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Uruchomienie urządzenia DAB następuje po wciśnięciu przycisku 

MEDIA   a następnie przycisku SOURCE    na panelu obsługi 

radia. Za pomocą głównego pokrętła nawigacyjnego radia 

AUDI RNS-E   należy wybrać z listy opcję DAB/DAB+ rys.1.

2. Uruchomienie

Urządzenie JRDAB-02  jest odbiornikiem radiowym DAB/DAB+ 

Został on zaprojektowany do odbioru cyfrowych stacji radiowych 

w samochodach wyposażonych w cyfrowy system dźwiękowy.

JRDAB-02 posiada funkcję umożliwiającą śledzenie wybranej 

stacji radiowej w czasie jazdy (following service).  

DAB+/DAB Radio for CAR

JRDAB-02 Model:
JRDAB-02_C_V3.0_CAN

1. Wstęp

INSTRUKCJA OBSŁUGI
AUDI RNS-E
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FAQ

http://juna.pl/czesto-zadawane-pytania/


3. Skanowanie

1

4. Wybór stacji radiowych 

                UWAGA! 

                Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia należy wybrać za pomocą głównego 

                pokrętła nawigacyjnego radia RNS-E funkcję skanowania stacji radiowych  

                aby dodać nowe programy do listy rys.2.

                Ważne: Podczas procesu skanowania stacji radiowych nie jest możliwe 

                              przeglądanie stacji radiowych (DAB Station).

                             

rys.2

rys.3

Po zakończeniu skanowania aby wyświetlić dostępną listę stacji radiowych należy 

wybrać z listy opcję DAB Station rys.2.
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Wersja 
oprogramowania

Lista stacji
radiowych

Poziom sygnału w skali od 0 do 7

Wybór dowolnej stacji radiowej z dostępnej listy odbywa się przy użyciu głównego

pokrętła nawigacyjnego   lub wyboru następna/poprzednia za pomocą górnych

przycisków   rys.3.

11111

11112



5. Informacje tekstowe

rys.4

Moduł JRDAB umożliwia odtwarzanie informacji tekstowych nadawanych przez

stacje radiowe rys.4. Aby uruchomić lub zmienić opcje wyświetlania informacji

radiowych należy wybrać przycisk SETUP   i za pomocą głównego pokrętła 

nawigacyjnego   wybrać odpowiednią opcję w pozycji Track Info lub/oraz 

List display. Do do listy stacji radiowych wracamy przyciskiem RETURN   rys.5. 
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