
zwrócić uwagę na zachowanie prawidłowej biegunowości. Aby wymienić baterię, zapoznaj 
się z poniższą procedurą.

3.2. Pilot zdalnego sterowania i baterie

 Nie należy narażać pilota i baterii na bezpośrednie działanie promieni słonecznych 
lub źródeł ciepła, takich jak urządzenia grzewcze, wymienniki ciepła, piece lub inne 
urządzenia (w tym wzmacniacze), które wytwarzają ciepło. Urządzenia nie należy 
używać ani pozostawiać w pobliżu otwartego ognia.

 Pilota zdalnego sterowania i baterii nie należy narażać na działanie kapiącej lub 
bieżącej wody i nie należy stawiać na nich przedmiotów wypełnionych płynem, 
takich jak wazony. Chroń pilota przed deszczem, spryskaniem lub polaniem 
jakąkolwiek cieczą. Nie używaj urządzenia na zewnątrz. Nieprzestrzeganie tych 
zaleceń grozi uszkodzeniem pilota zdalnego sterowania lub baterii.

 Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wody.
 Zwróć uwagę na wpływ sposobu utylizacji baterii na środowisko naturalne.
 Nieprawidłowe korzystanie z baterii może spowodować wyciek elektrolitu 

i korozję. Aby upewnić się, że pilot działa prawidłowo, należy postępować zgodnie 
z poniższymi instrukcjami:
– Wkładając baterie,zwróć uwagę na prawidłową biegunowość.
– Baterii nie należy doładowywać, zagrzewać, demontować ani powodować 

spięcia.
– Nie wrzucaj baterii do ognia.
– Nie należy pozostawiać wyładowanych baterii w pilocie.
– Nie należy łączyć ze sobą różnych typów baterii lub baterii starych i nowych.
– Jeśli nie będziesz przez dłuższy czas korzystać z pilota zdalnego sterowania, 

wyjmij z niego baterie, aby nie doszło do jego ewentualnego uszkodzenia 
wskutek wycieku elektrolitu z baterii.

– Jeśli pilot zdalnego sterowania nie działa prawidłowo lub jeśli dojdzie do 
skrócenia zakresu jego działania, należy wymienić baterie na nowe.

– Jeśli z baterii wycieka elektrolit, należy oddać pilota do czyszczenia 
w autoryzowanym serwisie.
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4. Obsługa i eksploatacja

4.1. Ogólne elementy sterowania

Włączanie/wyłączanie urządzenia, wyciszanie dźwięku
Naciśnij pokrętło głośności, aby włączyć zasilanie.
Aby wyłączyć zasilanie, naciśnij i przytrzymaj pokrętło regulacji głośności.
W jakimkolwiek trybie wciśnij regulator głośności, aby aktywować lub dezaktywować 
wyciszenie dźwięku.

Wybór źródła
Naciśnij przycisk MOD aby wybrać źródło lub 

naciśnij przycisk , aby przełączyć stronę 
główną i wybrać żądane źródło. Inne pozycje 
pojawią się po obróceniu kółka źródeł, tak jak 
przy wybieraniu numeru w starym telefonie 
(JOG DIAL).

Ustawienia audio
Naciśnij przycisk SEL w dowolnym trybie, aby wyregulować parametry Speaker Volume 
(Głośność głośników) / EQ mode (Tryb korektora) / DSP / Display (Wyświetlacz) i obróć 
pokrętło głośności, aby zmienić wartość; następnie naciśnij przycisk  SEL, aby przejść do 
następnej opcji.

4.2. Podstawowe funkcje

Jednostka główna = MU 
Pilot zdalnego sterowania = RC

4.3. Korektor

Wciśnij przycisk SEL i wybierz EQ, przez ponowny obrót regulatora głośności wybierz 
korektor (Standard Classic (Standardowa klasyczna), Rock, Pop, Jazz, Electric 
(Elektroniczna), Custom (Użytkownika)).
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4.4. Radio

Wybór trybu
Podczas regulacji wciśnij wielokrotnie przycisk MOD 
i wybierz tryb radio. 

Wybierz szerokość fal
Poprzez kilkukrotne wciśnięcie przycisku BND 
wybierz pasmo częstotliwości. W każdym paśmie 
częstotliwości można zapisać i za pomocą przycisków skrótów wybrać do 6 stacji.

Automatyczne wyszukiwanie i zapisywanie stacji
W trybie radiowym, z wyłączonymi funkcjami TA, AF i PTY, naciśnij długo na ekranie 
TFT  , aby rozpocząć wyszukiwanie częstotliwości i sprawdzić siłę sygnału, aż do 
zakończenia strojenia.
Wciśnij ponownie  na ekranie TFT, aby przeglądać wszystkie zapisane stacje przez 
około pięć sekund. Podczas tego procesu wciśnij ponownie przycisk  na ekranie TFT, 
aby zakończyć tę funkcję.

Ręczne wyszukiwanie i zapisywanie stacji
Aby aktywować ręczne przeglądanie, wybierz na ekranie TFT przycisk .
Podczas procesu ręcznego przeszukiwania wciśnij ponownie  na ekranie TFT, 
aby przeszukiwać dane systemu radiowego w kierunku góra dół, aż do znalezienia 
pożądanej częstotliwości.

Preselekcja
Każde pasmo (FM1–3, AM1–2) wybrane przyciskiem BND posiada 6 pozycji preselekcji.
W trybie radia wybierz przy pomocy jednej z cyfr 1–6  stację zapisaną w pamięci.

Automatyczne wyszukiwanie w górę / w dół
W trybie radia i przy wyłączonych funkcjach TA, AF i PTY naciskaj przyciski , 
aby wyszukać częstotliwość w górę / w dół i aby znaleźć najsilniejszy sygnał.
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4.5. Obsługa RDS

4.5.1.  Przegląd funkcji RDS
Radio Data System (RDS) to usługa umożliwiająca stacjom w paśmie FM nadawać inne 
informacje cyfrowe wraz ze standardowym sygnałem programowym. Niektóre z nich 
są podane poniżej. Od konkretnych stacji zależy, które dane zostaną wykorzystane do 
transferu i kiedy. Urządzenie monitoruje odbierane dane i reaguje na nie według swoich 
ustawień.

Ważna uwaga
Funkcja RDS jest dostępna tylko w krajach lub obszarach, w których transmitowany 
jest RDS. Nadawanie z w pełni funkcjonalnym systemem RDS nie jest dostępne we 
wszystkich krajach i regionach. RDS może nie działać prawidłowo, jeśli sygnał jest słaby 
lub jeśli nastawione stacje nie transmitują danych RDS. Na odbiór RDS znaczący wpływ 
mają warunki geografi czne.

AF (Alternatywne częstotliwości)
Lista alternatywnych częstotliwości zawiera informacje o różnych nadajnikach nadających 
ten sam program na tym samym lub sąsiednim obszarze.

TA (Komunikaty drogowe)
Informacje o tym, czy transmitowane są informacje drogowe.

PI (Identyfi kacja programu)
Jest to kod identyfi kujący stację RDS.

PS (Nazwa usługi programowej)
Wyświetli na wyświetlaczu nazwę aktualnie odbieranej stacji. Czasami używana jest do 
innych wiadomości administratora transmisji.

TP (Program dotyczący ruchu drogowego)
Informacja, że dana stacja korzysta z systemu komunikatów/wiadomości drogowych.

PTY (Kody typów programów)
Ten kod jest wykorzystywany do oznaczenia aktualnego materiału programowego. 
Funkcja ta służy do wyszukiwania stacji odpowiadających wybranej kategorii 
programowej, np. wiadomości, muzyka relaksacyjna, sport itp. Istnieje stosunkowo duża 
liczba typów programów, a zaliczenie nadawanego programu do danej kategorii zależy 
również od ukierunkowania stacji.

4.5.2. Ustawianie trybu SLEEP
Na ekranie dotykowym trybu radia włącz/wyłącz funkcję AF (Częstotliwość alternatywna) 
i TA (Komunikaty drogowe), i wybierz PTY (Typ programu); aby zapisać ustawienia, 
potwierdź wybór przy pomocy symbolu „Confi rm” (Potwierdzenie).
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4.5.3. Ustawianie trybu SLEEP
Skonfi gurować urządzenie w pożądany sposób, tak aby reagowało odpowiednio po 
otrzymaniu określonych informacji RDS (opisanych powyżej).

Alternatywne częstotliwości AF
Gdy funkcja AF (AF ON) jest włączona, urządzenie będzie monitorować jakość odbioru. 
Jeśli odbiór ulegnie pogorszeniu, na podstawie danych o nadawaniu wyszuka wyższą 
jakość odbioru tej samej stacji, a po jej znalezieniu automatycznie przełączy się na 
najsilniejszy sygnał tej stacji.

Komunikaty drogowe
Jeśli funkcja TA jest aktywna, urządzenie wyszukuje stacje transmitujące komunikaty 
drogowe („TA SEEK”). Gdy taką stację znajdzie, zostanie na nią nastrojone i zapali 
się wskaźnik TP. Jeśli jakość sygnału ulegnie pogorszeniu, ponownie zacznie się 
wyszukiwanie innej stacji o wystarczającej jakości. 

Jeżeli tryb TA jest aktywny i radio odbiera komunikaty drogowe:
– Na wyświetlaczu pojawi się „TRAFFIC”.
– gdy urządzenie jest w innym trybie użytkowania niż radio FM, tymczasowo przełączy 

się na radio 

Gdy funkcja TA jest aktywowana:
– A użyj przycisków , aby wyszukać stacje, wyszukuje stacje nadające 

komunikaty TA.
– A w przypadku nastrojenia stacji z informacjami TP na wyświetlaczu pojawi się TP.

Program PTY – wybór
Po wyborze trybu PTY radio uruchomi wyszukiwanie odpowiednich informacji PTY 
i zatrzyma się po wykryciu odpowiedniej informacji PTY. Jeśli odpowiednie informacje 
PTY nie istnieją, tryb PTY przełączy się z powrotem na tryb normalny.
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4.6. USB/SD

Wybór trybu USB/SD
Podczas regulacji wciśnij wielokrotnie przycisk MOD i wybierz wejście USB lub SD.

Port USB
MU: Aby odtwarzać pliki audio MP3/WMA, podłącz urządzenie USB do portu USB. 
Po włożeniu urządzenia do portu USB dojdzie do automatycznego uruchomienia 
odtwarzania.

Slot SD
MU: Aby zwolnić przedni panel,  wciśnij przycisk. Aby odtwarzać pliki audio MP3/
WMA, podłącz urządzenie kartę SD do portu SD.

Uwaga:
Zapewnij, aby urządzenie USB / karta SD były włożone we właściwym kierunku. 
Wkładając do urządzenia urządzenie USB / kartę SD, nie używaj siły. W przeciwnym 
razie mogłoby dojść do uszkodzenia urządzenia USB / karty SD i urządzenia.

ODTWARZANIE/PAUZA
Wciśnij przycisk PLAY/PAUSE (1), aby wstrzymać lub wznowić normalne odtwarzanie. 

SZYBKIE ODTWARZANIE DO PRZODU / SZYBKIE ODTWARZANIE DO TYŁU
Wciśnij i przytrzymaj przyciski , aby szybko odtwarzać do przodu / do tyłu. Po 
zwolnieniu tego przycisku zostanie wznowione normalne odtwarzanie.

Odtwarzanie początków ścieżek
Wciśnij przycisk INT (2), aby rozpocząć lub anulować odtwarzanie początków ścieżek. 

Ponowne odtwarzanie
Wciśnij przycisk RPT (3), aby wybrać tryb wielokrotnego odtwarzania. 

Odtwarzanie w przypadkowej kolejności
Wciśnij przycisk RDM (4), aby uruchomić lub anulować odtwarzanie w losowej kolejności.
Przeskok do przodu / do tyłu (+10/-10)
Aby ułatwić poruszanie się po dużych katalogach, można przejść o 10 ścieżek do przodu 
(6) lub do tyłu (5)
  PL 
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Dźwięk
Podczas odtwarzania naciśnij przycisk 

 , aby otworzyć listę plików. Naciśnij 

symbol na dole listy, aby wybrać według 

typu pliku (muzyka/fotografi e/wideo) 

 .

Wideo
 : skrót do wyboru (aby przełączyć, 

dotknij okno wiadomości) 

 : Lista plików i katalogów

/  : przejście do poprzedniego/
następnego tytułu, 
rozdziału, utworu, pliku 
(w zależności od typu 
pliku) 

 : uruchomienie lub zatrzymanie 
odtwarzania 

 : zatrzymanie odtwarzania (Stop) 

 : tryb powtarzania 

 : odtwarzanie losowe

 : powiększanie/pomniejszanie 
obrazu 

 : ustawienia stereo

 : włączenie/wyłączenie dostępnych napisów 

 : wybór pliku według numeru na liście

 : wyłączenie ekranu.
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4.7. Sterowniki Bluetooth

Sterowniki Bluetooth używane są do 
podłączenia do telefonu komórkowego, 
wybierania numerów i odbioru 
odtwarzanej muzyki. Funkcjonalność jest 
ograniczona tylko do odbioru połączeń 
przychodzących, zakończenia połączeń, 
odrzucenia połączeń przychodzących, 
wybierania numeru i odtwarzania 
dźwięku.
Najpierw podłącz telefon przez Bluetooth 
i w razie potrzeby go sparuj. Gdy telefon 
komórkowy jest podłączony, połączenie przerwie odtwarzanie z innych źródeł; po 
zakończeniu połączenia odtwarzanie zostanie automatycznie wznowione.

Wybór trybu
Poprzez kilkukrotne wciśnięcie przycisku MOD wybierz tryb BLUETOOTH.

Uwaga:
W trybie BLUETOOTH mikrofon na jednostce głównej jest aktywny.

Parowanie
Przy pierwszym podłączeniu telefonu komórkowego konieczne jest sparowanie urządzeń. 
Sposób postępowania:
1. Aktywuj funkcję Bluetooth w telefonie komórkowym.
2. W telefonie uruchom wyszukiwanie nowych urządzeń do parowania
3. Po zakończeniu wyszukiwania wybierz z listy „SCT 9412DBMR” i potwierdź 

parowanie.
4. Jeśli będzie taka potrzeba, wprowadź kod dostępu „0000” i potwierdź.
5. Na wyświetlaczu po udanym sparowaniu pojawi się „CONNECTED” (Podłączono).

Uwaga:
Opisane czynności mają jedynie charakter poglądowy. Konkretny przebieg parowania 
może różnić się w zależności od typu telefonu komórkowego. Dlatego postępuj zgodnie 
ze wskazówkami zamieszczonymi w instrukcji obsługi telefonu.

Podłączenie/odłączenie telefonu
Jeśli w trybie BLUETOOTH odbierasz połączenie lub wybierz numer, wszystkie funkcje 
radia są ograniczone. Po zakończeniu wybierania lub połączenia wszystkie funkcje radia 
zostaną automatycznie wznowione.
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Odbiór połączenia
Numer telefonu połączenia przychodzącego pojawi się podczas połączenia na 
wyświetlaczu (w zależności od rodzaju telefonu komórkowego). Wciśnij przycisk BND na 
jednostce głównej lub przycisk ANSWER na pilocie.

Wybieranie numeru w trybie Bluetooth
Wprowadź numer w telefonie komórkowym w zwykły sposób; gdy tylko zaczniesz 
wybierać numer, na wyświetlaczu pojawi się napis „CALLING” (Łączenie).

Ponowne połączenie
Aby ponownie wybrać ostatnio wybrany numer, wciśnij i przytrzymaj przycisk BND 
(„ANSWER”).

Przerwanie/odrzucenie połączenia przychodzącego
Naciśnij przycisk MOD (HANG UP) na jednostce głównej lub pilocie, aby zawiesić 
połączenie lub odrzucić połączenie przychodzące. Urządzenie przełączy się na tryb 
początkowy.

Odtwarzanie muzyki
Tryb Bluetooth pozwala także na odtwarzanie plików muzycznych zapisanych w telefonie 
komórkowym. Do tego celu użyj odpowiedniego oprogramowania, zgodnie z instrukcją do 
telefonu komórkowego. Jeśli telefon i aplikacje obsługują taką funkcję, można obsługiwać 
najważniejsze funkcje z panelu głównego – PAUSE/PLAYBACK (Pauza/Odtwarzanie), 
NEXT (Następne), PREVIOUS (Poprzednie). Sposób wykonywania poleceń aplikacji 
w telefonie zależy od telefonu i aplikacji.

4.8. Odbiór DAB

Digital Audio Broadcasting (DAB) to metoda nadawania wielu stacji zakodowanych 
cyfrowo na jednej istniejącej częstotliwości. Oferuje lepszą jakość dźwięku i więcej 
informacji towarzyszących niż nadawanie FM.

Wyszukiwanie dostępnych stacji
Przyciskiem MOD lub na ekranie przejdziesz na tryb DAB. Dotknij symbolu lupy,aby 
rozpocząć wyszukiwanie stacji. Odbiornik przeskanuje wszystkie dostępne częstotliwości 
i stacje dostępne na każdej z nich i zapisze je na liście. Listy mogą być obszerne. Aby 
wyświetlić następną stronę listy, naciśnij strzałkę w dół na ekranie.

Odbiór stacji DAB
Odbierana stacja wyświetli swoją nazwę wraz ze wskaźnikiem siły sygnału (1-5 kresek). 
Wyświetlana jest również częstotliwość nośna (Mhz) i jakość dźwięku (KBPS). Jeśli stacja 
nadaje informacje o rodzaju programu (PTY) i towarzyszący im tekst, są one również 
wyświetlane. Sposób wyświetlania alfabetów narodowych tekstu zależy od poprawności 
nadawania i wybranego języka OSD odbiornika. 
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Uwaga: jeśli siła sygnału jest niska lub zmienna (0-1 kreska), dźwięk może zostać 
wyciszony. Informacje towarzyszące mogą być jednak nadal wyświetlane i aktywne, co 
wiąże się z mniejszym zapotrzebowaniem na przepływ danych. Aby uzyskać dobry odbiór 
audio, należy odbierać tylko stacje o wystarczającej sile sygnału.
Z listy zapisanych stacji wybieraj stacje, dotykając przycisku stacji na ekranie lub 
przycisków numerycznych 1-6 na panelu przednim. Stacje można również przełączać 
sekwencyjnie za pomocą przycisków / na ekranie lub na pilocie.

Ulubione stacje
Na liście stacji można nacisnąć i przytrzymać symbol serca obok nazwy stacji, aby dodać 
ją do ulubionych. Nacisnąć przycisk Serce na ekranie, aby ograniczyć listę wszystkich 
stacji do ulubionych. Ponownie nacisnąć przycisk serca, aby powrócić do listy wszystkich 
stacji.

PTY (Program Type Code)
Niektóre stacje nadają stałą lub zmienną informację o rodzaju nadawanej audycji, np. 
Wiadomości (NEWS). Jeśli naciśniesz przycisk PTY na ekranie, możesz wybrać pomiędzy 
kilkoma typami programów. Lista stacji zostanie ograniczona tylko do tych stacji, które 
obecnie dostarczają te informacje o swoim programie. To, co wyświetla odbiornik, zależy 
od precyzji i aktualności tych informacji od nadawcy.

Zasilanie anteny
Jeśli posiadasz aktywną antenę DAB, włącz jej zasilanie 12 V. Przejdź do trybu 
Ustawienia i w sekcji DAB ANT +12 V wybierz Wł. Jeśli nie masz aktywnej anteny, 
pozostaw tę opcję w pozycji Wył.

4.9. Tryb wejście zewnętrznego (AUX-IN) / wejście AV (AV-IN)
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4.10.  Ustawienia

Wciśnij przycisk , aby otworzyć stronę domową, obracając regulatorem JOG DIAL 
wybierz Setting (Ustawienia), a następnie dotykowo otwórz menu Setting (Ustawienia). 
Wybierz ustawienia, potwierdź lub zmień wartości, dotykając pozycji.

 Menu systemowe

 Ustawienia dźwięku

 Wybór proporcji stron 16 : 9 / 4 : 3

 Ustawienia jasności ekranu

 Ustawienia daty i czasu

Ustawienia Bluetooth

 Interfejs sterowania dla elektronicznej 
kierownicy pojazdu

 Ustawienia koloru podświetlenia

 Informacje systemowe
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5. Rozwiązywanie problemów
Urządzenie nie działa:
– Sprawdź, czy wszystkie połączenia są prawidłowe.
– Sprawdź, czy bezpiecznik nie został przepalony.

Brak dźwięku
– Sprawdź, czy głośniki są prawidłowo podłączone.

Urządzenie się zawiesiło
– Wyłącz urządzenie i uruchom je ponownie lub odłącz je od źródła zasilania i podłącz 

ponownie.

Urządzenie nie reaguje na naciśnięcie żadnego przycisku
– Wyłącz urządzenie i uruchom je ponownie lub odłącz je od źródła zasilania i podłącz 

ponownie.

Słaby odbiór lub brak sygnału radiowego
– Sprawdź, czy antena jest podłączona, czy użyto dobrej jakości kabla i czy połączenie 

nie jest przerwane.
– Antena jest za krótka. Przedłuż antenę.
– Antena jest za krótka. Dokładnie uziemić antenę.

Brak sygnału stereo
– Dostrój dokładnie pożądaną częstotliwość.
– Sygnał jest zbyt słaby, ustaw tryb MONO.

Pilot nie działa
– Wymień baterię w pilocie.
– Skieruj pilota na czujnik zdalnego sterowania na jednostce głównej.
– Oczyść powierzchnię czujnika.

Uwaga:
Jeśli wykonane zostały wszystkie opisane kroki i urządzenie wciąż nie działa, 
skontaktuj się ze sprzedawcą. Nigdy nie próbuj samodzielnie demontować lub 
naprawiać urządzenia.
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6. Dane techniczne
Podstawowe wskazówki
Wymagania dotyczące zasilania DC 12 V, uziemiony biegun ujemny
Impedancja głośników ................................................................................................................ 4 ohmy
Maksymalna moc wyjściowa ..................................................................................40 W × 4 kanały
Wymiary ramy (zabudowa) ................................................... 178 (szer.) × 176 (gł.) × 50 (wł.) mm 
Przybliżona masa ............................................................................................................................ 1,8 kg

Dźwięk
Maksymalny poziom wyjściowy .............................................................................................. 2 Vrms
Zakres częstotliwości ................................................................................................20 Hz do 20 kHz
Stosunek sygnał/szum ..................................................................................................................65 dB
Odstęp kanałów .............................................................................................................................. 55 dB

DAB+ 
Zakres częstotliwości .........................................................................................174,928-239,20 MHz
Czułość .........................................................................................................................................-95 dBm
Stosunek sygnał/szum ..................................................................................................................65 dB

Radio FM
Zakres częstotliwości ..................................................................................................... 87,5–108 MHz

Radio AM
Zakres częstotliwości .....................................................................................................522–1620 kHz

Podane dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego ostrzeżenia. Adres 
producenta: FAST ČR, a. s., U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany Wersja oryginalna jest 
w języku czeskim.

Symbol CE podany na urządzeniu, w instrukcji obsługi lub na opakowaniu oznacza, 
że urządzenie spełnia podstawowe wymagania dyrektywy R&TTE, 1995/5/EC, 
Dyrektywy niskiego napięcia 73/23/EEC. Deklaracja zgodności jest dostępna na stronie 
www.sencor.cz.
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WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ
Wyrzucane opakowania należy oddać do punktu zbiórki w swojej okolicy.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH
Ten symbol umieszczony na produktach lub w dokumentacji przewodniej 
oznacza, że użyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie mogą być 
wyrzucane do kosza na śmieci. Przekaż te produkty do właściwego punktu 
zbiórki odpadów, gdzie zostanie przeprowadzona ich prawidłowa utylizacja, 
renowacja lub recykling. W niektórych krajach Unii Europejskiej lub w niektórych 
państwach europejskich przy zakupie nowego ekwiwalentnego produktu można 
też zwrócić zużyty produkt do lokalnego sprzedawcy. Prawidłowa utylizacja tego 
produktu pomaga chronić cenne bogactwa naturalne i zapobiega wyniszczaniu 
środowiska naturalnego przez niewłaściwą likwidację odpadów. Szczegółowe 
informacje uzyskasz w lokalnych urzędach lub punktach zbiórki odpadów. 
Zgodnie z przepisami narodowymi za nieprawidłową utylizację tego typu odpadu 
mogą zostać nałożone kary.

Dla przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej
Jeśli chcesz zutylizować urządzenia elektryczne lub elektroniczne, zasięgnij 
informacji u swego sprzedawcy lub dostawcy.

Utylizacja wyrobu w krajach poza Unią Europejską
Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcesz zutylizować ten 
produkt, uzyskaj niezbędne informacje dotyczące prawidłowego sposobu 
likwidacji w lokalnym urzędzie lub u swojego sprzedawcy.

FAST ČR, a.s. niniejszym oświadcza, że urządzenie radiowe typu SCT 
9412DBMR jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełna wersja deklaracji zgodności UE znajduje się na stronie www.sencor.eu.

Tekst, design i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Zastrzegamy sobie 
prawo do dokonania tych zmian.
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PL   Warunki gwarancji

Karta gwarancyjna nie jest częścią pakietu urządzenia.

Produkt objęty jest 24 – miesięczną gwarancją, począwszy od daty zakupu przez klienta. Gwarancja jest ograniczona 
tylko do przedstawionych dalej warunków. Gwarancja obejmuje tylko produkty zakupione w Polsce i jest ważna 
tylko na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Gwarancja obejmuje tylko produkty funkcjonujące w  warunkach 
gospodarstwa domowego (nie dotyczy produktów oznaczonych jako „Professional“). Zgłoszenia gwarancyjnego 
można dokonać w autoryzowanej sieci serwisowej lub w sklepie, gdzie produkt został nabyty. Użytkownik jest 
zobowiązany zgłosić usterkę niezwłocznie po jej wykryciu, a najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania okresu 
gwarancyjnego. Użytkownik jest zobowiązany do przedstawienia i  udokumentowania usterki. Tylko kompletne 
i czyste produkty (zgodnie ze standardami higienicznymi) będą przyjmowane do naprawy. Usterki będą usuwane 
przez autoryzowany punkt serwisowy w możliwie krótkim terminie, nieprzekraczającym 14 dni roboczych. Okres 
gwarancji przedłuża się o czas pobytu sprzętu w serwisie. Klient może ubiegać się o wymianę sprzętu na wolny 
od wad, jeżeli punkt serwisowy stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe. Aby produkt mógł być 
przyjęty przez serwis, użytkownik jest zobowiązany dostarczyć oryginały: dowodu zakupu (paragon lub faktura), 
podbitej i wypełnionej karty gwarancyjnej, certyfikatu instalacji (niektóre produkty).

Gwarancja zostaje unieważniona, jeśli:
 usterka była widoczna w chwili zakupu;
 usterka wynika ze zwykłego użytkowania i zużycia;
 produkt został uszkodzony z powodu złej instalacji, niezastosowania się do instrukcji obsługi lub użytkowania 

niezgodnego z przeznaczeniem;
 produkt został uszkodzony z powodu złej konserwacji lub jej braku;
 produkt został uszkodzony z powodu zanieczyszczenia, wypadku lub okoliczności o charakterze sił wyższych 

(powódź, pożar, wojny, zamieszki itp.);
 produkt wykazuje złe działanie z powodu słabego sygnału, zakłóceń elektromagnetycznych itp.;
 produkt został uszkodzony mechanicznie (np. Wyłamany przycisk, upadek, itp.);
 produkt został uszkodzony z  powodu użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, nośników, 

akcesoriów, baterii, akumulatorków itp. lub z powodu użytkowania w złych warunkach (temperatura, wilgotność, 
wstrząsy itp.);

 produkt był naprawiany lub modyfikowany przez nieautoryzowany personel;
 użytkownik nie jest w stanie udowodnić zakupu (nieczytelny paragon lub faktura), dane na przedstawionych 

dokumentach są inne niż na urządzeniu;
 produkt nie może być zidentyfikowany ze względu na uszkodzenie numeru seryjnego lub plomby gwarancyjnej.

Sprzęt marki Sencor serwisuje ogólnopolska sieć serwisowa ARCONET. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od 
daty zakupu. W razie problemów ze znalezieniem najbliższego punktu serwisowego, prosimy o sprawdzenie na 
stronie internetowej lub kontakt telefoniczny.
www.arconet.pl tel. kontaktowy (061) 879 89 93
Więcej informacji na www.sencor.pl. 
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