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KARTA GWARANCYJNA

Szanowni Państwo
Dziękujemy za dokonanie zakupu produktu z bogatej oferty firmy VOICE KRAFT
i gratulujemy trafnego wyboru.  Nabyte przez państwa urządzenie charakteryzuje się
wysoką jakością pozwalającą na bezawaryjne używanie pod warunkiem prawidłowej
eksploatacji i stosowania zasad zawartych w instrukcji obsługi.
W przypadku wystąpienia problemów technicznych z zakupionym produktem prosimy
Szanownych Państwa o zwrócenie się do sprzedawcy.
Zasady gwarancji
1.Warunkiem korzystania z uprawnień gwarancyjnych jest dostarczenie urządzenia

wraz z dowodem zakupu i oryginalną , poprawnie wypełnioną Kartą Gwarancyjną
tzn. zawierającą pieczątkę firmową sprzedawcy ,  datę sprzedaży, nazwę urządzenia ,
numer seryjny ,model , kod produktu czytelny podpis osoby wystawiającej kartę
oraz podpis kupującego.

2.Gwarancja jest ważna 12 miesięcy od daty zakupu.
3.Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia ujawnionych w okresie

gwarancyjnym wad materiału i wykonania tej usługi przez naprawę w terminie
14 dni licząc od daty dostarczenia produktu do serwisu.

4.W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy termin
powyższy może ulec przedłużeniu o 30 dni , o czym zostanie poinformowany
reklamujący.

5.Nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych takich jak:
zanieczyszczenia, zalania, zjawiska atmosferyczne, losowe, uszkodzenia mechani-
czne, niewłaściwa instalacja, eksploatacja niezgodna z przeznaczeniem.

6.W przypadku gdy uszkodzenie nie jest objęte gwarancją lub urządzenie okazało się
sprawne Gwarant jest zobowiązany do poinformowania reklamującego o płatnej
naprawie i jej wysokości oraz o zaakceptowaniu przez konsumenta jej kosztów.

7.Sprzęt powinien być przekazany do serwisu w oryginalnym  opakowaniu fabrycznym.
W przypadku braku opakowania fabrycznego gwarant nie ponosi odpowiedzialności
za uszkodzenia powstałe podczas transportu do serwisu.

8.Gwarant może odmówić wykonania usługi gwarancyjnej w przypadku stwierdzenia
naruszenia plomb gwarancyjnych, niekompletności urządzenia, dokonania
nieautoryzowanych napraw, zmian konstrukcyjnych, używania urządzenia w celach
niezgodnych z przeznaczeniem.

9.Produkty przeznaczone do montażu podlegają gwarancji tylko i wyłącznie pod
warunkiem zamontowania ich w specjalistycznych serwisach lub zakładach usługowych.

10.Gwarancja w odniesieniu do towarów konsumpcyjnych nie wyłącza, nie ogranicza
ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

12.Niniejsza Karta Gwarancyjna jest jedynym dokumentem , na podstawie którego
uprawniony z gwarancji może dochodzić swych praw na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej.

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję warunki zawarte w niniejszej Karcie
Gwarancyjnej.

...............................................................................................................................................
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KLAWISZE FUNKCYJNE

DANE TECHNICZNE
Ogólne

Odtwarzacz USB

Tuner FM

Wejście CD/DVD

VOLUME:  Regulacja głośności
BASS     :  Regulacja poziomu tonów niskich
TREBLE  :  Regulacja poziomu tonów wysokich
MODE    :  Wybór źródła słuchanej muzyki

1) Odtwarzacz USB
2) Odtwarzacz kart SD
3) Tuner radiowy
4) Zewnętrzne źródło CD/DVD

PLAY/SCAN  :

NEXT     :

Napięcie zasilania........................................................14,4V DC  ( Typowo 12V )
Impedancja obciążenia................................................4-8
Maksymalna moc wyjściowa........................................2 x20W
Regulacja barwytony niskie ( Bass  100Hz )................ + 12dB
tony wysokie ( Treble 10kHz ).................................... +12dB
Wymiary.....................................................................154x145x40mm

Odstęp sygnał - szum................................................. 85dB
Odstęp między kanałami............................................. 45dB ( 1kHz )
Zniekształcenia........................................................... 0,3%

Zakres częstotliwości....................................................87,5-108MHz
Częstotliwość pośrednia................................................10,7MHz
Odstęp sygnał - szum....................................................50dB

Poziom sygnału wejściowego........................................220mV/47k

Odtwarzanie /Pauza ( tryb Mp3 )
Automatyczne strojenie ( tryb radio )

Następne nagranie ( tryb Mp3 )
Strojenie w góry ( tryb radio )

PREV     :  Poprzednie nagranie ( tryb Mp3 )
Strojenie w dół ( tryb radio )

Ω

Ω

KLAWISZE FUNKCYJNE
ON/OFF :  Włącz/wyłącz
MODE    :  Wybór źródła słuchanej muzyki

1) Odtwarzacz USB
2) Odtwarzacz kart SD
3) Tuner radiowy
4) Zewnętrzne źródło CD/DVD

MUTE          :  Wyciszenie
PLAY/SCAN  : Odtwarzanie /Pauza ( tryb Mp3 )

Automatyczne strojenie ( tryb radio )
PREV        :  Poprzednie nagranie ( tryb Mp3 )

Strojenie w dół ( tryb radio )
NEXT        :  Następne nagranie ( tryb Mp3 )

Strojenie w góry ( tryb radio )
EQ             :  Wybór rodzaju korekcji dźwięku
VOLUME     :  Regulacja głośności
RPT           :  Powtarzanie odtwarzania nagrań

jedno wciśnięcie powtórzenie ostatniego nagrania
dwukrotne wciśnięcie powtórzenie wszystkich nagrań

U/SD/SCN  :  Wybór karta SD / pamięć USB
Automatyczne zapamiętanie stacji



PRZYCISKI I GNIAZDA

Regulacja tonów niskich ( BASS )

Regulacja tonów wysokich  ( TREBLE )

Włacznik/ Regulacja głośności

Poprzednie nagranie ( tryb Mp3 )
Strojenie w dół ( tryb radio )

Odtwarzanie /Pauza ( tryb Mp3 )
Automatyczne strojenie ( tryb radio )

Następne nagranie ( tryb Mp3 )
Strojenie w góry ( tryb radio )

Przycisk MODE ( wybór USB/FM/AUX )

Gniazdo SD/MMC

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Gniazdo USB

Wejście czujnika zdalnego sterowaniaWejście CD\DVD

Wyjście głośnikowe kanał prawy

11

12

13 Wyjście głośnikowe kanał lewy

Gniazdo zasilania +12V / 5A

Antena radia FM

14

15

16
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Ten symbol oznacza, że zgodnie z dyrektywą WEEE dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego ( 2002/96/EC ) oraz przepisami lokalnymi nie należy wyrzucać tego
produktu razem z odpadami gospodarstwa domowego. Produkt należy przekazać do wyznaczonego
punktu gromadzenia odpadów np. firmie , od której kupowany jest nowy , podobny produkt

lub do autoryzowanego punktu gromadzenia zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego w celu poddania go recyklingowi.
Usuwanie tego typu odpadów w nieodpowiedni sposób może
mieć negatywny wpływ na otoczenie i zdrowie innych ,
ze względu na niebezpieczne substancje stosowane w takim sprzęcie.
Jednocześnie pozbycie się zużytego sprzętu w zalecany sposób
przyczynia się do właściwego wykorzystania zasobów naturalnych.
Aby uzyskać więcej informacji na temat punktów do których można

dostarczyć sprzęt do recyklingu , prosimy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta,
zakładem utylizacji odpadów, skorzystać z instrukcji zatwierdzonej dyrektywą WEEE lub
skontaktować się z przedsiębiorstwem zajmującym się wywozem odpadów domowych.

Unia Europejska oraz Europejski Obszar gospodarczy ( Norwegia,Islandia, Lichtenstein )

WYPRODUKOWANO W P.R.C DLA
VOICE KRAFT

02-133 WARSZAWA
AL.KRAKOWSKA 285

www.voicekraft.com.pl

Czujnik zdalnego sterowania


