
DAB přijímač/Bluetooth HF + 

přehrávač / micro SD

DAB-03
Uživatelský manuál

Funkce výrobku:
Digitální rádio DAB v automobilu s Bluetooth HF/přehrávačem, přehrávačem s micro SD 
karet, AUX vstupem/výstupem a FM modulátorem.

Funkce:
1. Zařízení je vybaveno funkcí DAB / DAB + / FM modulátor (TX) / BT HF / AUX OUT
(AUX výstup).
2. Bezdrátový přenos rozhlasového přijímače DAB / DAB + do stávajícího zesilovače 
autorádia pomocí technologie AUX vstup nebo FM modulátoru.
3. Rychlé vyhledávání SCAN pro vyhledání další dostupné volné frekvence (stanic) DAB / 
DAB +.
4. Servisní funkce.
5. Funkce vysílače FM je v tomto modelu kombinována.
6. Funkce line-out, abyste dosáhli nejlepší kvality zvuku připojením k přístroji Aux-in.
7. Možnost nabíjení mobilních zařízení kdykoli budete potřebovat, CL napáječ 5 V / 3.1AMP.
8. Napájení ze zásuvky zapalovače cigaret.

Specifikace:
1. Napájení jednotky: 5 V DC připojený přes konektor micro-USB.
2. Frekvenční rozsah: DAB Band III 174-240MHz.
3. Rozsah FM modulátoru: 87,6-107,9MHz.
4. Konektor výstupu: 3,5 mm Jack stereo výstup připojitelný k autorádiu přes aux-vstup
(pokud je k dispozici).
5. 2.4 "TFT displej.
6. Výstup pro napájení/nabíjení z CL adaptéru: 5 V / 3.1AMP.



Umístění ovládacích prvků:

1. TX / ©: Nastavení frekvence FM modulátoru / Spuštění úplného skenování
2. MENU DAB: info / Menu
3. M: Přepínač mezi režimy/ Multifunkční
4. PRESET Oblíbené rádio / nastavení režimu 
přehrávání, platí pro přehrávání z micro SD karty

5. Přehrávání / Pozastavení / Přijmutí hovoru
/ Ovládání jasu displeje LCD, (Krátkým stisknutím 
tlačítka Přehrát / Pozastavit / Přijmout telefon,
Dlouhým stisknutím upravíte jas LCD displeje)
6. TFT displej
7. Anténní konektor
8. Zdířka pro výstup zvuku (AUX OUT)
9. Konektor vstup zvuku (AUX IN)
10. Mikro USB (pro napájení zařízení)
11. Micro SD karta
12. Hlavní vypínač (ON / OFF)

Metoda instalace držáku na palubní desku

Na zadní straně výrobku je železná deska, magnetický držák se pevně spojí se železnou
deskou zařízení a následně držák umístěte na palubní desku či sklo automobilu, dbejte aby 
vám zařízení nebránilo ve výhledu



Instalace a použití antény

Zařízení používá aktivní anténu, 
napájenou po koaxiálním kabelu.
Kabel opatrně protáhněte podél okna, 
možnost použít příchytky (součást 
balení), dbejte, aby nedošlo 
k poškození kabelu či samotné antény.
Použití jiné antény či značky, může mít 
za následek její poškození nebo 
poškození tuneru.

Jak používat:
1. Vložte zástrčku napájecího CL adaptéru do cigaretové zásuvky (vstup: DC12-24 V).

2. Krátké stisknutí zapnete zařízení, opětovné krátké stisknutí zařízení vypnete.
3. Připojte kabel AUX (součástí dodávky) z výstupního konektoru zařízení a propojte jej do 
vstupního konektoru AUX vašeho vozu.
4. Režim DAB:
---A: V režimu DAB dlouze stiskněte tlačítko TX / © a vstoupíte do režimu "DAB full scan"
(automatické skenovaní rozhlasových stanic v dosahu), po ukončení skenování otočte ovladač 
M pro výběr DAB stanice.

★ Vzhledem k tomu, že frekvence FM je 2x nižší, je blízko frekvence stanice DAB, aby se 
zabránilo interferenci snímání stanice DAB, vysílač FM modulátoru přestane pracovat při 
skenování stanice DAB. Po skenování stanice DAB se vysílač FM automaticky aktivuje.
---B: Uložení oblíbené stanici na požadovanou pozici: vyberte oblíbenou stanici, stiskněte 
dlouze tlačítko PRESET, otočte ovladač M pro výběr místa, které chcete uložit (např. p1, p2 
...), poté krátkým stisknutím tlačítka M potvrďte.

Režim PRESET:
1. Krátké stisknutí tlačítka PRESET a poté otočením tlačítka M pro výběr stanice, kterou jste 
uložili do oblíbených stanic.
2. Zapněte zvukový systém ve voze.

Ovládání hlasitosti:
Dlouhým stisknutím tlačítka M a následným otočením ovladače M nastavíte hlasitost.

OSTATNÍ REŽIMY S VÝJIMKOU REŽIMU DAB

A. Režim BT
Párování přístroje s mobilním telefonem přes Bluetooth.

a. BT volání

Po příchozím hovoru krátkým stisknutím tlačítka přijmete hovor, krátkým stisknutím 

tlačítka v ukončíte hovor a dvakrát stiskněte tlačítko odmítnutí příchozího hovoru.
Při prvním spárování s telefonem, jelikož telefon má výchozí funkci ochrany sluchu, je 



výchozí úroveň hlasitosti některých telefonů přibližně 40 %, pokud si myslíte, že hlasitost 
není dostatečně velká, zkuste nastavit hlasitost telefonu na správnou hodnotu během hovoru, 
příště telefon i zařízení si budou pamatovat hlasitost, kterou jste nastavili naposledy.

b. BT hudební přehrávání
Po spárování s telefonem přes Bluetooth, přístroj je automaticky v režimu přehrávače hudby, 

pokud se hudba sama nezpustí, stisknutím tlačítka spustíte přehrávání nebo jej 
pozastavíte.

B. Režim SD player:
Vložte micro SD kartu do slotu na spodní části zařízení, dojde automatickému přehrávání
hudby. Krátkým stisknutím tlačítka PRESET přejde k nastavení přehrávače: náhodné 
přehrávání, opakovat jednu skladbu, opakování všech skladeb.

C. Režim přenosu FM:
- Pokud je vaše auto bez vstupního konektoru AUX. Nepřipojujte výstupní kabel AUX 
(Pokud připojíte kabel AUX, FM modulátor přestane vysílat)
- Přepněte frekvenci FM autorádia tak, aby odpovídala nastavení frekvenčního vysílání FM 
modulátoru.
- Krátkým stisknutím tlačítek TX / © nastavte frekvenci a otočením ovladače M. Abyste 
získali kvalitní přenos zvuku nastavte frekvenci, která nemá šum nebo se neshoduje 
s frekvencí silného rádia vysílaného na stejné frekvenci.

★ Pro získání kvalitnějšího zvuku, pokud má váš vůz AUX input, vždy vám doporučujeme 
použít kabel AUX.

Nastavení menu:
1) Dlouze stiskněte tlačítko "MENU cca 3 s vstoupíte do nabídky pro nastavení zařízení.
2) Otáčením ovladače M vyberte možnost z nabídky, poté krátkým stisknutím ovladače M
vstoupíte do vybrané nabídky.
3) Otáčením ovladače M nastavte vybranou volbu, poté krátkým stisknutím ovladače M 
potvrďte.

UPOZORNĚNÍ:
K ZNIŽENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEODSTRAŇUJTE ŽÁDNÝ 
KRYT ZE ZAŘÍZENÍ. V INTERIÉRU NEPOUŽÍVEJTE NIKDY POŠKOZENÉ 
ZAŘÍZENÍ, PŘEDEJTE ZAŘÍZENÍ KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU PERSONÁLU.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:
1. Přečtěte si a uschovejte tyto pokyny pro budoucí použití.
2. Abyste snížili riziko vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte zařízení 
dešti nebo vlhkosti.
3. Přístroj by neměl být vystaven kapající nebo stříkající vodě.
4. Dbejte, aby zařízení nebylo umístěno do prostředí s nadměrnou prašností.
5.Dále je zapotřebí zajistit, aby zařízení nebylo vystaveno přímému slunci.
6. Dávejte pozor na to, aby žádné předměty nevnikli do zařízení.
6. Neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory nebo jiné zařízení, které vyrábí 
teplo.




