
Használati útmutató

Autós rádio MP3 lejátszó 

PNI Clementine 8428BT



Bevezetés
Köszönjük, hogy tőlünk vásárolt.
Kérjük, a termék használata előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót.

Figyelmeztetések
1. Ne használja a terméket nagyon magas vagy nagyon alacsony hőmérsékletben.

2. Ne helyezzen fém tárgyakat (csavarokat vagy pénzérméket) a lejátszóba, hogy 
elkerülje a rövidzárlat keletkezését.

3. A termék MP3/WMA típusú fájlok lejátszására alkalmas. Ne próbáljon fényképeket 
vagy videófelvételeket lejátszani rajta. A készülék képernyőjén megjelenik a lejátszott 
fájl típusa.

Előlap leírása

1. Ki/bekapcsoló gomb
2. EQ/Loud gomb
3. Lejátszás forrását választó / híváselutasító gomb
4. Rádió hullámhossz választó / hívásátvevő gomb
5. Előre tekerő / rádió frekvencia kereső gomb
6. Óra megjelenítése és beállítása

7. Előre beállított rádióadók
Másodlagos kimenet8.

SD kártya helye9.

USB kimenet10.

11. Rádióadók automatikus 
keresése és mentése
Képernyő12.

Bluetooth kapcsolat

A PNI 8428BT Bluetooth-al ellátott készülék, ami megengedi, hogy átvegye a telefonjára 
bejövő hívásokat, vagy lejátsza az audió fájlokat az autó lejátszóján.
Ÿ Indítsa el a készüléket
Ÿ Nyomja meg a MODE gombot a távirányítón vagy a lejátszó előlapján. Válassza ki a 
BT-t   (Bluetooth). 
Ÿ Telefonján keresse meg az elérhető bluetooth eszközöket, majd válassza a „car kit“  

feliratot, hogy kapcsolódhasson a lejátszóhoz. Kapcsolódás után a képernyőn levő 
BT felirat nem fog villogni. A képernyőn megjelenik a BT ON felirat.

Ÿ Válassza ki a telefonon a zenét, amit hallgatni szeretne az MP3 lejátszón.



Ÿ Telefonhívás átvétele és kezdeményezése:
Telefonhívás átvételéhez nyomja meg a „BAND“ gombot. A hívás elutasításához, vagy a 
beszélgetés befejezéséhez nyomja meg a „Mode“ gombot.
Hívás kezdeményezéséhez nyomja meg hosszan a távirányítón levő SEL gombot vagy a 
lejátszón levő hangerősség gombot. Formálja a számokat a távirányító számbillentyűit 
használva vagy a lejátszó előlapján levő 1-6 gombokat megnyomva. Ha röviden nyomja 
meg az 1-6 gombokat, beütheti a számokat 1-től 6 ig. Ha hosszan nyomja meg az 1-4 
gombokat, akkor beütheti a számokat 7-től 0-ig. Ha az 5-ös gombot hosszan megnyomja, 
beütheti a * jelet, illetve ha hosszan megnyomja a 6-os gombot, beütheti a # jelet. Végül 
nyomja meg a  MODE gombot a hívás indítására.
Ha egy számot rosszul ütött be, nyomja le hosszan a BAND gombot a távirányítón vagy a 
lejátszó előlapján és törlődik a szám. A hívás befejezéséhez nyomja le a BAND gombot.
Távirányító gombjainak leírása

Beszerelés

Helyezze be a szerelő- 
vázat a műszerfalba

A biztosabb szerelés 
érdekében hajlítsa be a vázban 
levő kapcsokat.

Ha ki szeretné venni a készüléket a 
műszerfalból, a csomagban kapott kulcsokat (2) 
helyezze be a lejátszó két oldalához majd húzza 
ki a készüléket.

1. Hosszan megnyomva = be/kikapcsolás
röviden megnyomva =  lejátszás forrását 
választó gomb
2. Hang némítás
3. Rádió hullámhossz választás
4. Előző zeneszám
5. Következő zeneszám
6. Óra megjelenítése
7. Hangerő -
8. Hangerő +
9. Többfunkciós választógomb
10. Rádióadók automatikus keresése és 

mentése
11. EQ - Equalizer
12. Számbillyentyűzet 0.1.2.3.4.5.6.7.8.9.
13. Aktuális zeneszám ismétlése
14. Intro lejátszása
15. Következő 10 zeneszám átugrása
16. Előző 10 zeneszám átugrása
17. Zeneszám lejátszása/szüneteltetése
18. Zeneszámok véletlenszerű lejátszása
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Csatlakozások
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A:
1-
2-
3-
4- Akkumlátor +
5- Antenna
6-
7- Kontakt +
8- Földelés (GND)

B:
1- Hátsó jobb hangszóró + 
2- Hátsó jobb hangszóró - 
3- Első jobb hangszóró + 
4- Első jobb hangszóró - 
5- Első bal hangszóró +  
6- Első bal hangszóró -   
7- Hátsó bal hangszóró + 
8- Hátsó bal hangszóró -

Fenntartás és lehetséges problémák

1. A készülék nem indul el
- ellenőrizze az ISO -   ramkábelek csatlakozását
2. A ki/bekapcsoló gomb nem működik
- nyomja meg a készüléken levő újraindítás gombot (reset); ha a hiba továbbra is fennáll, 
áramtalanítsa majd csatlakoztassa újra a készüléket
3.  Nem hallatszik egyetlen hang sem, vagy csak valamilyen zaj hallatszik

- ellenőrizze az ISO csatlakozást, a hangszórók kábeleit vagy a készülék hang 
beállításait

4. Nagyon rossz minőségű hang
- ellenőrizze az ISO csatlakozást vagy a hangszórók kábeleit
5. Gyenge rádió jel
- ellenőrizze a rádió antenna csatlakozását
Technikai adatok
FM rádió
Frekvencia
Érzékenység
Sztereo elválasztás
Jel-hang ráta
Olvasható fájltípusok 
Torzítás
Jel-hang ráta 
Rádióadók mentése 
Maximum hangerő
Digitális óra
ISO csatlakozás
Bluetooth

Méretek
Áramellátás
Fogyasztás standby állapotban 
Működési hőmérséklet 
Tárolási hőmérséklet

Igen
87.5 - 108.0 MHz 
<= 20 dB

>= 25 dB

>= 60 dB

MP3, WMA

<= 0.3%

>= 60dB

18 FM rádióadó 
4x45W

Igen
Igen
Igen 
188x122x58 mm 
12V

 maxim 5mA

-20°C~+70°C

-40°C~+85°C
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