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Uruchomienie urządzenia DAB następuje po wciśnięciu przycisku MEDIA 

na panelu obsługi radia.

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 (service following ).  

DAB+/DAB Radio for CAR

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

1.Wstęp

INSTRUKCJA OBSŁUGI
RCD 310

rys.1
rys.1

FAQ

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


3.Skanowanie
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UWAGA! Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia należy włączyć 
                funkcję skanowania aby dodać nowe programy do listy.

rys.3

Gdy lista stacji nie była zapisana, automatyczne skanowanie odbywa się 

poprzez wciśnięcie przycisku BROWSE     (rys.2), następnie wciśnięciu

 przycisku TOP lub UP     (rys.3), wybraniu z listy (V_3.1, STATIONS, SCAN) 

opcji SCAN za pomocą pokrętła lub dolnych przycisków oraz zatwierdzeniem 

przyciskiem PLAY     (rys.4).

rys.2
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4.24.Przełączanie stacji 

Wybór stacji następnej lub poprzedniej odbywa się po przez wciśnięcie 

dolnych klawiszy                    lub                    oraz przy pomocy prawego 

pokrętła (rys.5).  

UWAGA! W przypadku braku sygnału lub słabym sygnale z nadajnika, mogą 

występować zaniki głosu lub całkowity jego brak.

2

Za pomocą przycisku INFO (rys.6), możemy wybrać wyświetlanie informacji

 oraz nazwę stacji radiowej.

rys.5

rys.6

  

Trzy opcje wyboru stacji radiowych.
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4.24.Przełączanie stacji 4.25.TA – Traffic Announcement 

Aby uruchomić funkcję „Traffic Announcement” należy nacisnąć i przytrzymać 

przycisk „TRACK” powyżej 2 sekund      . Na ekranie zostanie wyświetlona nazwa 

stacji radiowej oraz napis „TA” informujący o aktywnym Traffic Announcement. 

Aby wyłączyć funkcję „Traffic Announcement” należy wcisnąć i przytrzymać  

przycisk „SEEK” powyżej 2 sekund     .
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Funkcja aktywna
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