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INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nr produktu

000370825

Transmiter/nadajnik FM DNT MusicFly
Pro
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Spraw aby Twoja muzyka przepływała za pomocą bezprzewodowej transmisji do Twojego radia
samochodowego. Urządzenie pozwala cieszyć się muzyką płynącą z przenośnych odtwarzaczy za
pośrednictwem systemu audio w samochodzie lub domowego systemu audio bez konieczności
stosowania słuchawek lub zestawu słuchawkowego.
Funkcje
- Wykorzystanie pełnych kanałów pasma (87,6 ~ 107,9 MHz)
- 6 ustawień predefiniowanych dla kanałów i funkcja automatycznego wyłączenia
- Wyszukiwanie, odtwarzanie i wyświetlanie folderu zdefiniowanego przez użytkownika; w przypadku
gdy użytkownik utworzy folder o nazwie „Musicfly” urządzenie będzie odtwarzać tylko pliki
znajdujące się w folderze „Musicfly”.
- Odtwarzanie katalogu: do 5 poziomu zagłębienia, maksymalnie 50 katalogów
- Ładowanie plików: 999 plików można załadować przy jednej próbie
- Obsługuje zmianę katalogu
- Obsługuje wszystkie urządzenia pamięci z portem USB, aż do 32 GB (pamięć USB, przenośny dysk
twardy, karty pamięci)
- Obsługuje index plików: gdy pliki nazwane są od 001 do 500 a początku nazwy pliku, numery plików
są wyświetlane na wyświetlaczu LCD, a pliki poukładane są w kolejności numerycznej.
- Automatyczne odtwarzanie: Po podłączeniu wymiennego dysku USB, pliki MP3 lub WMA są
odtwarzane automatycznie.
- Wyświetla pozostały czas odtwarzania pliku.
Instrukcje bezpieczeństwa

Przed użyciem urządzenia po raz pierwszy należy dokładnie przeczytać te informacje.
Podstawowe zasady
- Nigdy nie należy umieszczać urządzenia na nierównej powierzchni. Ktoś może doznać obrażeń jeśli
urządzenie na kogoś upadnie.
- Przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci
- Jeśli podłączysz urządzenie do innych urządzeń elektronicznych, przeczytaj również informacje
bezpieczeństwa oraz wskazówki które dotyczą tego sprzętu
- Jeśli masz jakieś pytania dotyczące obsługi urządzenia jak i jego pracy, bezpiecznego podłączenia,
prosimy o kontakt z naszym działem wsparcia technicznego lub zadaj pytanie do wykwalifikowanego
specjalisty
- Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody które powstały w wyniku obsługi urządzenia
lub w przypadku roszczeń osób trzecich
- Nigdy nie stosuj zewnętrznego źródła napięcia do obsługi urządzenia chyba że jest potrzebne
bezpośrednio do pracy urządzenia i jest to konieczne
Warunki środowiskowe
- Należy chronić urządzenie przed dużymi obciążeniami mechanicznymi. Chronić je przed wibracjami i
silnymi wstrząsami nie należy potrząsać urządzeniem ani doprowadzić do jego upadku na ziemię
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- Nie należy wystawiać urządzenia na działanie wysokich temperatur (powyżej 60 ° C) i ostrych wahań
temperatury. Chroń je przed bezpośrednim nasłonecznieniem i trzymać je z dala od źródeł ciepła.
- Chroń urządzenie przed wpływem wilgoci
- Nie należy używać urządzenia w miejscach o dużym zapyleniu i należy chronić je przed kurzem
- Części urządzenia lub akcesoria mogą zawierać tzw środki zmiękczające które mogą uszkodzić
wrażliwe meble oraz plastikowe powierzchnie. Unikaj bezpośredniego kontaktu z delikatnymi
powierzchniami.
Problemy techniczne
- W przypadku gdy jakikolwiek obcy materiał lub płyn dostanie się do urządzenia należy natychmiast
odłączyć je od gniazda zapalniczki samochodowej. Przed ponownym użyciem należy zwrócić się do
autoryzowanego dystrybutora by dokładnie sprawdzić produkt.
- Proszę nie wahaj się aby skontaktować się z naszym centrum serwisowym.
Materiały opakowania
- Nie należy trzymać materiałów opakowania w zasięgu ręki małych dzieci. Może stać się
niebezpieczną zabawką w ich rękach.
Czyszczenie i konserwacja
Do czyszczenia należy używać suchej i miękkiej ściereczki.

Produkt ten może być używany tylko za pomocą 12V gniazda zapalniczki samochodowej
Zawartość dostawy
- Transmiter music Fly
- Kabel stereo
- Dodatkowy bezpiecznik
- Instrukcja obsługi
Opis urządzenia
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Opis urządzenia i funkcje
Ustawianie częstotliwości
- Naciśnij przycisk MENU/RPT
- Wybierz częstotliwość za pomocą przycisków
- Naciśnij ponownie przycisk MENU/RPT
Odtwarzanie
- Naciśnij przycisk

aby rozpocząć odtwarzanie lub wcisnąć pauzę

- Podczas odtwarzania muzyki, naciśnij krótko przyciski
następnego/poprzedniego utworu

aby przejść do

- Naciśnij i przytrzymaj przyciski
przez ok 2 sekundy aby przejść do następnego lub
poprzedniego katalogu
- Gdy rozpocznie się odtwarzanie, wyświetlacz pokaże pozostały czas, częstotliwość lub equalizer w
zależnośc od trybu wyświetlania.
Głośność

Ta funkcja jest dostępna tylko gdy urządzenie pamięci jest podłączone do portu USB
- 2 x Krótko naciśnij przycisk MENU/RPT
- Na wyświetlaczu pojawi się pasek (7 poziomów).
- Ustaw poziom dźwięku za pomocą przycisków
Wyświetlacz RDS

Ta funkcja jest dostępna tylko gdy urządzenie pamięci jest podłączone do portu USB
- 3 x Krótko naciśnij przycisk MENU/RPT
- Wybierz metodę wyświetlania RDS za pomocą przycisków

:

W normalnym trybie na wyświetlacza pojawi się 8 znaków.
W trybie przewijania ekran jest przewijany w sekundowych odstępach
- Naciśnij ponownie przycisk MENU/RPT
Odstępy RDS

Ta funkcja jest dostępna tylko gdy urządzenie pamięci jest podłączone do portu USB
- 4 x Krótko naciśnij przycisk MENU/RPT
- Ustaw czas odstępów za pomocą przycisków
- Naciśnij ponownie przycisk MENU/RPT

dla normalnego trybu RDS (2-6 sekund)
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Tryb wyświetlania

Wyświetlacz pokazuje pozostały czas odtwarzania tylko jeśli urządzenie pamięci jest
podłączone do portu USB.
- Podczas odtwarzania naciśnij i przytrzymaj przycisk
przez 2 sekundy
- Tryb wyświetlacza zmieni się w następującej kolejności

Funkcja powtarzania

Ta funkcja jest dostępna tylko gdy urządzenie pamięci jest podłączone do portu USB
- Naciśnij przycisk MENU/RPT przez 2 sekundy podczas odtwarzania muzyki. Funkcja powtarzania jest
włączona.
- Tryb wyświetlacza zmieni się w następującej kolejności

Zapisywanie częstotliwości
- Wybierz częstotliwość za pomocą przycisków
- Naciśnij przycisk MEM/POWER aż na wyświetlaczu pojawi się [-]
- Użyj przycisków
aby wybrać numer w pamięci a następnie ponownie naciśnij przycisk
MEM/POWER.
Wybór zapisanych częstotliwości
- Naciśnij kilkakrotnie przycisk MEM/POWER aż żądana częstotliwość zostanie wybrana.
Rozpoczynanie pracy
- Podczas korzystania MusicFly Pro z przenośnego urządzenia audio (odtwarzacz MP3, odtwarzacz
CD, przenośny odtwarzacz DVD lub telefon komórkowy itp) MusicFly Pro pozwala na słuchanie
przenośnego urządzenia audio (odtwarzacz MP3, odtwarzacz CD, przenośny odtwarzacz DVD, lub
telefonu komórkowego etc.) za pośrednictwem dowolnego radia FM.
- Automatyczne zasilanie jest włączone kiedy umieścisz MusicFly Pro w gnieździe zapalniczki
samochodowej. Możesz go również włączyć/wyłączyć za pomocą przycisków zasilania i wciśnięcia go
przez 2 sekund. Jeśli nie można wykryć sygnału dźwięku przez ok godzinę, zasilanie zostanie
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automatycznie wyłączone.
- Włącz radio i znajdź częstotliwość, która nie jest używana do nadawania. Dopasuj częstotliwość do
MusicFly Pro w Twoim radiu za pomocą przycisków up/down (góra/dół).
Wybierz częstotliwość która brzmi czysto, jest mniej szumów w tle niż w innej stacji radiowej.
- Podłącz przenośne urządzenie audio (MP3, CDP, PMP, PDA, nawigację lub telefon komórkowy itp.)
do MusicFly Pro za pomocą kabla stereo.
- Włącz urządzenie audio, a następnie naciśnij przycisk odtwarzania.
- Ustaw głośność na umiarkowanym poziomie, aby uzyskać najlepszą jakość sygnału.
Ustaw głośność urządzenia audio na średnim poziomie i kontroluj głośność za pomocą sterowania
głośnością radia.
- Podczas korzystania MusicFly Pro z przenośnym urządzeniem pamięci (pamięć USB, karty pamięci
lub przenośnego dysku twardego) można słuchać plików dźwiękowych, takich jak MP3, WMA z
pamięci USB, za pośrednictwem dowolnego radia FM
- Automatyczne zasilanie jest włączone kiedy umieścisz MusicFly Pro w gnieździe zapalniczki
samochodowej. Możesz go również włączyć/wyłączyć za pomocą przycisków zasilania i wciśnięcia go
przez 2 sekund. Jeśli nie można wykryć sygnału dźwięku przez ok godzinę, zasilanie zostanie
automatycznie wyłączone.
- Włącz radio i znajdź częstotliwość, która nie jest używana do nadawania. Dopasuj częstotliwość do
MusicFly Pro w Twoim radiu za pomocą przycisków up/down (góra/dół).
Wybierz częstotliwość która brzmi czysto, jest mniej szumów w tle niż w innej stacji radiowej.
- Podłącz pamięć USB do portu USB na dole MusicFly, a następnie pliki MP3 lub WMA za zapisane w
pamięci USB będą odtwarzane automatycznie
Obsługuje tylko pliki typu MP3 oraz WMA, inne typy plików oraz pliki zablokowane przez RDM nie
będą odtwarzane.
Korzystanie z pamięci USB
Rozpoznaje do 32 GB, 999 plików. Odsługuje ładowanie katalogów do 5 zagłębienia, maksymalnie do
20 katalogów.
Używanie karty pamięci (SD,MMC,CF lub kary pamięci)
Musisz podłączyć poprzez specjalny konwerter USB.
Używanie przenośnego dysku twardego
Podczas korzystania z przenośnego dysku twardego, należy podzielić dysk na partycje mniejsze niż 32
GB oraz w formacie FAT32.
MusicFly Pro tyko pierwszy dysk poniżej 32 GB więc pliki które chcesz słychać należy przechowywać
na pierwszym dysku.

Podczas używania przenośnego dysku twardego, musisz podłączyć dodatkowe zasilanie
za pomocą złącza zapalniczki samochodowej do kabla USB. Należy zwrócić się do sklepu z
informacją na ten temat. Nie bierzemy odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy spowodowane
przez brak podłączenia dodatkowego zasilania.
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Specyfikacja
Wymiary produktu ……………………………………………………………………….. 63 x 31 x 18mm
Waga produktu…………………………………………………………………………….. 50g
Zakres częstotliwości……………………………………………………………………. 87,6 ~ 107.9MHz
Napięcie wejściowe…………………………………………………………………….. 12 V
Moc wyjściowa…………………………………………………………………………….. Zgodna z FCC, CE, MIC
Modulacja…………………………………………………………………………………….. FM(F3E)
Moc znamionowa USB………………………………………………………………….. 5V 200mA
Cechy odtwarzania w zdefiniowanym folderze
MusicFly Pro posiada funkcję, która odtwarza plików muzycznych wyłącznie w określonych folderach
nazwanych jako MP3, MusicFly.
MusicFly Pro odsługuje do 10 podkatalogów na katalog główny oraz odtwarza do 50 plików
muzycznych na podkatalog, łącznie do 500 plików.
Funkcja ta skraca prędkość ładowania podczas korzystania z urządzenia pamięci masowej i pozwala
umieścić pliki w kolejności. Jeśli nie określisz folderu, MusicFly Pro odtworzy pliki MP3&WMA z
wszystkich folderów w kolejności.

Obsługuje do 10 podkatalogów

Funkcja wspomagania indexu plików
MusicFly Pro posiada funkcję indeksu plików, który pozwala ustawić listę odtwarzania tak jak chcesz.
Jeśli nazwiesz pliki od 01 do 50, MusicFly Pro odtworzy te pliki w kolejności.
Jeśli istnieją pliki z podanych liczb i pliki bez numerów w jednym folderze, MusicFly Pro odtworzy w
pierwszej kolejności pliki z wybranymi numerami a następnie rozpocznie odtwarzanie pozostałych
plików.
Wskazówki dla wygodnego korzystania z MusicFly Pro
Sposób na zmniejszenie szumów
- Podczas używanie MusicPlay Pro unikaj wystawienia na bezpośrednie światło słoneczne aby
zmniejszyć hałas spowodowany przegrzaniem
- Nie należy umieszczać MusicPlay Pro w pobliżu magnesów lub urządzeń które emitują silne pole
elektromagnetyczne
- W celu transmisji wybierz częstotliwość która nie jest używana.
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