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Instrukcja obsługi
Nadajnik TuneCast® Auto do odtwarzaczy iPod

Wprowadzenie
Car Installation
Urządzenie TuneCast Auto służy do zasilania i ładowania odtwarzacza
iPod w samochodzie oraz
przesyłania sygnału audio z iPoda do radioodtwarzacza samochodowego. Aby w pełni wykorzystać
możliwości urządzenia TuneCast Auto, prosimy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję.

Podłączanie urządzenia TuneCast Auto
1. Zmniejsz głośność radioodtwarzacza.

2. Podłącz urządzenie TuneBase Auto do gniazda
zapalniczki samochodowej lub innego gniazda
zasilania w pojeździe.

1. Plug adapter into car’s power outlet.

3. Podłącz odtwarzacz iPod do urządzenia TuneCast Auto.
Urządzenie TuneCast Auto włącza się automatycznie
z chwilą wykrycia iPoda.

Uwaga: Urządzenie TuneCast Auto wyłącza się automatycznie, jeśli przez 30 sekund nie jest
nadawany sygnał audio (wersje europejskie); z chwilą wykrycia sygnału audio z urządzenia iPod
automatycznie włącza się ponownie. Aby uaktywnić urządzenie TuneCast Auto, można również
2.Plug the dock connector into the iPod.
nacisnąć przycisk m1 lub m2.
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Wybieranie częstotliwości radiowej
Wybieranie częstotliwości radiowej
Można albo zlecić wybranie częstotliwości radiowej funkcji ClearScan, a następnie dostroić do tej
częstotliwości radioodtwarzacz; albo najpierw znaleźć częstotliwość na radioodtwarzaczu i dopiero
potem dostroić nadajnik TuneCast Auto do tej samej częstotliwości.
Wyszukiwanie najlepszej częstotliwości radiowej funkcją ClearScan (zalecane)
Do wyszukiwania najlepszej częstotliwości radiowej w danym obszarze służy w urządzeniu TuneCast
Auto funkcja ClearScan.
1. Naciśnij przycisk
. Na wyświetlaczu urządzenia TuneCast Auto jest
wyświetlana wybrana najlepsza częstotliwość.
2.

Nastrój radioodtwarzacz do częstotliwości pokazanej na wyświetlaczu nadajnika TuneCast Auto.

Uwaga: Jeśli przycisk ClearScan został naciśnięty bezpośrednio po włączeniu nadajnika TuneCast
Auto, znalezienie najlepszej częstotliwości może zająć funkcji ClearScan nawet 30 sekund. W
3.Presspogorszenia
the CLEARSCAN
4. Matchprzycisk
the frequency
on car
stereo.
przypadku
jakościbutton.
sygnału audio wystarczy nacisnąć
ClearScan;
urządzenie
Tunecast
Auto willnajlepszą
display the
best frequency.
ponownie
wyświetla
częstotliwość
radiową.
For more information on this feature,
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please consult
the manual.

Wybieranie częstotliwości radiowej
Ręczne ustawianie częstotliwości radiowej
Jeśli konieczne jest użycie specyficznej częstotliwości radiowej, można wybrać ją ręcznie w
urządzeniu TuneCast Auto.
1.	Wybierz w odtwarzaczu wolną częstotliwość między stacjami. Najlepsza częstotliwość to
taka, na której nie nadaje żadna stacja.

2.	Naciśnij przycisk + lub - i ustaw częstotliwość.
Zapamiętywanie i wybieranie ustawionej częstotliwości
Można zaprogramować dwie częstotliwości, wywoływane potem przyciskami m1 i m2.
1.	Aby
zapisać częstotliwość, najpierw ustaw ją w urządzeniu
TuneCast Auto za pomocą
1. Find a frequency without a station on it.
2. Match station using the (+)
przycisków
+ i -. will be between other
A good frequency
and (-) buttons.
2.

stations,
with a lot
of static. m1 lub m2 i przytrzymaj go przez 2 sekundy.
Naciśnij
przycisk
programu
Z chwilą ustawienia częstotliwości ikona m1 lub m2 miga na ekranie, a urządzenie generuje
sygnał dźwiękowy.

3.

Aby wybrać zaprogramowaną częstotliwość, naciśnij przycisk programu m1 lub m2.
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Obsługa urządzenia TuneCast Auto
Urządzenie TuneBase Auto
zostaje przełączone na zaprogramowaną częstotliwość.
Zwiększanie wydajności działania — ustawienie PRO
Z chwilą podłączenia odtwarzacza iPod nadajnik TuneCast Auto automatycznie wykrywa model
odtwarzacza iPod i dostosowuje głośność. Domyślne ustawienie głośności sprawdza się w większości
warunków, ale dostępne jest również ustawienie PRO, umożliwiające lepsze dostosowanie działania
nadajnika TuneCast Auto do własnych wymagań. W ustawieniu PRO można uzyskać głośniejszy i
pełniejszy dźwięk; funkcja ta polega na zmniejszeniu tłumienia sygnału audio. W profesjonalnych
stacjach radiowych stosuje się technikę kompresji dynamicznej, dzięki której muzykę słychać głośniej,
a zakłócenia są minimalne. W nadajniku TuneCast Auto dostępne są 3 ustawienia PRO, zwiększające
kompresję dynamiczną sygnału audio:
Normal (Zwykłe) – Bez zmian w sygnale audio. To ustawienie sprawdza się przy wszystkich rodzajach
sygnału audio.
PRO 1 – Większa średnia głośność audio. To ustawienie sprawdza się przy większości nagrań
muzycznych.
PRO 2 – Jeszcze większa średnia głośność audio. To ustawienie sprawdza się przy cichszych
nagraniach muzycznych; w przypadku nagrań głośniejszych może powodować zakłócenia.
— Zwiększa średnią głośność i powoduje przejście do trybu mono (zamiast stereo).
To ustawienie sprawdza się w przypadku podcastów i książek audio. Może również służyć do
polepszania odbioru, jeśli sygnał z nadajnika TuneCast Auto nie jest czysty.
Naciśnięcie przycisku PRO powoduje wyświetlenie aktualnego ustawienia PRO na ekranie urządzenia
TuneCast Auto. Ponowne naciśnięcie przycisku PRO powoduje przechodzenie do kolejnych ustawień: PRO1,
PRO2 oraz
:
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Obsługa urządzenia TuneCast Auto
Nagrania mono
Urządzenie TuneCast Auto nadaje sygnał stereofoniczny, ale w razie konieczności można przejść w
tryb monofoniczny. Zalecamy przełączanie trybu transmisji na mono wtedy, gdy samochodowy
radioodtwarzacz nie przekazuje czystego dźwięku przy zwykłym ustawieniu urządzenia TuneCast Auto,
albo wtedy, gdy słuchamy nagrań mono, takich jak książki audio.
Aby przejść do trybu mono, naciskaj przycisk PRO aż do wyświetlenia ustawienia
wywoływane przyciskiem PRO są następujące:

. Ustawienia

Ładowanie urządzenia iPod
Kiedy urządzenie TuneCast Auto jest podłączone do działającego gniazda zasilania, ładuje
odtwarzacz iPod. Jeśli odtwarzacz iPod nie ładuje się, upewnij się, że nadajnik TuneCast Auto
jest prawidłowo podłączony do gniazda zasilania, a urządzenie iPod prawidłowo podłączone do
nadajnika TuneCast Auto. Kontrolka na adapterze gniazda zapalniczki powinna świecić się.
Uwaga: W niektórych pojazdach gniazda zapalniczek i inne gniazda zasilania są pod napięciem
dopiero po włączeniu zapłonu lub uruchomieniu silnika.

Obsługa urządzenia TuneCast Auto

|

PL-5

Informacje
Bezpieczeństwo
Nie wolno podłączać urządzenia TuneCast Auto podczas kierowania pojazdem. Upewnij się jeszcze przed
rozpoczęciem jazdy, że urządzenie TuneCast Auto jest solidnie i prawidłowo zamontowane.
Nie wolno regulować ani wyjmować niezabezpieczonego urządzenia TuneCast Auto ani iPoda podczas
jazdy.
Urządzenie TuneCast Auto należy ustawić tak, aby sam nadajnik TuneCast Auto ani odtwarzacz iPod nie
przeszkadzały w obsłudze deski rozdzielczej ani innych elementów pojazdu.
Nie wkładać do gniazda zasilania obiektów innych niż adapter gniazda zapalniczki samochodowej bez
uprzedniego odłączenia akumulatora. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować obrażenia
ciała lub straty materialne.
Firma Belkin nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia ciała ani szkody materialne będące następstwem
niebezpiecznego kierowania pojazdem lub korzystaniem z urządzenia TuneCast Auto, z odtwarzaczy iPod lub gniazda
zasilania w samochodzie.
Jeśli opisywane urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia przy odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, co
można stwierdzić przez wyłączenie i ponowne włączenie urządzenia, zaleca się likwidację zakłóceń przez wykonanie
jednej z następujących czynności:
• zmianę kierunku lub przeniesienie anteny odbiorczej;
• zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem;
• podłączenie urządzenie do gniazda korzystającego z innego obwodu niż odbiornik;
• zasięgnięcie porady u sprzedawcy lub doświadczonego technika radiowo-telewizyjnego.
W pewnych okolicznościach wyładowania elektrostatyczne mogą powodować wyłączanie tego urządzenia. W takich
przypadkach wystarczy wyłączyć urządzenie (przez wyjęcie adaptera z gniazda zapalniczki), a następnie włączyć je
ponownie.
Parametry elektryczne/środowiskowe
Zasilanie: 12 V (prąd stały), 500 mA (gniazdo zapalniczki)
Bezpiecznik: natężenie znamionowe 2 A, napięcie znamionowe 250 V
Urządzenie spełnia wymagania dyrektywy WEEE.
Informacje dotyczące recyklingu można znaleźć pod następującym adresem: www.belkin.com/environmental
Według stanu na 3 października 2007r. z urządzenia można korzystać w następujących krajach: Niemcy, Szwajcaria,
Islandia, Lichtenstein, Polska, Estonia, Czechy, Norwegia, Finlandia, Luksemburg, Dania, Hiszpania, Portugalia, Szwecja,
Wielka Brytania, Estonia, Bośnia i Hercegowina, Irlandia oraz Belgia. Aktualny stan w tym zakresie można sprawdzić przez
zapoznanie się z przepisami krajowymi lub tabelą w zaleceniu 70-03 (Recommendation 70-03). http://www.ero.dk/
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Trzyletnia ograniczona gwarancja na produkt firmy Belkin International Inc.
Co obejmuje gwarancja Firma Belkin International Inc. („Belkin”) gwarantuje, że ten produkt jest wolny od wad projektowych,
konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych.
Okres obowiązywania gwarancji Gwarancja firmy Belkin obowiązuje przez 3 lata od zakupu produktu.
Obsługa reklamacji Gwarancja na produkt. Firma Belkin dokonuje — wedle własnego uznania — naprawy lub wymiany
uszkodzonego produktu, nie pobierając żadnej opłaty (nie wliczając kosztów transportu).
Usterki nieobjęte gwarancją Wszystkie powyższe zobowiązania tracą ważność, jeśli na prośbę firmy Belkin nabywca nie dostarczy
produktu na własny koszt w celu sprawdzenia, albo jeśli firma Belkin uzna, że produkt został w sposób nieprawidłowy zainstalowany,
w jakikolwiek sposób zmodyfikowany lub jeśli przy nim manipulowano. Gwarancja firmy Belkin nie obowiązuje w przypadku działania
siły wyższej. Dotyczy to przypadków powodzi, trzęsień ziemi, wyładowań atmosferycznych, wojen, wandalizmu, kradzieży, zwykłego
zużycia, starzenia produktu, uszkodzeń zamierzonych, uszkodzeń wynikających z dostarczenia zbyt niskiego napięcia, korzystania z
nieautoryzowanych programów oraz wprowadzania modyfikacji i zmian w sprzęcie.
Sposób uzyskania pomocy technicznej Aby uzyskać pomoc techniczną w zakresie produktu firmy Belkin, należy wykonać
następujące czynności:
1.

Skontaktuj się z działem obsługi klienta, Belkin Ltd. Express Business Park, Shipton Way, Rushden, NN10 6GL, Wielka Brytania,
Customer Service (Obsługa klienta) lub zadzwoń pod numer (800)-223-5546 w ciągu 15 dni od wystąpienia problemu. Przygotuj
następujące informacje:
a. numer katalogowy produktu firmy Belkin,
b. miejsce zakupu produktu,
c. data zakupu produktu,
d. kopia dowodu zakupu.

2.

Konsultant działu obsługi Klienta firmy Belkin przedstawi instrukcje, jak należy przesłać paragon i produkt firmy Belkin oraz jak
będzie przebiegał proces reklamacji.

Firma Belkin zastrzega prawo do sprawdzenia uszkodzonego produktu. Wszelkie koszty transportu produktu do firmy Belkin ponosi
nabywca. Jeżeli firma Belkin ustali wedle własnego uznania, że transport uszkodzonego sprzętu do firmy Belkin Corporation jest
niemożliwy ze względów praktycznych, może wyznaczyć wedle własnego uznania podmiot, który sprawdzi produkt i oszacuje koszty
naprawy. Ewentualne koszty transportu produktu do i z siedziby takiego podmiotu oraz koszty sprawdzenia sprzętu ponosi wyłącznie
nabywca. Uszkodzony sprzęt musi być dostępny do sprawdzenia aż do czasu realizacji roszczenia. Po zrealizowaniu roszczenia firma
Belkin zastrzega prawo do uznania jej za ubezpieczonego w ewentualnych polisach ubezpieczeniowych, które posiada roszczący.
Jak ma się prawo stanowe do gwarancji NINIEJSZY DOKUMENT GWARANCJI ZAWIERA WYŁĄCZNĄ GWARANCJĘ FIRMY BELKIN. NIE
ISTNIEJĄ INNE GWARANCJE, WYRAŻONE WPROST ANI DOMNIEMANE, WŁĄCZNIE Z DOMYŚLNĄ GWARANCJĄ JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI
PRODUKTU DO CELÓW HANDLOWYCH LUB OKREŚLONEGO CELU, POZA GWARANCJAMI WYMAGANYMI PRAWNIE, A TAKIE
GWARANCJE DOMNIEMANE, JEŚLI ISTNIEJĄ, SĄ OGRANICZONE W CZASIE DO OKRESU OBOWIĄZYWANIA NINIEJSZEJ GWARANCJI.
Ponieważ prawo niektórych stanów nie dopuszcza ograniczania okresu obowiązywania gwarancji domniemanej, w specyficznych
przypadkach powyższe ograniczenia mogą nie mieć zastosowania.
FIRMA BELKIN W ŻADNYM RAZIE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRZYPADKOWE, CELOWE LUB POŚREDNIE SZKODY ALBO ICH
KONSEKWENCJE, W TYM ZA UTRATĘ MOŻLIWOŚCI HANDLOWYCH LUB ZYSKÓW WYNIKAJĄCYCH ZE SPRZEDAŻY LUB UŻYWANIA
JAKIEGOKOLWIEK PRODUKTU FIRMY BELKIN, NAWET JEŚLI FIRMA BELKIN ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA
TAKICH SZKÓD.
Niniejsza gwarancja daje nabywcy określone prawa. Nabywca może mieć także inne prawa, w zależności od stanu, którego jest
obywatelem. W niektórych stanach wykluczanie lub ograniczanie odpowiedzialności za szkody przypadkowe, następcze lub inne nie
jest dozwolone, dlatego w specyficznych przypadkach powyższe ograniczenia mogą nie mieć zastosowania.
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Bezpłatna pomoc techniczna*

Kraj
AUSTRIA
BELGIA
CZECHY
DANIA
FINLANDIA
FRANCJA
NIEMCY
GRECJA
WĘGRY
ISLANDIA
IRLANDIA
WŁOCHY
LUKSEMBURG

Adres internetowy
http://www.belkin.com/uk
http://www.belkin.com/nl
http://www.belkin.com/uk
http://www.belkin.com/uk
http://www.belkin.com/uk
http://www.belkin.com/fr
http://www.belkin.com/de
http://www.belkin.com/uk
http://www.belkin.com/uk
http://www.belkin.com/uk
http://www.belkin.com/uk
http://www.belkin.com/it/support/tech
http://www.belkin.com/uk

HOLANDIA

Numer
08 - 20 20 07 66
07 07 00 073
23 900 04 06
701 22 403
00800 - 22 35 54 60
08 - 25 54 00 26
0180 - 500 57 09
00800 - 44 14 23 90
(06-1)-7774906
800 8534
0818 55 50 06
02 - 69 43 02 51
34 20 80 8560
0900 - 040 07 90
€0,10 EUR/min

http://www.belkin.com/nl

NORWEGIA
POLSKA
PORTUGALIA
ROSJA
RPA
HISZPANIA
Szwecja
SZWAJCARIA
WIELKA BRYTANIA

815 00 287
00800 - 441 17 37
707 200 676
495 580 9541
0800 - 99 15 21
902 - 02 43 66
07 - 71 40 04 53
08 - 48 00 02 19
0845 - 607 77 87

http://www.belkin.com/uk
http://www.belkin.com/uk
http://www.belkin.com/uk
http://www.belkin.com/uk
http://www.belkin.com/uk
http://www.belkin.com/es/support/tech
http://www.belkin.com/se/support/tech
http://www.belkin.com/uk
http://www.belkin.com/uk

INNE KRAJE

+44 - 1933 35 20 00

Pomoc techniczna firmy Belkin
UK: 0845 607 77 87
Europa: www.belkin.com/support
Belkin Ltd.
Express Business Park
Shipton Way, Rushden
NN10 6GL, Wielka Brytania
+44 (0) 1933 35 2000
+44 (0) 1933 31 2000 faks
Belkin SAS
130 rue de Silly
92100 Boulogne-Billancourt, Francja
+33 (0) 1 41 03 14 40
+33 (0) 1 41 31 01 72 faks
Belkin GmbH
Hanebergstrasse 2
80637 Monachium, Niemcy
+49 (0) 89 14 34 05 0
+49 (0) 89 14 34 05 100 faks
Belkin B.V.
Boeing Avenue 333
1119 PH Schiphol-Rijk, Holandia
+31 (0) 20 654 7300
+31 (0) 20 654 7349 faks
Belkin Iberia
Avda. Cerro del Aguila 3
28700 San Sebastián de los Reyes, Hiszpania
+34 91 625 80 00
+34 902 02 00 34 faks
© 2008 Belkin International Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wszystkie nazwy handlowe są zastrzeżonymi znakami towarowymi poszczególnych wymienionych producentów.
iPod jest znakiem towarowym firmy Apple Inc., zastrzeżonym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
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