
Digitální hudební přehrávač

Bluetooth

Návod k použití



Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Digitální hudební přehrávač CarClever. Tento přehrávač lze 

snadno instalovat a používat. Plug and Play montáž umožňuje přímé připojení k portu CD 

měniče bez ztráty kvality zvukového signálu. Přehrávejte hudbu přes autorádio, ovládejte

pomocí tlačítek autorádia nebo volantu.

Péče a zacházení s vaším digitálním hudebním přehrávačem

UPOZORNĚNÍ: Varování týkající se péče a zacházení s Digitálním 
hudebním přehrávačem jsou uvedeny níže.

- Výrobek funguje pouze ve vozidlech s 12 V napětím, nepoužívejte jej na 

jiné napětí.

- Výrobek je vhodný pouze pro vozidla, jejichž hlavní jednotka nebo továrně vyrobené

autorádio, je vybaveno konektorem pro CD měnič.

-

- Jednotlivé modely Digitálního hudebního přehrávače fungují pouze s uvedenými

modely vozidel a autorádií.

Komponenty digitálního hudebního přehrávače

A Jednotka digitálního hudebního přehrávače

B Připojovací kabeláž

C AUX kabel 3,5mm Jack (délka 1m)

D Mikrofon 3,5 mm

E USB čtečka SD karet

F Návod k použití



Funkce

1. Dvojitý USB adaptér

USB 

USB konektor 1: Přehrávání hudby. Toto USB rozhraní umožňuje přímé připojení s 

portem CD měniče pro poskytování zvukové kvality CD zvuku.

Podporujte streamování následujících zvukových formátů z USB flash nebo zařízení 

USB (USB čtečka karet SD):

- MP2/MP3

- WMA

- FLAC (8/16/24 Bit)

- ACC/MP4/M4A

- WAV

- AIF

- AIFC

USB konektor 2:  Nabíjení telefonu (iPhone/Android), iPad, iPod, MP3 atd.

Tento USB konektor poskytuje napájení 5V, maximálně 2A.

2. Bluetooth 4.0: Bezdrátové připojení přes Bluetooth, můžete přehrávat hudbu, 

přijmout / odmítnout telefonní hovor tlačítky na autorádiu nebo volantu.

Podporuje profily A2DP, AVRCP, HFP, SPP, GATT, ATT a multi profily.

3. AUX vstup: Zvukový 3,5 mm AUX vstup, můžete se připojit s jakýmkoliv externím 

zvukovým zdrojem. Např. telefon, iPod, Mp3, Mp4 ...



Schéma instalace

VAROVÁNÍ: Před instalací si pečlivě přečtěte návod k použití. Chcete-li 
zachovat veškeré funkce adaptéru, svěřte instalaci odbornému montážnímu 
pracovišti s patřičnými zkušenostmi i vybavením.
Některá vozidla vyžadují speciální nástroje pro vyjmutí rádia. Poraďte se 
prosím s autorizovaným prodejcem vozu nebo profesionálním servisem.

Postup instalace

1. Vypněte motor auta a vyjměte klíč ze zapalování.

2. Vyjměte rádio z přístrojové desky, abyste získali přístup na zadní stranu rádia a 

najděte konektor pro CD měnič.

3. Připojte konektor digitálního hudebního přehrávače do konektoru pro CD měnič.

4. Umístěte mikrofon na vhodné místo a kabel mikrofonu protáhněte a připojte do 

jednotky digitálního hudebního přehrávače.

5. Vložte USB disk nebo USB čtečku karet, 3,5 mm kabel AUX nebo se spojte přes 

Bluetooth.

6. Po zpětné montáži rádia jej zapněte a stiskněte CD (nebo Disc / Mode / CDC / Source 

/ AUX) jednou nebo dvakrát pro přepnutí do režimu přehrávání digitálního hudebního 

přehrávače, LED kontrolka na přehrávači se rozsvítí.



Ukládání hudebních souborů  a režim přehrávání

Digitální hudební přehrávač podporuje přehrávání více adresářů. Pro přístup k hudbě, je 

důležité, aby hudba byla uložena / uspořádána do složek s názvem CD01, CD02, CD03..CD99. 

Při přehrávání se složky CD01, CD02..CD99 odpovídajícím způsobem zobrazí na displeji rádia.

Pokud není k dispozici žádný název složky, budou všechny složky a skladby / skladby

rozpoznány jako jediný virtuální disk CD. Pokud nejsou žádné složky nebo hudební soubory 

pojmenované podle výše uvedeného pravidla, nemusí být rozpoznány ani přehrávány.



Handsfree hovory

Digitální hudební přehrávač obsahuje mikrofon a možnost ovládání hovorů prostřednictvím 

tlačítek na autorádiu nebo volantu. Tímto máte zajištěnou maximální kontrolu nad 

ovládáním vašeho vozu na silnici i během telefonních hovorů. Při telefonním hovoru se 

hudba automaticky se zastaví a hovor bude slyšet přes reproduktory autorádia.

Přijmutí hovoru

Pokud zazvoní telefon, existují dvě metody ovládání "Přijmout"

- Tlačítkem "předchozí stopa" na multifunkčním volantu

- Tlačítkem "předchozí stopa" na autorádiu

Odmítnutí hovoru

Pokud zazvoní telefon, existují dvě metody ovládání: "Odmítnout"

- Tlačítkem "další stopa" na multifunkčním volantu

- Tlačítkem "další stopa" na autorádiu




