
RADIO SAMOCHODOWE
MODEL: RS4A

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Informacje podstawowe
Radio samochodowe RS4A pozwoli cieszyć się cyfrową jakością odtwarzanej muzyki bez 

korzystania z uciążliwych, rysujących się i zajmujących wiele miejsca płyt CD. Solidna obudowa, 
piękny design, wiele funkcji i możliwości, łatwość obsługi i niewielka cena sprawia, iż jest to 
doskonałe radio dla każdego pasjonata audio w samochodzie.

2. Specyfikacja

FM TUNER
Zakres częstotliwości..............................................87.5 - 108.0 MHz
Użyteczna czułość..................................................3.0 µV
Czułość...................................................................30 dB S/N >10 dB 
Częstotliwość IR.....................................................10.7 MHz
Separacja kanałów.................................................>45 dB
Stopień sygnału do szumu.....................................>50 dB
 
USB/SD/SDHC/MMC
USB system...........................................................USB 1.1/2.0  
Max. natężenie.......................................................500 mA
Format plików.........................................................FAT 16/32
MP3 dekoder..........................................................MPEG-1/2 AUDIO Layer-3
Ilość kanałów..........................................................2-CH, stereo
Separacja kanałów.................................................>55 dB
Stopień sygnału do szumu.....................................>60 dB

GŁÓWNE PARAMETRY
Napięcie pracy.......................................................14,4 V DC(11 - 15 V)
Wyjścia wzmacniacza............................................4CH
Moc wyjściowa.......................................................4x 25 W max.
Impedancja............................................................4-8 Ohm
Zakres częstotliwości.............................................20 - 20.000 Hz
Equalizer ..............................................................Bass, treble, classic, pop, rock, EQ off
Temperatura pracy................................................-10  ....+55℃ ℃
Wymiary................................................................178 x 50 x 125 mm

3. Wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania sprzętu i prawidłowej 
eksploatacji.

Zdejmowany panel obsługi - zabezpieczenie przed kradzieżą
W celu zabezpieczenia przed kradzieżą nabyte przez Państwa urządzenie wyposażone
jest w zdejmowany panel obsługi (Release-Panel). Bez panelu obsługi, urządzenie nie
przedstawia żadnej wartości dla złodzieja. Aby zapobiec kradzieży, należy zdejmować
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panel obsługi i zabierać każdorazowo przy opuszczaniu pojazdu. Radzimy, aby nie pozostawiać go w 
pojeździe, nawet w niewidocznym
miejscu.

Wskazówki:
Nie dopuścić do upadku panelu obsługi na ziemię.
Nie wystawiać panelu obsługi na bezpośrednie działanie światła słonecznego
lub innych źrodeł emitujących ciepło.
Unikać bezpośredniego kontaktu stykow panelu obsługi ze skorą. W razie potrzeby oczyścić styki za 
pomocą niestrzępiącej się ściereczki, nasączonej środkiem zawierającym alkohol.
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4. Panel główny

5. Funkcje pilota zdalnego sterowania

Do sterowania radiem można użyć pilota zdalnego sterowania. 

Aby sterowanie zdalne odtwarzaczem funkcjonowało poprawnie należy nakierować pilota na 
czujnik IR  umieszczony na panelu sterowania odtwarzacza, przy czym odległość pilota od czujnika 
nie powinna być większa niż 5m, a kąt odchylenia wiązki od osi prostopadłej do czujnika, nie może 
przekraczać 30stopni w każdym z kierunków.
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6. Montaż radia

Instalacja w samochodzie
Instalacji radia w samochodzie dokonuje się zgodnie z rysunkami zamieszczonymi poniżej. Do łatwej 
instalacji panelu należy użyć metalowych nakładek/prowadnic.Najpierw podłącza się antenę do 
wejścia antenowego radia, a dopiero poźniej mocuje się panel radioodbiornika.. Aby uniknąć 
ewentualnych zwarć najlepiej podłączyć akumulator dopiero po montażu radia.
Urządzenie należy zamontować w poziomie z przednim panelem skierowanym pod odpowiednim 
kątem, ale nie większym niż 30°.

7. Obsługa radia

W stanie spoczynku wciśnij , aby włączyć radio. Podczas pracy urządzenia, naciśnij Power
przez ponad trzy sekundy, aby wyłączyć radioodtwarzacz.

Naciśnij krótko by wyświetlić godzinę
Naciśnij długo by zmienić godzinę, ustaw godzinę za pomocą pokrętła głośności

Radio: Zmiana stacji
Mp3: zmiana piosenki, przewijanie (naciśnij i przytrzymaj)

Radio: Naciśnij krótko aby włączyć zapisaną stację, naciśnij długo aby zapisać stację pod tym 
przyciskiem
MP3: Pauzowanie/wznawianie odtwarzania

Radio: Naciśnij krótko aby włączyć zapisaną stację, naciśnij długo aby zapisać stację pod tym 
przyciskiem
MP3: Wybór trybu powtórki

Radio: Naciśnij krótko aby włączyć zapisaną stację, naciśnij długo aby zapisać stację pod tym 
przyciskiem
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MP3: Losowe wybieranie piosenki

Radio: Naciśnij krótko aby włączyć zapisaną stację, naciśnij długo aby zapisać stację pod tym 
przyciskiem

Radio: Naciśnij krótko aby włączyć zapisaną stację, naciśnij długo aby zapisać stację pod tym 
przyciskiem
MP3: Przeskocz o 10 piosenek do tyłu

Radio: Naciśnij krótko aby włączyć zapisaną stację, naciśnij długo aby zapisać stację pod tym 
przyciskiem
MP3: Przeskocz o 10 piosenek do przodu

Radio: Naciśnij aby zmienić pasmo radiowe, naciśnij i przytrzymaj aby wyszukać stacje i zapisać w 
pamięci

Zmień tryb odtwarzania : Radio – MP3 - AUX

Pokręcanie pokrętła zmniejsza/zwiększa poziom głośności. Naciśnij aby wejść w tryb korektora 
dźwięku.

Naciskając duży obrotowy przycisk wchodzisz w wybor trybu w następującej kolejności. Naciśnięcie 
przycisku powoduje zatwierdzenie/wejście do podmenu.

Jeżeli podczas ktoregokolwiek z wybranych aktualnie trybow pracy radia urządzenie jest w stanie 
spoczynku dłużej niż 5 sekund, system automatycznie powroci do pierwotnych ustawień.

RESET
Przycisku RESET używamy:
1. Przed pierwszym właczeniem radia po montażu
2. Nie działają żadne przyciski funkcyjne (zawieszenie się odtwarzacza)
3. Wyświetlany jest komunikat o błędzie krytycznym

ODTWARZANIE PLIKÓW Z KART microSD/TF LUB PENDRIVE'A
• Jeżeli chcesz odtworzyć pliki muzyczne, a urządzenie jest w trybie radia to po prostu włóż 

nośnik danych do urządzenia a te automatycznie go odtworzy.
• Zmianę trybu odtwarzania możesz również dokonać za pomocą przycisku MODE.
• Za pomocą przycisków >> i << możesz nawigować pomiedzy plikami. 

TRYB AUX
• Naciśnij przycisk MODE i  wybierz tryb AUX.
• Podłącz dowolne urządzenie audio za pomocą kabla mini jack do wejścia AUX IN na przedniej 

ściance odtwarzacza.
• Od tej chwili możesz regulować głośność odtwarzania muzyki z podłączone urządzeniu za 

pomocą pokrętła głośności na radiu.

8. Rozwiązywanie problemów

Informacje zgromadzone poniżej opisują najczęstsze problemy z którymi można spotkać się podczas 
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używania odbiornika. Większość z nich jest możliwa w prosty sposób do zdiagnozowania i 
rozwiązania. Jeśli próba rozwiązania problemu w opisany sposób nie przynosi efektu, naprawę 
należy powierzyć wykwalifikowanemu serwisowi.
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