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1. Funkce
 1 Čte MP3/WMA soubory z USB paměti, přenáší hudební signál přes FM tuner 

 v automobilu, můžete se tak těšit z hudby prostřednictvím vašeho stereo 
 přehrávače i v autě.

 2 Podporuje externí audio přehrávače (mp3 přehrávač, CD, VCD, atd.)
 3 Přenáší 199 frekvencí (88,1 - 107,9 MHz).
 4 Napájení ze zapalovače v automobilu (DC 12 V – 24 V).
 5 Několik EQ možností: Live (živě), Rock, Classical (klasická hudba), Normal (normálně), POP.
 6 Funkce nastavení frekvence a hudební stopy.
 7 S infračerveným dálkovým ovladačem je vaše jízda bezpečná.
 8 Unikátní design, excelentní kvalita zvuku*, extrémní hudební zážitek.

* Při propojení USB. Kvalita při analogovém propojení (audio vstup) je vinou vícenásobného 
převodu nižší, než při plně digitálním propojení.

Technické údaje:
Excelentní kvalita zvuku s plnou duplexní komunikací
FM rozsah: 88,1 - 107,9 MHz (celkem 199 kanálů)
Oddělení kanálů: 40 dB 
Frekvenční odezva: 35 Hz – 20 kHz
Instalační možnosti: Plug & drive: snadné zapojení do zdířky cigaretového zapalovače
Podporuje: USB, audio kabel (line- in)
Audio vstup: 2,5mm stereo zásuvka
Provozní napětí: DC 12 V – 24 V

Instalace:
1. Připojte přístroj do konektoru zapalovače cigaret ve vozidle.
2. Nastavte vysílací frekvenci přístroje tak, aby odpovídala kanálu v rozmezí FM 88,1 - 107,9 MHz.
3. Nastavte fm kanál ve vozidle na stejný kanál, jako u přístroje - pak může přístroj přehrávat hudbu 

z FLASH disku nebo jiných zdrojů zvuku prostřednictvím linkového vstupu (line-in).

Použití přehrávače s nebo bez dálkového ovladače:
LED displej.
1. V normálním režimu přehrávání zobrazení aktuální frekvence.
2. Dlouhým stisknutím tlačítka NEXT/VOL+ nebo PREV/VOL- na panelu na LED displeji 

změníte aktuální hlasitost.
3. Krátkým stisknutím tlačítka NEXT/PREV na panelu nebo na dálkovém ovladači na LED 

displeji změníte číslo aktuální skladby.
4. Krátkým stisknutím tlačítka CH na panelu nebo CH na dálkovém ovladači aktivujete výběr 

kanálů, potom krátkým stisknutím tlačítka NEXT/VOL+ nebo PREV/VOL- na panelu nebo 
CH+/CH- na dálkovém ovladači na LED displeji změníte aktuální frekvenci.

5. Stisknutím tlačítka Play na panelu nebo na dálkovém ovladači během normálního 
přehrávání zobrazíte na LED displeji číslo aktuální skladby.

6. Stiskněte tlačítko EQ - LED displej zobrazí aktuální režim ekvalizéru (EQ) (E-0: Normal - Normální, 
E-1: Rock - Rock. E-2: POP - Pop, E-3: Classical - Klasická hudba, E-4: Live - Živá hudba).
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Tlačítka na panelu
1. Tlačítko CH: Aktivujte nastavení frekvence krátkým stisknutím tohoto tlačítka. V této 

fázi můžete nyní posunout frekvenci o 0,1 MHz stisknutím tlačítka NEXT/VOL+ nebo 
PREV/VOL-, po nastavení zvolenou frekvenci potvrďte opět krátkým stisknutím tlačítka CH.

2. Tlačítko NEXT/VOL+ nebo PREV/VOL-: Krátkým stisknutím zvolíte předchozí nebo 
následující skladbu, dlouhým stisknutím aktivujete nastavení hlasitosti.

3. Tlačítko PLAY: Krátkým stiskem můžete aktivovat režim přehrávání (Play) nebo pauzy (Pause), 
dlouhým stiskem můžete změnit režim opakování (ONE - Jedna skladba, ALL - Vše, RANDOM - 
Náhodný výběr).

Dálkový ovladač

Přehrávání/Pauza

Nastavení 
kanálu

Změna skladby

Hlasitost+/-

Změna kanálu

Změna režimu ekvalizéru

Změna složky

Numerické tlačítko
volba kanálu a volba 
skladby

1. Tlačítko CH+/CH- (Kanál+/-): Nastavení frekvence po 0,1 MHz - krátkým stisknutím.
2. Tlačítko CH (Kanál): Nastavení kanálu po nastavení frekvence tlačítkem CH+/CH- nebo 

zadání kanálu numerickým tlačítkem.
3. Tlačítko PREV/NEXT (Předchozí/Další): Volba předchozí nebo další skladby.
4. Tlačítko +/-: Zvýšení nebo snížení hlasitosti.
5. Tlačítko PLAY (Přehrávání): Přehrávání nebo pozastavení - krátkým stisknutím.
6. Tlačítko EQ (Ekvalizér): Volitelný ekvalizér: Normal (Standardní), Rock (Rock); POP (Pop); 

Classical (Klasická hudba); Live (Živý koncert);
7. FOL+/FOL- (Složka+/-): Postupná volba složek s hudebními soubory.
8. Numerická tlačítka: Přímá volba čísla skladby stisknutím numerického tlačítka; přímá volba 

kanálu stisknutím numerického tlačítka a následným stisknutím tlačítka CH.
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POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM
Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, 
že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do 
běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci 
předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých 
zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své 
výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.
Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní 
zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na 
životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné 
likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo 
nejbližšího sběrného místa.
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu 
s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od 
svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si 
potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na 
něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikací se mohou měnit bez předchozího upozornění 
a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.


