
eredeti használati utasítás
návod na použitie

manual de utilizare
uputstvo za upotrebu

navodilo za uporabo
korisničke upute

VB 4100

instruction manual



2

figure 1. • 1. ábra • obraz č.1 • figura 1. • 1. skica • 1. obraz

figure 2. • 2. ábra • obraz č. 2 • figura 2. • 2. skica • 2. obraz

USB

SD

AUX

USB

SD

AUX

1

2

3

16

15

1917 18

5 6 7 8 9 10 11 12 13 144

http://www.metroman.hu


3

autórádió és MP3/WMA lejátszó
FŐBB JELLEMZŐK

• FM / BT / MP3 / WMA / USB / SD / AUX • Érzékeny érintőképernyő órával • A jármű műszerfalához illeszkedő kijelző • Személyre szabható 
7 színű képernyő • Vezeték nélküli BT kapcsolat • Zenehallgatás mobiltelefonról, táblagépről • A mobilkészülék zenelejátszójának vezérlése • 

Telefonálás a telefon érintése nélkül • Telefonbeszélgetés kihangosítása • Beépített, érzékeny mikrofon • Hívásfogadás / -befejezés / -elutasítás • 18 
FM memória • Kézi vagy automatikus állomás keresés és tárolás • Lejátszási módok: dalbemutatás, ismétlés, véletlen sorrend • Könyvtárak kezelése • 

Hangszín, loudness és EQ hangzásbeállítások • 4 x 45 W Hi-Fi hangszórókimenet • 3,5 mm AUX bemenet hordozható készülékekhez • 4 x RCA aljzat erősítő, 
mélysugárzó csatlakoztatásához • Távirányító (CR2025, 3 V gombelem, tartozék) 

ÜZEMBE HELYEZÉS
KEZELŐSZERVEK, CSATLAKOZÓK

2. ábra1. ábra

VB 4100

A termék használatba vétele előtt, kérjük, olvassa el az alábbi használati utasítást és őriz-
ze is meg. Az eredeti leírás magyar nyelven készült. Ezt a készüléket azok a személyek, akik 
csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a ta-
pasztalata és a tudása hiányzik, továbbá gyermekek 8 éves kortól csak abban az esetben 
használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék használatára vonatkozó 
útmutatást kapnak, és megértik a biztonságos használatból eredő veszélyeket. Gyerme-
kek nem játszhatnak a készülékkel. Gyermekek kizárólag felügyelet mellett végezhetik a 
készülék tisztítását vagy felhasználói karbantartását. Kicsomagolás után győződjön meg 
róla, hogy a készülék nem sérült meg a szállítás során. Tartsa távol a gyermekeket a cso-
magolástól, ha az zacskót vagy más veszélyt jelentő összetevőt tartalmaz!
A KÉSZÜLÉK ALAPHELYZETBE ÁLLÍTÁSA
Minden olyan esemény után, amikor a tápellátás megszakadt, vagy a készülék (be-
leértve kijelzőjét is) rendellenesen működik, szükséges a mikroprocesszor adatainak 
törlése. Ehhez húzza ki a csatlakozódugót a hátoldalból legalább 30 másodpercre. 
BE- ÉS KIKAPCSOLÁS
A bekapcsoláshoz érintse meg bármely gombot, vagyis a kijelző jobb és bal oldalát, illet-
ve az alsó sávot bárhol. A kijelző középső része – az alfanumerikus kijelző – nem érin-
tés érzékeny. A kikapcsoláshoz tartsa nyomva MUTE/POWER gombot 2 másodpercig. 
Ugyanez a gomb rövid érintésre ki- és visszakapcsolja a hangszórókat. A kijelzőn ekkor 
a MUTE felirat olvasható.
• A későbbiekben a bekapcsolást követően automatikusan az utoljára használt funkcióra 

kapcsol, feltéve, hogy időközben nem távolították el a külső tárolóeszközt. 
• Mivel a jármű motorjának elindításakor feszültséglökések keletkezhetnek, a készüléket csak 

akkor kapcsolja be, ha már jár a motor. A kikapcsolást a motor leállítása előtt hajtsa végre.
AUDIO ÉS KIJELZŐ BEÁLLÍTÁS 
Használja a VOL+/VOL-  gombokat a kívánt hangerő beállításához: VOL 00 – 63. Hosz-
szasan érintve a szabályozás folyamatos. 
Nyomogassa a SELECT/LOUDNESS gombot addig, amíg a beállítani kívánt hangerő 
vagy hangszín funkció meg nem jelenik a képernyőn. Utána a VOL+/VOL-  gombokkal 
módosíthatja a beállítást.
Az elérhető hang beállítások: VOL: hangerő / BASS: mély hangszín / TREBLE: magas 
hangszín / BALANCE: jobb-bal csatorna / FADER: első-hátsó csatornák / LOUDNESS: 
be-ki / NORMAL EQ – POP-CLASSIC-JAZZ-FLAT-ROCK hangzásképek / STEREO: FM rádió 
stereo-mono átkapcsolása / AUTO display: automatikus színváltás vagy tetszőleges szín 
COL1…COL7
• EQ ON (POP, CLASSIC…): bekapcsolt EQ mód esetén valamelyik gyári hangzásbeállítás 

kiválasztásra kerül. Ekkor a hagyományos magas-mély (TREBLE-BASS) hangszínszabá-
lyozó nem érhető el.

• EQ NORMAL (EQ OFF): a magas-mély hangszínszabályozó használatához kapcsolja 
normál pozícióba (ki) az EQ beállításokat. 

• A SELECT/LOUDNESS gomb 2 másodpercig történő nyomva tartásával is be- és kikap-
csolhatja a LOUDNESS funkciót. További részletek lejjebb!

• AUTO display: a kijelző háttérvilágításának színe automatikusan váltakozik. Egyedileg 
is beállítható a kívánt szín a COL1…COL7 verziók egyikének kiválasztásával. Javasolt a 
jármű műszerfal-világításának színéhez közel álló szín kiválasztása. Éjszakai vezetésnél 
célszerű kisebb fényerejűt alkalmazni.  

• STEREO: zajos, távoli adók vételekor javasolt a MONO beállítás
• Az adott funkciókhoz tartozó beállítási lehetőségek csak a megfelelő mód kiválasztása 

után jeleníthetők meg. 

FIZIOLÓGIAI HANGSZÍNSZABÁLYOZÁS
Az emberi fül kisebb hangerőnél kevésbé érzékeli a mély és a magas frekvenciájú hangokat. 
A LOUDNESS funkció bekapcsolásával kisebb hangerőnél ezt a hatást korrigálja az auto-
matikus, hangerőtől függő hangszínszabályozás. Nagyobb hangerőnél javasolt kikapcsolni, 
mert torz hangzást okozhat.
• Minél nagyobb a hangerő, annál kevésbé érezhető az automatikus hangszín-korrekció 

hatása.
A PONTOS IDŐ BEÁLLÍTÁSA
Kapcsolja be a készüléket, majd érintse meg röviden a CLOCK gombot az óra megjele-
nítéséhez. Mielőtt ez eltűnik, érintse 2 másodpercig a CLOCK gombot és az óra kijelzés 
villogni kezd. A VOL+/VOL- gombokkal állítsa be az órák számát, majd újra megérintve 
a CLOCK gombot, lépjen tovább a percek beállításához. Amíg a perc kijelzés villog, ál-
lítsa be azt is az előbb leírt módon. Végül várjon 5 másodpercig a beállítás rögzítéséhez 
és a kilépéshez.
• Ha 5 másodpercnél tovább várakozik tétlenül beállítás közben, akkor a készülék kilép az 

adott menüből.
• Kikapcsolt helyzetben halványan látható a pontos idő a kijelzőn.
• Bekapcsolt helyzetben a CLOCK gomb övid érintésével jeleníthető meg a pontos idő, 

amely 5 másodpercig látható a kijelzőn.
A JELFORRÁS KIVÁLASZTÁSA
A hallgatni kívánt jelforrást a MODE gomb nyomogatásával választhatja ki. Az elérhető 
lehetőségek: rádió – USB – SD – AUX: ∅3,5 mm külső bemenet – vezeték nélküli BT 
kapcsolat
• Nem aktiválható az adott jelforrás, ha az nem áll rendelkezésre. Például, ha nincs USB 

vagy SD tároló eszköz csatlakoztatva, amelyen a megfelelő MP3/WMA fájlok megtalál-
hatók.

1. AUX 3,5 mm sztereo bemenet

2. MIC beépített mikrofon telefonáláshoz

3. IR a távirányító vevője

4. VOL+ hangerő / beállítások

5. VOL- hangerő / beállítások

6. MUTE / POWER némítás / kikapcsolás

7. SELECT / LOUD hangbeállítások / hangszín

8. APS /  sáv váltás / állomás keresés / lejátszás

9. CH- / FOLDER- rádióműsor / könyvtár léptetés

10. CH+ / FOLDER+ rádióműsor / könyvtár léptetés

11. MODE üzemmód váltás

12. CLOCK óra / óra beállítás

13.  hangolás / léptetés / hívás vége

14.  hangolás / léptetés / hívás fogadás

15. SD SD kártya aljzat

16. USB USB aljzat

17. ANTENNE DIN antenna aljzat 

18. 4 x RCA sztereo audio kimenet

19. ISO PAIR tápellátás és hangszóró csatlakozók
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• Ha az USB és SD aljzatba is van egyidejűleg csatlakoztatva külső egység, akkor a MODE 
gombbal választható ki az USB vagy SD lehetőség. Alapvetően az SD kártya használata 
javasolt a biztonságos elhelyezése miatt. 

• Csatlakoztatást követően az utoljára behelyezett külső egység műsora kerül lejátszásra.
• Bekapcsoláskor az utoljára hallgatott műsorszám lejátszása folytatódik, ha közben nem 

lett eltávolítva az eszköz. 

A RÁDIÓ HASZNÁLATA
Bekapcsolás után akkor szólal meg a rádió, ha előzőleg is azt hallgatta – vagy időköz-
ben eltávolította az utoljára hallgatott USB/SD jelforrást. Ha szükséges, használja a 
MODE gombot a rádió funkció kiválasztására. 
A TÁROLT RÁDIÓADÓK KIVÁLASZTÁSA
Az APS / rövid érintésével válassza ki a kívánt sávot (pl. FM1), majd a távirányító 
1…6 számgombjaival, vagy az előlapi CH-/FOLDER- vagy CH+/FOLDER+ gombok-
kal válassza ki a kívánt műsort. Összesen 18 FM rádióadó memorizálható. 
MANUÁLIS HANGOLÁS ÉS FINOMHANGOLÁS
Ha ismeri a hallgatni kívánt műsor pontos frekvenciáját, akkor a kézi hangolást javasolt alkal-
mazni. Válassza ki az APS / rövid érintésével az FM1-FM2-FM3 FM sáv valamelyikét. 
(javasolt: FM1) Érintse meg röviden a    gombok egyikét és a készülék megkeresi a leg-
közelebbi rádióműsort. A finomhangoláshoz érintse 2 másodpercig a    gombok egyi-
két és a kijelzőn a HAND felirat jelenik meg. Ekkor röviden, többször érintse meg a hangoló 
gombok egyikét és 0,1 MHz lépésekben finoman hangolhat. A kívánt rádióadó tárolásához 
tartsa 2 másodpercig nyomva a távirányító 1…6 számgombjainak egyikét.
• Ha 2 másodpercig nem hajt végre műveletet, akkor a kijelzőn az AUTO szöveg jelenik meg 

és a készülék kilép a manuális hangolás (HAND) módból. 
AUTOMATIKUS HANGOLÁS ÉS TÁROLÁS
Érintse meg 2 másodpercig az APS / gombot a használat helyén fogható rádió-
adók automatikus megkereséséhez és tárolásához. A kijelzőn nyomon követhető a han-
golás folyamata. Minden fogható frekvencia ellenőrzésre kerül. Minél jobbak a vételi 
viszonyok, annál több műsort fog találni.
• Tartsa szem előtt, hogy a gyengébb adókon esetleg átugrik a készülék, illetve nem az ön 

által meghatározott sorrendben kerülnek tárolásra az adók.
• Összesen 18 FM rádióadó memorizálható az FM1-FM2-FM3 sávokon. Minden esetben 6-6 

adó tárolható. 
• Ha egy memóriahely már foglalt, akkor ismételt hangoláskor annak tartalma törlődik és 

az új adófrekvencia kerül tárolásra.
• Ha a behangolás helyétől nagyobb távolságra is használja a készüléket - pl. utazáskor 

- előfordulhat, hogy ugyanazt a rádióadót egy másik frekvencián ismételten meg kell 
keresnie. A különböző földrajzi területeken más és más frekvencián sugározzák az azonos 
műsorokat!  

LEJÁTSZÁS - USB/SD HÁTTÉRTÁROLÓRÓL
Ha rádióhallgatás helyett szeretne zenét hallgatni USB/SD forrásról, csak csatlakoztassa 
a külső tároló eszközt. A készülék ezt érzékeli és automatikusan megkezdődik a leját-
szás. A kijelzőn rövidideig látható az USB vagy SD megnevezés. 
AZ MP3/WMA LEJÁTSZÓ ELÉRHETŐ FUNKCIÓI:
: lejátszás vagy szünet
   : érintse röviden a gombokat az előző vagy a következő műsorszám eléréséhez
(Hosszan érintve a hangszórók elhallgatnak és műsorszámon belüli gyorskeresés kez-
dődik.) 
CH-/FOLDER-: könyvtárak léptetése, kiválasztása (DIR- a távirányítón)
CH+/FOLDER+: könyvtárak léptetése, kiválasztása (DIR+ a távirányítón)
INTRO: dalbemutatás; rövid bejátszás minden dal elejéből (nyomva tartandó a táv-
irányítón)
REPEAT ONE/ALL: az aktuális dal vagy az összes dal ismétlése (nyomva tartandó a 
távirányítón)
RANDOM: véletlen sorrendű lejátszás (nyomva tartandó a távirányítón)
• A memória javasolt fájlrendszere: FAT32. Ne alkalmazzon NTFS formattálású memória-

egységet! 
• Ha a készülék nem ad ki hangot, vagy az USB/SD memóriát nem ismeri fel, akkor távolít-

sa el, majd csatlakoztassa ismét a memóriát. Ha ez hatástalan, próbálja meg kiválaszta-
ni a jelforrást a MODE gombbal. Szükség esetén kapcsolja ki és vissza a készüléket!

• Ha a behelyezett jelforrásra másolt fájlokat vagy azok egy részét nem ismeri fel a készü-
lék, akkor járjon el az előző pontban leírtak szerint, illetve az USB egységet behelyezheti 
a már bekapcsolt készülékbe is, ekkor annak teljes tartalmát újra beolvassa és frissíti a 
rendszer.

• Csak akkor távolítsa el a külső memóriát, miután az USB/SD memóriától eltérő forrásra 
váltott vagy kikapcsolta a készüléket! Ellenkező esetben az adatok megsérülhetnek.

• Tilos lejátszás közben eltávolítani a csatlakoztatott külső egységet!
• A memória behelyezésekor az első daltól indul a lejátszás. Ha előzőleg már hallgatta és 

nem távolította el, akkor az utoljára kiválasztott műsorszámtól folytatódik a lejátszás 
akkor is, ha közben kikapcsolta a készüléket.

• Az USB és SD eszköz csak egyféle módon helyezhető be. Ha megakad, fordítsa meg és 
próbálja újra; ne erőltesse! 

• Ügyeljen arra, hogy a készülékből kiálló eszköz ne akadályozza a biztonságos vezetésben 
és azt ne lökje meg, ne törje el! Javasolt inkább SD kártyát használni, mert az biztonsá-
gosabban alkalmazható.

• Ha szélsőséges melegben vagy hidegben az adathordozót a járműben hagyja, akkor az 
megsérülhet.

• Rendellenes működést okozhatnak a háttértároló egyedi jellemzői, ez nem utal a készü-
lék meghibásodására!

A VEZETÉK NÉLKÜLI BT FUNKCIÓK HASZNÁLATA
A készülék párosítható a BT protokoll szerint kommunikáló más készülékekkel, kb. 5 
méter hatótávolságon belül. Ezt követően az autóhangszórókon hallgatható a mobilte-
lefonon, táblagépen, notebook és más hasonló eszközökön lejátszott zene. Telefonhí-
vás esetén lehetőség van annak fogadására, kihangosítására és befejezésére a telefon 
érintése nélkül. Az autórádió beépített mikrofonnal rendelkezik a telefonbeszélgetés-
hez. A következő extra funkciók érhetők el: 
hívószám megjelenítése a kijelzőn (telefontól és szolgáltatótól függő opció) / 
hívásfogadás / hívás befejezése / hívás elutasítása / az autórádió beépített 
mikrofonjának használata / BT zenelejátszás / a mobilkészülék zenelejátszó-
jának vezérlése   
Az autórádión válassza ki a BT funkciót a MODE gombbal. A párosítandó készülék 
használati utasításában szereplő módon keresse meg a közelben található BT eszkö-
zöket, közöttük ezt az autórádiót. Csatlakoztassa egymással a két eszközt. Ezt követően 
az autó hangszóróin hallható a telefonbeszélgetés vagy a telefonról lejátszott zene. A 
telefon vagy más hasonló eszköz zenelejátszójával indítsa el a lejátszást, a zene az autó 
hangszóróin keresztül hallgatható. Ha telefonhívás érkezik be, akkor az autórádió  / 
hívás fogadás gomb rövid érintésével fogadhatja vagy a  / hívás vége érintésével 
elutasíthatja a hívást.
• Sikeres csatakoztatás után az addig villogó BT jelzés folyamatosan világít. 
• Egy rádió egyidejűleg egy BT készülékkel párosítható. Az aktuális hatótávolság függ a 

másik készüléktől és a környezeti viszonyoktól.
• A BT kapcsolat hangerejét és hangminőségét befolyásolják a csatlakoztatott mobiltele-

fon audio beállításai.   
• Esetenként előfordulhat, hogy bizonyos karakterek nem megfelelően vagy egyáltalán 

nem jelennek meg a kijelzőn. Ez főleg a speciális vagy ékezetes karaktereket érintheti és 
nem a készülék hibája.

AUX IN – STEREO HANG BEMENET
Egy 3,5 mm átmérőjű sztereo dugó segítségével közvetlenül csatlakoztathat az előla-
pon található AUX aljzatba egy olyan tetszőleges külső készüléket, amelyik rendelkezik 
fülhallgató/audio kimenettel. Ezt a hordozható készüléket jó minőségben hallgathatja 
az autórádió hangszóróin keresztül, ha a MODE gombbal kiválasztja Az AUX üzem-
módot. Vezetékkel csatlakoztatható pl. mobiltelefon, multimédia lejátszó, CD/DVD 
lejátszó, navigáció… 
• A jó hangminőség eléréséhez fontos a lejátszó készülék megfelelő beállítása. 
• A nem 3,5 mm-es audio kimenettel rendelkező termékek csatlakoztatásához külső adap-

ter beszerzése válhat szükségessé.
• További információért nézze meg a csatlakoztatni kívánt készülék használati útmutató-

ját. 
KÜLSŐ ERŐSÍTŐ CSATLAKOZTATÁSA
A 4xRCA sztereo audio kimenet a készülék hátoldalán található. Ez biztosítja, hogy ala-
csony szintű bemenettel (LINE IN) rendelkező külső erősítőt vagy aktív szubládát csatla-
koztasson. Így lehetősége nyílik a hangerő, illetve a hangminőség továbbfejlesztésére. 
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A TÁVIRÁNYÍTÓ FUNKCIÓI
A távirányító üzembe helyezéséhez húzza ki az elemtartóból kilógó szigetelő lapot. Ha 
a későbbiekben bizonytalan működést vagy lecsökkent hatótávolságot tapasztal, cse-
rélje ki az elemet egy újra: CR 2025; 3 V gombelem. 
• A távirányítót használata közben irányítsa a készülék kijelzőjének irányába és legyen 2 

méteren belül a készüléktől!
• Az elem kicseréléséhez fordítsa gombokkal lefelé a távirányítót, majd húzza ki az elem-

tartó tálcát az elemmel együtt. Ügyeljen arra, hogy a behelyezett elem pozitív oldala 
felfelé nézzen. Kövesse a távirányító hátoldalán látható utasításokat! 

• FIGYELEM! ROBBANÁS VESZÉLY HELYTELEN ELEMCSERE ESETÉN! CSAK AZONOS, VAGY 
HELYETTESÍTŐ TÍPUSRA CSERÉLHETŐ! AZ ELEMET NE TEGYE KI KÖZVETLEN HŐ- ÉS NAPSU-
GÁRZÁSNAK ÉS NE DOBJA TŰZBE!  HA AZ ELEMBŐL ESETLEG KIFOLYT A FOLYADÉK, AKKOR 
VEGYEN FEL VÉDŐKESZTYŰT, ÉS SZÁRAZ RUHÁVAL TISZTÍTSA MEG AZ ELEMTARTÓT!

 ELEM GYERMEK KEZÉBE NEM KERÜLHET! AZ ELEMET TILOS FELNYITNI, TŰZBE DOBNI, RÖ-
VIDRE ZÁRNI ÉS TÖLTENI! ROBBANÁSVESZÉLY!

• EZ A TERMÉK GOMBELEMET TARTALMAZ. TILOS AZ ELEMET LENYELNI, KÉMIAI ÉGÉS VE-
SZÉLY! LENYELÉS ESETÉN, 2 ÓRÁN BELÜL ERŐS BELSŐ ÉGÉST OKOZ ÉS HALÁLHOZ VEZETHET! 
TARTSA TÁVOL GYERMEKEKTŐL AZ ÚJ ÉS HASZNÁLT ELEMEKET! HA AZ ELEMTARTÓ FEDELE 
NEM ZÁRÓDIK BIZTONSÁGOSAN, NE HASZNÁLJA TOVÁBB A TERMÉKET ÉS TARTSA AZT 
TÁVOL GYERMEKEKTŐL! HA AZT GONDOLJA, HOGY EGY ELEM LENYELÉSRE KERÜLT VAGY 
BEKERÜLT BÁRMELY TESTRÉSZBE, AZONNAL KERESSEN FEL ORVOST!      

HIBAELHÁRÍTÁS
Hiba észlelése esetén kapcsolja ki a készüléket és vegye le a gyújtást. Kapcsolja vissza a 
gyújtást és indítsa el a motort. Kapcsolja vissza a készüléket. Ha a probléma továbbra is 
fennáll, tekintse át a következő jegyzéket. Ez az útmutató segíthet a hiba behatárolásá-
ban, ha egyébként a készülék előírás szerint van csatlakoztatva.

Általános
Nem működik a készülék vagy nincs kijelzés.
• Az autó gyújtása nincs bekapcsolva.

- Ha a beszerelési útmutató szerint csatlakoztatta, a készülék nem működik a gyújtás 
lekapcsolása esetén.

• Helytelen a tápvezeték (piros) és az akkumulátor memória-vezeték (sárga) bekötése.
- Ellenőrizze a tápvezeték és az akkumulátor vezeték bekötését.

• Kiolvadt a biztosíték.
- Ellenőrizze a készülék olvadóbiztosítékát, és szükség esetén cserélje ki azonos ér-

tékűre.  

Elfelejti a rádióadókat vagy az utoljára hallgatott dalt visszakapcsolást kö-
vetően.
• A készülék bekötése téves, a memória tápellátása megszakad a gyújtás levételekor.

- Ellenőrizze a korrekt bekötést!
Instabil, szokatlan működés vagy kijelzés.
• Túl alacsony vagy magas a hőmérséklet a járműben.

- Bekapcsolás előtt várja meg, amíg a készülék hőmérséklete -0°C és +40°C között 
nem lesz.

• Külső statikus feszültség vagy hasonló jelenség megzavarta a működést. 
- Szakítsa meg a tápellátást legalább 30 másodpercre a gyári állapot eléréséhez.

Rádió
Nem lehet rádióállomásokat fogni.
• Nincs antenna, vagy nincs az antennakábel csatlakoztatva.

- Győződjön meg róla, hogy az antenna helyesen van-e bekötve; szükség esetén cse-
rélje ki az antennát vagy az antennakábelt.

Nem hangol állomásra automatikus keresés üzemmódban.
• Gyenge térerősségű, rossz vételi viszonyokkal rendelkező területen tartózkodik.

- Alkalmazza a manuális hangolást.
• Ha nagy térerősségű adó közelében tartózkodik, akkor esetleg az antenna nincs föl-

delve vagy nincs jól bekötve.
- Ellenőrizze az antennacsatlakozásokat; győződjön meg róla, hogy az antenna meg-

felelően van-e földelve és rögzítve.
• Az antenna hossza nem elegendő.

- Győződjön meg arról, hogy az antenna ki van-e húzva teljesen. Ha esetleg törött, 
cserélje ki egy újra. 

Az adás zajos.
• Az antenna hossza nem megfelelő.

- Teljesen húzza ki az antennát; ha törött, cserélje ki.
• Az antenna földelése nem megfelelő.

- Győződjön meg róla, hogy megfelelően van-e földelve és rögzítve.
• A sztereo vételi viszonyok rosszak. Olyan területen tartózkodik, amely rosszul lefedett.

- Válasszon jobb minőségben fogható másik rádióadót. 

Zene lejátszás
Nem működik a lejátszás vagy zajos
• Írási hiba lépett fel. A formátum nem kompatibilis.

- Győződjön meg róla, hogy a lejátszani kívánt fájl formátuma támogatott-e. 
• Kontakt probléma az USB/SD aljzatnál.

- Ellenőrizze, nem került-e idegen tárgy a csatlakozóba. Szükség esetén óvatosan 
tisztítsa meg száraz ecsettel. 

- Érintkezési problémát okozhat a nem megfelelő (pl. ferde vagy durva) csatlakoztatás 
is. Csatlakoztassa újra a külső egységet.

• Hibás vagy az előírásoktól eltérő külső adathordozó.
- A gyártási szórás miatt az azonos típusú USB/SD memóriaegységek között is lehet 

olyan eltérés, amely a használatot befolyásolja.
• Adatmásolási hiba lépett fel.

- Ellenőrizze az alkalmazott tömörítő szoftvert és a számítógépet.

Figyelmeztetések 
• A KIJELZŐT ÓVATOSAN ÉS KIZÁRÓLAG UJJAL SZABAD ÉRINTENI! NE NYOMJA MEG ERŐ-
SEN! • Kérjük, a használatbavétel előtt olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót és tegye 
el a későbbiekben is hozzáférhető helyre! • Szükség esetén forduljon szakemberhez, 
nehogy kárt tegyen a készülékben, illetve a gépjárműben! • A tömörített fájloktól, az 
alkalmazott tömörítőprogramtól és az USB/SD memória minőségéből adódóan elő-
fordulhat olyan téves működés, amely nem a készülék hiányossága. • Nem garantált 
a szerzői jogvédett DRM fájlok lejátszása! • Csatlakoztathat MP3/MP4 lejátszót is USB 
kábellel, de ne kössön rá merevlemezes tárolót! • A lejátszható fájlokon kívül ne tá-
roljon más típusú fájlokat az USB/SD eszközön, mert az lelassíthatja, akadályozhatja 
a lejátszást. • Ne csatlakoztasson töltési céllal telefont, navigációt… az USB aljzathoz! 
• Az adathordozókat ne tárolja a járműben, ha megfagyhat, vagy ha nagy hőhatásnak 
van kitéve! • Menet közben ne végezzen olyan műveletet, amely elvonja figyelmét a 
vezetéstől! A készülék vezetés közben történő kezelése balesetet okozhat. • Ne hallgas-
sa túl hangosan a készüléket! Olyan hangerőt állítson be, hogy vezetés közben a külső 
zajokat is észlelni tudja! A túl nagy hangerő halláskárosodáshoz is vezethet! • Ne szedje 

POWER be- és kikapcsolás
MODE üzemmód váltás
MUTE hangszórók némítása
1 rádióadó / MP3 kiválasztás 
2 / INT rádió / MP3 / műsorszám bemutatás
3 / RPT rádió / MP3 / ismétlés
4 / RDM rádió / MP3 / véletlen sorrendű lejátszás
5 / DIR- rádió / MP3 / könyvtár léptetés
6 / DIR+ rádió / MP3 / könyvtár léptetés
7 MP3 kiválasztás
8 MP3 kiválasztás
9 MP3 kiválasztás
0 MP3 kiválasztás
VOL+ hangerő / beállítások
VOL- hangerő / beállítások

 léptetés vissza

 léptetés előre

SEL hangbeállítás funkciók 
BND / APS hullámsáv / állomás keresés

 lejátszás / szünet

CLK óra / óra beállítás


