PNI CLEMENTINE 8450BT
Radio MP3 player auto - Car MP3 player - Autós MP3 lejátszó
Manual de utilizare
User manual
Használati utasítás

INSTRUCTIUNI DE INSTALARE / DEZINSTALARE:
Fixati suportul de montaj in bordul masinii, in locasul dedicat; apoi impingeti
dispozitivul in suport pana se blocheaza.
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Nota: Inainte de a instala dispozitivul realizati conexiunile de alimentare.

Pentru a scoate dispozitivul din bord, folositi cheile incluse in pachet pentru
a-l debloca din suportul de montaj.
DESCRIERE TASTE:
1.
- Apasati pentru a porni dispozitivul sau pentru a-l opri.
2. MOD - Apasati pentru a schimba intre modurile disponibile: Radio, AUX, BT (Bluetooth), USB,
SD
3.
- In modul RADIO apasati scurt pentru a cauta spre dreapta, in mod automat, posturile
radio. Apasati lung pentru a trece pe modul manual de cautare a posturilor radio. In modul
Bluetooth, apasati pentru a prelua un apel telefonic.
4.
- In modul RADIO apasati scurt pentru a cauta spre stanga, in mod automat, posturile
radio. Apasati lung pentru a trece pe modul manual de cautare a posturilor radio. In modul
Bluetooth, apasati pentru a incheia un apel telefonic.
5. CLK - Apasati scurt pentru a afisa ora. Apasati lung pentru a seta ora, folosindu-va de butonul
principal.
6. BND - Apasati scurt pentru a schimba intre F1 - F2 - F3. Apasati lung pentru a memora un
post radio
7. 1/ - In modul RADIO, apasati scurt pentru a selecta postul radio salvat pe pozitia 1. In modul
Redare audio, apasati pentru a pune pauza si apasati din nou pentru a continua redarea.
8. 2/INT - In modul RADIO, apasati scurt pentru a selecta postul radio salvat pe pozitia 2. In
modul Redare audio, apasati pentru a reda timp de 10 secunde toate melodiile de pe USB/
micro SD.
9. 3/RPT - In modul RADIO, apasati scurt pentru a selecta postul radio salvat pe pozitia 3. In
modul Redare audio, apasati pentru a activa functia Repeat (repeta ultima melodie).
10. 4/RDM - In modul RADIO, apasati scurt pentru a selecta postul radio salvat pe pozitia 4. In
modul Redare audio, apasati pentru a activa functia Random (redare aleatorie a melodiilor).
11. 5/10- - In modul RADIO, apasati scurt pentru a selecta postul radio salvat pe pozitia 5. In
modul Redare audio, apasati pentru a trece rapid peste 10 melodii spre stanga.
12. 6/10+ - In modul RADIO, apasati scurt pentru a selecta postul radio salvat pe pozitia 6. In
modul Redare audio, apasati pentru a trece rapid peste 10 melodii spre dreapta.
13. VOL - Control volum. In modul Redare audio, apasati scurt pentru a activa setarile EQ.
MODUL RADIO:
Apasati tasta MOD pentru a trece pe modul RADIO.
•
- In modul RADIO apasati scurt pentru a cauta spre dreapta in mod automat, posturile
radio. Apasati lung pentru a trece pe modul manual de cautare a posturilor radio.
•
- In modul RADIO apasati scurt pentru a cauta spre stanga, in mod automat, posturile
radio. Apasati lung pentru a trece pe modul manual de cautare a posturilor radio.
•
Pentru a salva un post radio pe o anumita pozitie, tineti apasat lung tasta respectiva (1 - 6).
Puteti memora maxim 18 posturi radio (F1 x 6, F2 x 6, F3 x 6).
•
Pentru a reda un post salvat pe o anumita pozitie, selectati mai intai F1, F2 sau F3 apasand
tasta BND/AMS apoi tasta 1 - 6.
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MODUL BLUETOOTH:
•
Apasati tasta MOD pentru a trece pe modul Bluetooth.
•
Pozitionati telefonul cat mai aproape de player.
•
Activati functia Bluetooth in telefon.
•
Cautati dispozitivele Bluetooth din apropiere, identificati MP5 player-ul Dvs. (“CAR BT”) si
conectati-va.
Efectuare apeluri:
Dupa ce ati conectat prin Bluetooth telefonul si player-ul, apelati numarul din telefon. Pentru a
incheia convorbirea apasati
de pe player.
Preluare apeluri:
Cand primiti un apel, apasati tasta
de pe player pentru a raspunde.
Pentru a incheia apelul, apasati tasta
de pe player.
Redare muzica din telefon
Dupa ce ati conectat prin Bluetooth telefonul si player-ul, apasati tasta MOD pentru a trece pe
modul BT. Porniti din telefonul redarea fisierului audio.
MODUL AUX:
•
Apasati tasta MOD pentru a trece pe modul AUX.
•
Conectati prin cablu dispozitive auxiliare (smartphone, MP3 playere portabile etc.)
MODUL USB/SD:
Introduceti un stick USB sau un card micro SD in porturile dedicate de pe panoul frontal al playerului. Acesta va trece automat pe modul USB sau SD si va porni reproducerea fisierelor audio
salvate pe unitatile de memorie.
DESCRIERE TELECOMANDA:
BAND, schimba intre F1, F2, F3

MODE, schimba intre
RADIO, USB, SD, AUX, BT

ON / OFF dispozitiv
Taste numerice
MUTE, dezactivare sunet

AS/PS Memorare automata/
manuala posturi radio
DISP, afisare ora

selectie EQ
VOL- / VOL+Volum

SEL, setari audio

Derulare inainte / inapoi

Redare / Pauza
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DIAGRAMA COMEXIUNI:

SPECIFICATII TEHNICE:
•
Radio FM: 87.5 - 108 MHz
•
Memorii radio presetate: 18
•
Mod cautare radio: automat / manual
•
Rata semnal/zgomot: ≥50dB
•
USB 2.0
•
Slot card micro SD
•
Intrare audio: AUX IN 3.5 mm
•
Iesire audio: 2 x RCA (stereo)
•
Montaj: 1DIN
•
Redare fisiere: MP3
•
Separare canale: ≥22 dB
•
Raspuns in frecventa: 100Hz - 10KHz
•
Impedanta: 4 Ohmi
•
Putere maxima audio: 4 x 45W
•
Microfon: incorporat
•
Alimentare: 12V / 10A
•
Temperatura de lucru: -26 ~ +60°C
•
Dimensiuni: 177 x 58 x 117 mm
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INSTALLATION / UNINSTALLATION INSTRUCTIONS:
Fasten the mounting bracket into the dashboard in the dedicated slot; then
push the device into the holder until it locks.
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Note: Before installing the device, make the power connections.

To remove the device from the dashboard, use the keys included in the
package to unlock it from the mounting bracket.
KEYBOARD DESCRIPTION:
1.
- Press to turn on or off the device.
2. MOD - Press to switch between modes: Radio, AUX, BT (Bluetooth), USB, SD
3.
- In RADIO mode, press briefly to automatically search for radio stations to the right. Long
press to switch to manual search mode for radio stations. In Bluetooth mode, press to answer
a phone call.
4.
- In RADIO mode, press briefly to automatically search for the radio stations to the left.
Long press to switch to manual search mode for radio stations. In Bluetooth mode, press to
end a phone call.
5. CLK - Press briefly to display the time. Long press to set the time using the main button.
6. BND - Press briefly to change between F1 - F2 - F3. Long press to store a radio station.
7. 1/ - In RADIO mode, press briefly to select the saved radio station on position 1. In Audio
Playback mode, press to pause and press again to continue playing.
8. 2/INT - In RADIO mode, press briefly to select the saved radio station on position 2. In Audio
Playback mode, press to play all tracks on USB / micro SD for 10 seconds.
9. 3/RPT - In RADIO mode, press briefly to select the saved radio station on position 3. In Audio
Playback mode, press to activate the Repeat function,.
10. 4/RDM - In RADIO mode, press briefly to select the saved radio station on position 4. In Audio
Playback mode, press to activate the Random function.
11. 5/10- - In RADIO mode, press briefly to select the saved radio station on position 5. In Audio
Playback mode, press to quickly move over 10 tracks to the left.
12. 6/10+ - In RADIO mode, press briefly to select the saved radio station on position 6. In Audio
Playback mode, press to quickly move over 10 tracks to the right.
13. VOL - Volume control. In Audio Playback mode, press briefly to activate the EQ settings.
RADIO MODE:
Press the MOD key to switch to RADIO mode.
•
- In RADIO mode, press briefly to automatically search for radio stations right. Long press
to switch to manual search mode for radio stations.
•
- In RADIO mode, press briefly to automatically search for the radio stations to the left.
Long press to switch to manual search mode for radio stations.
•
To save a radio station on a certain position, hold down long the desired key (1 - 6). You can
store up to 18 radio stations (F1 x 6, F2 x 6, F3 x 6).
•
To play a saved radio station on a certain position, first select F1, F2 or F3 by pressing the
BND / AMS key, then press 1 - 6 key.
BLUETOOTH MODE:
•
Press the MOD key to switch to Bluetooth mode.
•
Position the phone as close to the player as possible.
•
Activate Bluetooth on your phone.
•
Search for nearby Bluetooth devices, identify your MP5 player (“CAR BT”) and connect to it.
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Making phone calls:
After you have connected over Bluetooth your phone and your player, dial on the phone the
desired phone number. To end the call, press
on the player.
Answering phone calls:
When you receive a call, press the key
from the player to answer.
To end the call, press the key
on the player.
Play music from your phone
After you have connected over Bluetooth your phone and your playe, press the MOD key to switch
to BT mode. Turn on the audio file playback on your phone.
AUX MODE:
•
Press MOD button to switch to AUX mode.
•
Connect cable devices (smartphones, portable MP3 players, etc.)
USB/SD MODE:
Insert a USB stick or micro SD card into the dedicated ports on the front panel of the player. It will
automatically switch to USB or SD mode and start playback of audio files saved on memory units.
DESCRIERE TELECOMANDA:
BAND, switch between F1, F2, F3

MODE, switch between
Radio, USB, SD, AUX, BT

Turn ON / OFF
Numeric keys
MUTE

AS/PS Preset / Auto store
DISP, clock display

EQ
VOL- / VOL+

SEL, audio settings

Forward / Backward

Play / Pause

CONNECTION DIAGRAM:
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TECHNICAL SPECIFICATIONS:
•
FM radio: 87.5 - 108 MHz
•
Preset radio presets: 18
•
Radio search mode: automatic / manual
•
Signal-to-noise ratio: ≥50dB
•
USB 2.0
•
Micro SD card slot
•
Audio input: AUX IN 3.5 mm
•
Audio output: 2 x RCA (stereo)
•
Mounting: 1DIN
•
Playing files: MP3
•
Channel separation: ≥22 dB
•
Frequency response: 100Hz - 10KHz
•
Impedance: 4 ohms
•
Maximum audio power: 4 x 45W
•
Microphone: built-in
•
Power supply: 12V / 10A
•
Working temperature: -26 ~ + 60 ° C
•
Dimensions: 177 x 58 x 117 mm
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TELEPÍTÉSI / ELTÁVOLÍTÁSI UTASÍTÁSOKAT:
Rögzítse a felszerelési rögzítőt az autó műszerfalán a megfelelő nyílásba;
majd tolja a készüléket a tartóba, amíg le nem zárul.
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Megjegyzés: Telepítse a tápkábel csatlakozásokat az eszköz telepítése előtt.
A készülék eltávolításához használja a csomagban található kulcsokat, hogy
kinyitsa a tartószerkezetből.
BILLENTYŰZETEK LEÍRÁSA:
1.
- Nyomja meg, hogy elindítsa vagy kikapcsolja a készüléket
2. MOD - Nyomja meg a gombot az elérhető módok közötti váltáshoz: Rádió, AUX, BT
(Bluetooth), USB, SD
3.
-RADIO módban nyomja meg röviden jobbra kereséshez, automatikusan megjelenek
a rádióállomások. Nyomja meg hosszan, hogy kézi keresési módba váltásához térjen át.
Bluetooth módban nyomja meg a gombot a telefonhívás fogadásához.
4.
- RADIO módban nyomja meg röviden balra kereséshez, automatikusan megjelenek
a rádióállomások. Nyomja meg hosszan, hogy kézi keresési módba váltásához térjen át.
Bluetooth módban nyomja meg a gombot a telefonhívás fogadásához.
5. CLK - Nyomja meg röviden, hogy megjelenítse az órát. Nyomja meg hosszasan az óra
beállításáshoz, használva a főgombot.
6. BND - Nyomja meg röviden, hogy váltakozon a F1 - F2 - F3 között. Nyomja meg hosszasan,
hogy memóráljon egy rádióállomást
7. 1/ - RADIO módban, nyomja meg röviden, hogy kiválassza az 1 pozcióba mentett
rádióállomást. Audió lejátszási módban nyomja meg a szüneteltetéshez és nyomja újból,
hogy folytassa a lejátszást.
8. 2/INT - RADIO módban, nyomja meg röviden, hogy kiválassza a 2 pozcióba mentett
rádióállomást. Audió lejátszási módban, nyomja meg a gombot az USB / mikro SD összes
dalának lejátszásához 10 másodpercig.
9. 3/RPT - RADIO módban, nyomja meg röviden, hogy kiválassza a 3 pozcióba mentett
rádióállomást. Audio lejátszás üzemmódban nyomja meg a gombot az ismétlés funkció
bekapcsolásához.
10. 4/RDM - RADIO módban, nyomja meg röviden, hogy kiválassza a 4 pozcióba mentett
rádióállomást Audio lejátszás, nyomja meg a gombot a Random (véletlenszerű lejátszás)
aktiválásához.
11. 5/10- - RADIO módban, nyomja meg röviden, hogy kiválassza az 5 pozcióba mentett
rádióállomást Audio lejátszás üzemmódban nyomja meg a gombot balra, hogy gyorsan
átugorjon 10 zeneszámot.
12. 6/10+ - RADIO módban, nyomja meg röviden, hogy kiválassza az 6 pozcióba mentett
rádióállomást Audio lejátszás üzemmódban nyomja meg a gombot jobbra, hogy gyorsan
átugorjon 10 zeneszámot.
13. VOL - Hangerőstabályozó. Audio lejátszás módban nyomja meg röviden az EQ beállítások
aktiválásához.
RADIO MÓD:
Nyomja meg a MOD gombot, hogy RADIO módba lépjen
•
- RADIO módban röviden nyomja meg, hogy automatikusan keressen rádióállomásokat.
Nyomja meg hosszan a rádióállomások kézi keresési módjának váltásához.
•
- RADIO módban röviden nyomja meg, hogy automatikusan keressen rádióállomásokat.
Nyomja meg hosszan a rádióállomások kézi keresési módjának váltásához.
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Ha egy rádióállomást egy bizonyos pozícióba szeretnénk menteni, tartsuk lenyomva a gombot
(1-6). Maximum 18 rádióállomást lehet memórálni (F1 x 6, F2 x 6, F3 x 6).
Hogy egy mentett rádióállomást lejátszhasson egy adott pozícióban először válassza ki az
F1, F2 vagy F3 billentyűkombinációt a BND / AMS billentyű megnyomásával, majd nyomja
meg az 1 - 6 gombot.

BLUETOOTH MÓD:
•
Nyomja meg a MOD gombot, hogy Bluetooth módba lépjen.
•
Helyezze a telefont minnél közelebb a lejátszóhoz.
•
Aktiválja a Bluetooth funkciót a telefon.
•
Keressen közeli Bluetooth-eszközöket, azonosítsa az MP5-lejátszóját (“CAR BT”) és
csatlakozzon.
Hanghívások végzése:
Miután aktiválta a telefont és a lejátszót Bluetoothon keresztül tárcsázza a telefonszámot.Hogy
befejezze a beszélgetést nyomja meg
a lejátszóról.
Hanghívások fogadása:
Amikor egy hívást kapnak, nyomja meg
gombot a lejátszóról, hogy fogadni tudja a hívást.
Hogy befejezze a beszélgetést, nyomja meg
gombot a lejátszóról.
Zeneszámok lejátszása telefonról
Miután aktiválta a telefont és a lejátszót Bluetoothon keresztül nyomja meg a MOD gombot, hogy
BT módba lépjen. Indítsa el a telefonjából audió/videó fáljlok lejátszását.
AUX MÓD:
•
Nyomja meg a MOD gombot , hogy AUX módba lépjen.
•
Csatlakoztassa a mellékelt eszközöket kábelen keresztül (smartphone, MP3 hordozható
lejátszó stb.)
USB/SD MÓD:
IHelyezzen be egy USB memóriakártyát vagy egy micro SD kártyát a lejátszó előlapján lévő
dedikált portokba. Automatikusan átvált USB vagy SD módba, és elindítja a memóriakártyán tárolt
hangfájlok lejátszását.
TÁVÍRÁNYÍTÓ LEÍRÁSA:

BAND, váltakozás F1, F2, F3 között

MODE, váltakozás Radio, USB, SD,
AUX, BT között

Készülék ON / OFF

Számbillentyűk

MUTE, hangnémitás
AS/PSmemórálás automata/
kézi rádióállomásokhoz
DISP, óra megjelenítés

EQ kiválasztás
VOL- / VOL+Hangerő

SEL,audió beállítás

Előre / hátra lejátszás

Lejátszó/ Szünet
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KAPCSOLATI RAJZ:

MŰSZAKI ADATOK:
•
FM rádió: 87.5 - 108 MHz
•
Előre beállított rádióadások: 18
•
Rádió keresési mód: automatikus/kézi
•
Jel/zaj szint: ≥50dB
•
USB 2.0
•
micro SD kártya rés
•
Audió bemenet: AUX IN 3.5 mm
•
Audió kimenet: 2 x RCA (stereo)
•
Szerelés: 1DIN
•
Fáljlok lejátszása: MP3
•
Csatornaelválasztás: ≥22 dB
•
Frekvenciaválasz: 100Hz - 10KHz
•
Impedancia: 4 Ohm
•
Audió maximális teljesjtmény: 4 x 45W
•
Mikrofon: beépített
•
Tápellátás: 12V / 10A
•
Működési hőmérséklet: -26 ~ +60°C
•
Méretek: 177 x 58 x 117 mm
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