MusicFly Pro
Användarmanual

Inledning
MusicFly Pro gör att din musik flyger via trådlös signal till din bilradio. Den låter dig
njuta av musik från bärbara musikspelare i bilstereon eller hemmastereon utan att du
behöver några hörlurar eller dylikt.
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Egenskaper
•
•
•

•
•
•
•

Använder fullbandskanaler (87,6 – 107,9 MHz)
6 kanaler kan sparas & automatisk avstängning
Söker, spelar och visar vald katalog: Om katalogen döps till MusicFly spelar
utrustningen
enbart
filerna
i
Musicfly-katalogen.
Ladda
katalog:
5-nivåer,
max
50
kataloger
- Ladda fil: 999 filer kan laddas på en och samma gång
- Stödjer hoppa mellan kataloger
Har stöd för alla minnesenheter med USB-port, upp till 32Gbyte (USB
flashminne, portabel hårddisk, minneskort)
Har stöd för filindex: lägger du till nummer från 001 till 500 först i filnamnet
visas filnumret på skärmen och filerna spelas i nummerordning.
Automatisk uppspelning: när du kopplar in bärbar USB-enhet, spelas mp3eller WMA-filer upp automatiskt.
Visar tid som återstår att spela upp av aktuell fil.

Säkerhetsföreskrifter

Vänligen läs noga igenom denna information innan du använder
utrustningen för första gången.

Allmänna instruktioner
• Placera aldrig utrustningen på en ojämn yta. Någon kan skadas om den faller.
• Håll utrustningen utom räckhåll från små barn.
• Om du kopplar utrustningen till annan elektronisk utrustning – läs först noga
igenom även denna andra utrustnings säkerhetsinformation och
användarmanual.
• Om du har några frågor rörande utrustningen, hur den fungerar, säkerhet
eller korrekta kopplingar, vänligen kontakta vår tekniska support eller fråga
en specialist.
• Återförsäljaren tar inget ansvar för skador som uppstår då utrustningen
används eller för anspråk från tredje part.
• Koppla aldrig extern ström till utrustningen såtillvida detta inte utförs direkt
för användning och är nödvändigt.
Miljö
•
•
•
•
•

Håll
utrustningen
borta
från
tunga
mekaniska
vikter.
Skydda den från vibrationer och starka slag och tappa eller skaka den inte.
Undvik att utsätta utrustningen för höga temperaturer (över 60oC) samt
kraftiga temperaturförändringar. Skydda utrustningen från direkt solljus och
håll den borta från värmekällor.
Skydda utrustningen från fukt och väta.
Använd inte utrustningen i smutsiga miljöer och skydda den från damm.
Vissa delar av utrustningen kan innehålla s.k. mjukgöringsmedel, vilka kan
skada känsliga möbler och plastytor. Undvik direkt kontakt med känsliga
ytor.

Tekniska problem
•

Om främmande föremål eller vätskor kommer in i produkten, koppla genast
ur utrustningen ur cigarettändaruttaget. Be din auktoriserade återförsäljare
noga kontrollera produkten igen innan du använder den.

Säkerhetsföreskrifter
•

Tveka inte att kontakta vårt servicecenter.

Paketeringsmaterial
•

Håll alla former av förpackningsmaterial utom barns räckhåll. Dessa kan
enkelt bli farliga leksaker.

Rengöring och underhåll
•

Använd en torr och mjuk trasa för rengöring.

Denna produkt kan enbart användas med en 12V
cigarettändaruttag.
Förpackningsinnehåll
MusicFly Pro / stereokabel / extra säkring / användarmanual
Beskrivning

[BILDTEXT. börjar kl. 12 och går medsols]
12V koppling
Koppla på/av
minne
Meny/
Repeat (upprepa)
USB-koppling

Framåt
Spela/paus
Bakåt
Audio-in
Skärm
[SLUT BILD]
Beskrivning & funktioner
Ställa in frekvens
•
•
•

Tryck på menyknappen
Välj frekvens med framåt-/bakåtknapparna.
Tryck på menyknappen igen.

•
•

Tryck på spela-knappen eller paus.
När musiken spelas, tryck kort på framåt-/bakåtknapparna för att hoppa
till nästa eller föregående låt.
Tryck och håll ned framåt-/bakåtknapparna i ca. 2 sekunder för att byta
till nästa eller föregående katalog.
När uppspelningen startar visar skärmen återstående tid, frekvens eller
equalizer, beroende på inställningsläge.

Uppspelning

•
•
Volym

Denna funktion är endast tillgänglig om en minnesenhet är kopplad till
USB-porten.
•
•
•
RDS-skärm

Tryck 2 gånger kort på menyknappen.
Skärmen visar en linje (7 nivåer).
Ställ in volymen med framåt-/bakåtknapparna.

Denna funktion är endast tillgänglig om minnesenheten är kopplad till en
USB-port.
•
•
•

Tryck 3 gånger kort på menyknappen.
Välj
RDS
visningsläge
med
framåt-/bakåtknapparna:
NOR
=
I
vanligt
läge
visar
skärmen
8
tecken.
SCA = I rullningsläge rullar skärmen i intervall om 1 sekund.
Tryck på menyknappen igen.

RDS intervall

Denna funktion är endast tillgänglig om minnesenheten är kopplad till en
USB-port.
•
•
•

Tryck 4 gånger kort på menyknappen.
Använd framåt-/bakåtknappen för att välja intervalltid för normalt RDSläge (2 – 6 sekunder).
Tryck på menyknappen igen.

Visningsläge

Skärmen visar endast återstående uppspelningstid om en minnesenhet är
kopplad till USB-porten.
•
•

Under uppspelning, tryck på spela-knappen i 2 sekunder.
Skärmen ändras i följande ordning:

Frekvens
Upprepningsfunktion

Equalizer

återstående
uppspelningstid

Denna funktion är endast tillgänglig om en minnesenhet är inkopplad till
USB-porten.
•
•

Tryck och håll ned menyknappen i ca. 2 sekunder när musiken spelas.
Upprepningsfunktionen aktiveras.
Skärmen förändras i följande ordning:

upprepa

normal

Spara frekvenser
•
•
•

Använd framåt-/bakåtknapparna för att välja frekvens.
Tryck på minnesknappen tills skärmen visar [-].
Använd framåt-/bakåtknapparna för att välja önskat minnesnummer och
tryck på minnesknappen igen.

Välja sparade frekvenser
•

Tryck på minnesknappen flera gånger tills önskad frekvens är vald.

Börja använda utrustningen
Börja använda utrustningen
•

•

När du använder MusicFly Pro med bärbara musikspelare (mp3-spelare,
cd-spelare, bärbara dvd-spelare eller mobiltelefoner etc.) gör MusicFly Pro
så att du kan lyssna på din bärbara spelare (mp3-spelare, cd-spelare, bärbar
dvd-spelare eller mobiltelefon etc.) genom valfri FM-radio.
MusicFly Pro aktiveras automatiskt så fort du kopplar in den i bilens
cigarettändaruttag.
Du kan även starta utrustningen genom att trycka på knappen för att ”koppla
av/på” i ca. 2 sekunder. Om inte utrustningen känner av någon ljudsignal
under 1 timme stängs utrustningen automatiskt av.

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Koppla på radion och hitta en frekvens som inte används av någon sändning.
Använd framåt-/bakåtknapparna för att matcha denna frekvens med
MusicFly Pro.
Välj en frekvens som låter ledig och har mindre bakgrundsbrus än andra
radiostationer.
Koppla din bärbara musikspelare (mp3, cd, pmp, pda, navigation eller
mobiltelefon etc.) till MusicFly Pro med stereokabeln.
Koppla på ljudspelaren och tryck på spela-knappen.
Ställ in volymen till en lagom nivå för att få bäst signalkvalitet. Ställ in
volymen på musikspelaren på medelnivå och styr lyssningsvolymen med
hjälp av radion.
Koppla USB-enheten till USB-porten på MusicFlys undersida, därefter
spelas de mp3- eller wma-filer upp automatiskt som finns sparade på USBenheten.
Stödjer enbart mp3- och wma-filer. Andra filtyper och filer låsta av DRM
spelas inte upp.
Använda UBS-minne
Känner av upp till 32Gbyte, 999 filer. Stödjer laddning av kataloger upp till
5 nivåer, max. 20 kataloger.
Använda minneskort (SD, MMC, CF eller minnesstav)
Kräver inkoppling av särskild USB-adapter.
Använda bärbar hårddisk
När du använder bärbar hårddisk måste du dela upp disken i under 32 Gbyte
och format FAT32.
MusicFly Pro känner endast igen första disken under 32Gbyte så du behöver
spara filerna som du vill lyssna på i den första disken.

När du använder bärbar hårddisk måste du koppla in extra ström
med ”cigarettändaruttag till USB”-kabel. Kontakta din lokala
återförsäljare eller oss för mer information kring detta. Vi tar inget ansvar
för eventuella problem som uppstår till följd av inkoppling av extra ström.
Specifikationer
Dimensioner
Vikt
Frekvensomfång
Ingångsström
Utgångsström
Modulation
USB utgångsström
Egenskaper

63 x 31 x 18 mm
50 g
87,6 – 107,9 MHz
12 V
Överensstämmer med FCC, CE, MIC
FM (F3E)
5V 200mA

Att spela inställd katalog
MusicFly Pro har en egenskap som gör att den endast spelar musikfilerna i
definierade kataloger döpta till mp3, Musicfly.
Döp katalogerna till mp3, Soundfly och Musicfly och spara musikfiler i dessa
kataloger. Då spelar MusicFly Pro musikfilerna i dessa kataloger. MusicFly Pro
stödjer upp till 10 underkataloger per huvudkatalog och spelar 50 musikfiler per
underkatalog, totalt 500 filer.
Denna egenskap förkortar laddningshastigheten när du använder en extern
lagringsenhet och gör att du kan lägga filerna i valfri ordning. Om du inte
definierar kataloger spelar MusicFly Pro alla mp3- & wma-filer i alla kataloger i
ordning.

Stödjer upp till 10 underkataloger

Att använda filindex
MusicFly Pro har en funktion för filindex som gör att du kan ordna en spellista
efter egna önskemål. Om du sätter nummer i början av filnamnen med siffrorna
01 till 50 i varje katalog spelar MusicFly Pro dessa filer i ordning.
Om det finns filer med siffror och andra filer utan siffror i samma katalog spelar
MusicFly Pro först filerna som har siffror och därefter de andra filerna.
Tips för bekväm användning av MusicFly Pro
Hur du får mindre oväsen
•
•
•

Undvik att utsätta MusicFly Pro för direkt ljus. Detta kan orsaka
överhettning, vilket kan medföra oväsen.
Undvik att placera MusicFly Pro nära en magnet eller enheter som använder
stark elektrisk ström.
Välj en frekvens som inte används för sändning.

Beskrivning av garanti
1. Allmänt gäller europeiska garantibegränsningar. Garantin gäller från och
med inköpsdatum på kvittot. Vid åberopande av garanti ber vi dig

2.

3.
4.
5.
6.

tillhandahålla enheten tillsammans med inköpskvitto, enhetspass och
felbeskrivning. Utan dessa dokument är vi inte bundna till garantin.
Under garantiperioden reparerar vi alla tillverknings- och materialfel som
orsakats av tillverkningsfel. Det är tillverkarens beslut att ändra eller byta ut
defekta delar/enheter. Framtida anspråk är exkluderade. Utbytta delar
övergår automatiskt i vår ägo. Vi tar inget ansvar för framtida skador.
Manipulering av enheten genom oauktoriserade aktörer/företag leder
automatiskt till att garantin slutar gälla.
Garantin täcker inte: skador som uppstår till följd av felaktig användning,
manualen inte följts, oxidation från batterier, permanent användning.
Den ursprungliga garantiperioden förlängs inte p.g.a. reparation eller byte av
delar.
Dessa garantibegränsningar gäller inte i Tyskland.

MusicFly Pro
Garantikort

EC – Försäkran om överensstämmelse
CE märkning
Vi, tillverkaren/importören
meddelar härmed att denna produkt MusicFly Pro överensstämmer med direktiv 1999/5(EG
(R&TTERL)
EN 50371, EN 60950-1 V2001, EN 301 489-1 V1.4.1,
EN 301 489-9 V1.3.1, EN 301 357-1/-2 V1.3.1
CE 0678
Kontaktperson:
Conrad Elektronik Norden AB
Support
040 - 552135

