
USB BOX מידע והוראות הפעלה
מאפיינים ותכונות מיוחדות

• 	*USB/SD קורא קבצי מוזיקה מהתקני זיכרון מסוג
• 	CD חיבור ישיר עם צליל באיכות
• 	**AUX שקע סטריאו 3.5 מ"מ למכשירי שמע אחרים בחיבור
• שליטה באמצעות לחצני הרדיו ברכב ובאמצעות שלט ההגה המקורי	
• רשימת השמעה כמו במחליף תקליטורים )צ'יינג'ר(	

4GB מומלץ להשתמש בכונן/כרטיס זיכרון בנפח של עד *     
     ** בחיבור AUX וודאו שסמן הווליום במכשיר הסלולר מצוי על 3/4 עוצמה בכדי למנוע רעשי רקע

הוראות הפעלה
על מנת לתפעל את המוצר ביתר קלות, חשוב להבין כי הוא פועל כמו מחליף תקליטורים )צ'יינג'ר( 

וכל תיקייה בו מדמה תקליטור אחד.
לפני ההפעלה-יש לבצע חלוקה לתיקיות ותתי תיקיות: את השירים ניתן למקם בתיקיות נבחרות . 1

בהתקן הזיכרון )עד 99 שירים בתיקייה(. יש לקרוא לתיקיות CD1 ,CD2 והלאה עד CD10 )בהתאם 
CD1-CD6 למכשיר הרדיו שברכב, מכשירים מסוימים יכולים לנהל עד 6 תיקיות בלבד, כלומר

הכניסו התקן USB/SD ל- USB BOX וודאו שהוא מחובר כראוי.. 2
לחצו על לחצן ה- MEDIA במכשיר השמע המקורי )בפיאט בראבו "SRC" ובפיאט CD" 500"( על מנת . 3

 .CD1-CD10 להגיע למקור השמע הרצוי. ניתן יהיה לעבור בין
 * בפיאט 500 אם קיים CD במכשיר יש ללחוץ CD פעמיים.

* בדגמי רכב מסוימים לא תופיע תצוגה כאשר הזיכרון חסר או ריק.
ניגון הקבצים יחל בתיקייה CD01. בלחיצה על +/- DISC המכשיר יעבור לתיקיות האחרות. . 4
מעבר בין רצועות יתבצע על ידי שימוש בשלט ההגה או בלחצני החיפוש במכשיר השמע. . 5
הרצה של רצועת שמע קדימה או אחורה - לחיצה על הלחצן FW/REW ברדיו על מנת לדלג על שיר אחד. . 6
ניגון קבצים בסדר אקראי )Random( - אם תעברו בין רצועות בזמן שאתם במצב "Random", תיבחר . 7

הרצועה הבאה לניגון בסדר אקראי. לחיצה נוספת על "Random" תביא לביטול הפונקציה.
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עריכה שגויה של התיקיות בכונן הזיכרוןעריכה נכונה של התיקיות בכונן הזיכרון

לטינית Roxette U2 שלמה ארצי


