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Instrukcja obsługi i montażu 
Adaptera Volume + AUX 2014 

1a. Wstęp 

Audi Concert oraz Audi Chorus to radia bardzo dobrej klasy, które idealnie komponują się  
w autach audi, a zastąpienie go radiem niefabrycznym to już nie to samo. Posiada jednak poważną 
wadę polegającą na zbyt częstym zapisie wartości volume do pamięci eeprom mikrokontrolera. 
Pamięć ta ma ograniczoną ilość zapisów. Po przekroczeniu maksymalnej liczby cykli zapisu, następuje 
uszkodzenie komórki  odpowiedzialnej za przechowywanie poziomu głośności. Objawia się to brakiem 
możliwości płynnej regulacji poziomu dźwięku np. po przekręceniu gałką następuje ustawienie 
poziomu głośności na maksimum co jest bardzo nieprzyjemne, a w późniejszym czasie brakiem 
całkowitej możliwości regulacji poziomu dźwięku, przez co radio staje się bezużyteczne. Do tej pory 
jedyną metodą naprawy na dłuższy czas była wymiana mikrokontrolera na nowy w radiu, jednak jest 
on już nie produkowany, ciężko dostępny,  drogi , a nawet gdy wymienimy układ na nowy to i tak 
kwestia czasu aby problem powrócił po uszkodzeniu komórki w pamięci. 

Dla tych którzy cenią sobie oryginalność, jakość i wygląd wnętrza auta, powstał Adapter 
Volume + AUX 2014 który naprawia regulację volume i wyeliminowuje tą wadę na zawsze, 
zachowując przy tym WSZYSTKIE FUNKCJE, łącznie z możliwością ich konfiguracji pod menu radia. 
Dodatkowo układ poszerza radio o jakże brakującą oryginalnie funkcję wejścia AUX, które sterowane 
jest cyfrowo poprzez klawisz REV a sygnał podawany jest poprzez złącze dla zmieniarki lub 
dodatkowe gniazdo (konfiguracja poprzez zworkę) podłączone do wejścia mikroprocesora dźwięku 
(tak jak np. sygnał audio zmieniarki CD) co objawia się czystym dźwiękiem bez żadnych 
zniekształceń, a radio w tym wypadku zachowuje funkcję odtwarzania zmieniarki CD. 

Adapter można zamontować w radiach Audi Concert i Audi Chorus (I generacji z 
gałką po środku) firmy BLAUPUNKT, obarczonych wyżej wymienioną wadą dźwięku. 

Jeżeli radio pracuje jeszcze poprawnie to i tak nic nie stoi na przeszkodzie zamontowania 
adaptera, poszerzając jego zakres funkcji i przy tym nie przejmując się, kiedy nastąpi błędne 
funkcjonowanie radia. 

UWAGA! 

Przy projektowaniu adaptera Volume + AUX 2014 oprócz naprawy regulacji dźwięku 
zwracano uwagę na najdrobniejsze szczegóły w działaniu radia aby nie różniło się od oryginału 
a dodatkowo posiadało jeszcze ulepszenia. 

W związku z licznymi pytaniami o działanie adaptera po zamontowaniu radio 
zachowuje wszystkie oryginalnie działające funkcje z możliwością regulacji tak jak przed 
zamontowaniem adaptera, czego nie doświadczymy po zamontowaniu podobnych układów od 
konkurencji, gdzie jakość działania radia daleko odbiega od oryginału. Dla przykładu: 



Po wejściu w menu radia tj. Wyłączyć radio, nacisnąć przycisk TP i włączyć radio, na 
wyświetlaczu ukażą się parametry, które możemy regulować w pełnej skali, między innymi: 
GALA – regulacja funkcji odpowiedzialnej za automatyczne dostosowanie siły dźwięku do prędkości 
auta 
VOL – Funkcja odpowiedzialna za obniżenie siły dźwięku do odpowiedniej, po włączeniu radia 
NAV– Funkcja odpowiedzialna za ściszanie dźwięku w systemie nawigacji 
RM – Funkcja ta była wykorzystana przy odtwarzaczu magnetofonu. W tej chwili ustawienie na ON 
powoduje włączenie wyciszania dźwięku między innymi przy wyszukiwaniu stacji radiowych, OFF 
wyłącza wyciszanie, gdzie np. przy wyszukiwaniu stacji radiowych słychać wszystko w tle (dodana 
nowa funkcja poprzez adapter) 

Mute Telephone – wyciszanie dźwięku.
Skala dźwięku wraz z jego parametrami dla systemu Standardowego i BOSE została w 100 procentach 
odwzorowana z oryginalnej.
Efekt stopniowego przygłaśniania i ściszania dźwięku np. podczas włączenia radia.
Adapter nie ingeruje w pracę odtwarzacza CD (zmieniarki) i pracuje tak samo jak przed 
zamontowaniem adaptera.
Zastosowano zabezpieczenia prądowe i napięciowe.
i wiele innych.

Jeżeli ktoś ceni sobie jakość działania radia i zachowanie w pełni oryginalności to uzyska to 
tylko po zamontowaniu przedstawionego adaptera. 

Film instruktarzowy i informacyjny na temat Adaptera Volume + AUX 2014

http://www.youtube.com/watch?v=pJ7OP41xB6k


1b. Montaż adaptera

1. Wymontować mechanizm TAPE (po zamontowaniu adaptera mechanizm nie będzie już potrzebny)

2. Założyć zworkę blokującą sterowanie TAPE

Jeżeli montowany jest Adapter Volume bez wejścia AUX, pomijamy wszystkie punkty związane z AUX.



3. Wylutować rezystory R802, R803 i przylutować przewody



4. Przylutować przewód do punktu MP1500



5. Przy instalacji adaptera bez opcji AUX pomijamy ten punkt - wylutować kondensatory
C1406, C1426 i przylutować przewód dwużyłowy ekranowany.



6. Można zamontować mikro styk resetu układu – nie jest wymagane

7. Przeczyścić dokładnie styki mikroprocesora wacikiem nasączonym np. alkoholem izopropylowym



8. Można dla bezpieczeństwa nałożyć krople kleju np. FixAll ULTRA firmy SOUDAL na środek
podstawki, który zapewni stabilniejsze połączenie adaptera z mikrokontrolerem

9. Nałożyć adapter na mikrokontroler radia i docisnąć do oporu aby podstawka równomiernie
dolegała z każdej strony do laminatu radia



10. Połączyć odpowiednio przewody z adapterem





1c. Opis złączy i podłączenie adaptera



Mamy kilka opcji konfiguracyjnych wejścia AUX

J1 – zworka ściągnięta wówczas sygnał audio podłączamy do G3a AUX In w tym wypadku poprzez 
jack 3,5mm zamontowane na przodzie panelu. Jeżeli ktoś nie chce montować gniazda na przodzie, 
można wyprowadzić wejście na tył radia jako np. gniazdo cinch

J1 – zworka założona wówczas sygnał audio podajemy  na wejście zmieniarki złącze C pin 18, 19, 20 
W tym wypadku nie musimy nawet wylutowywać kondensatorów i wlutowywać przewodu 
ekranowego, który podłączany jest pod G2a AUX Out, jednak przy tej opcji nie możemy korzystać ze 
zmieniarki płyt CD.

J2 – Służy do ustalania czy AUX ma być sterowany klawiszem REV – zworka ściągnięta, czy poprzez 
dodatkowy układ Audi Concert MP3 FLAC AUX SDHC lub Audi Concert BLUETOOTH AUX – 
zworka założona

J4, J5 – Służy do konfiguracji wzmocnienia AUX Gain dB
ON – Zworka założona
OFF – Zworka nie założona
J4 OFF, J5 OFF – AUX Gain  0dB
J4 ON, J5 OFF – AUX Gain 3,75dB
J4 OFF, J5 ON – AUX Gain 7,5dB
J4 ON, J5 ON – AUX Gain 11,25dB

J3 – zworka założona powoduje reset układu lub wejście do podłączenia mikro styk resetu 
G1a-, G1a+ - wyjście do podłączenia diody CPS Led informującej o stanie wejścia AUX
G2a AUX Out – wyjście sygnału AUX do procesora dźwięku TDA7342 
G3a AUX In – wejście sygnału AUX
G4 – wejście sterowania AUX On/Off poprzez dodatkowe układy rozszerzające funkcjonalność radia
G5a – wejście przełączające Volume Bose/Standart
G6a – wyjście protokołu I2C, sterujące procesorem dźwięku TDA7342



Posługując się umieszczonym schematem połączyć adapter z wcześniej wlutowanymi przewodami tj.

1. Podłączyć przewody protokołu komunikacyjnego (wylutowane rezystory) do G6a adaptera
UWAGA! zachowując kolejność przewodów tzn. przewód wlutowany w miejsce gdzie był rezystor 
R802 do G6a2, przewód wlutowany w miejsce gdzie był rezystor R803 do G6a1

2. Podłączyć przewód BOSE/Standart od punktu MP1500 do G5a

3. Podłączyć przewód ekranowany AUX (wylutowane kondensatory) do G2a AUX Out, a koniec
przewodu ekranującego (masa audio) przykręcić do punktu AGND AUX radia 

4. Podłączyć gniazdo wejściowe sygnału AUX do G3a AUX In

5. Podłączyć przewody od diody CPS led do G1a- G1a+ zachowując polaryzację – nie jest wymagane

6. Jeżeli zamontowany został mikro styk resetu, podłączyć przewód do J3 – nie jest wymagane

Po prawidłowym zainstalowaniu i podłączeniu adaptera radio gotowe jest do pracy.



1d. Montaż gniazda AUX w panelu radia

1. Wywiercić otwór 5mm w miejscu pierwszej od dołu wytłoczonej 1 na obudowie



2. Wykonać otwór w laminacie na przewód AUX przerywając przy tym ścieżkę, wywiercić otwór
1mm G1b+ na przylutowanie przewodu do CPS LED i przerwać ścieżkę



3. Odciąć zaznaczony plastik



4. Wyciąć kawałek plastiku, aby nie uciskał przewodu AUX po złożeniu panelu

5. Wcisnąć gniazdo AUX i przylutować przewody do punktu G1b+ i G1b-



6. Wywiercić w plastiku z tyłu panelu otwór 5mm i przełożyć przewody, które będą podłączone
do adaptera

7. Całość złożyć i skręcić



Instrukcja obsługi radia z zainstalowanym układem 
Audi Concert MP3 FLAC AUX SDHC

Uwaga! Układ Audi Concert MP3 FLAC AUX SDHC wymaga zainstalowania Adaptera 
Volume + AUX 2014, z którym współpracuje. 

Radio Audi Concert rozbudowane o funkcje:

- czytnik kart SDHC, micro SDHC (adapter SD), sprawdzone na karcie micro SDHC 32GB 
- wyświetlacz nawigacyjny odtwarzacza 1,1” OLED (bardzo wyraźny)
- odtwarzanie wszystkich plików audio w tym FLAC (jakość dźwięku Compact Disk), MP3 
- wbudowane wejście AUX
- wszystkie dodatkowe funkcje sterowane za pomocą oryginalnych klawiszy Audi Concert 
- kontrolki LED informujące o wybranym źródle dźwięku i pracy układu
- pamięć ostatnio wybranego źródła sygnału
- wyciszenie źródła dźwięku przy przełączaniu (brak trzasków)
- automatyczne i manualne włączanie i wyłączanie odtwarzacza
- zmienne motywy na wyświetlaczu odtwarzacza
- możliwość korzystania z pozostałych funkcji odtwarzacza np. dyktafon, gry, wygaszacz
- zabezpieczenia prądowe i napięciowe

Odtwarzacz audio, czytnik i wyświetlacz został zaimplementowany z urządzenia Sansa Clip+ 
charakteryzujący się bardzo dobrym brzmieniem dźwięku, a po wgraniu oprogramowania RockBox 
(w zestawie) staje się niesamowitym kombajnem muzycznym (samo nawigowanie po katalogach 
i plikach muzycznych to bajka). Na stronie http://www.rockbox.org/ znajduje się najnowsza wersja 
oprogramowania RockBox i wszystkie informacje z nim związane. Specjalnie dla radia stworzono 
cztery motywy pod RockBox, aby na wyświetlaczu było jak najwięcej i najpotrzebniejszych danych 
a zarazem wszystko było czytelne. Całością zarządza mikrokontroler Atmega16. Układ został tak 
zaprojektowany, aby oprócz dodanych funkcji, można było również używać zmieniarki audio. Jakość 
dźwięku odtwarzacza jest niesamowita. porównując to samo nagranie z odtwarzacza w wersji FLAC 
i na płycie w zmieniarce, niczym nie ustępuje jakością odtwarzania, a nawet pokusił bym się 
o stwierdzenie, że Sansa Clip+ brzmi lepiej. (testowane w samochodzie AUDI A4 99 lifting,
oryginalne nagłośnienie). Układ został tak zaprojektowany, aby nie wnosił zniekształceń dźwięku 
i aby sygnały audio z Sansa Clip+ i AUX były odseparowane galwanicznie od układu. W przypadku 
odtwarzaczy, które na wyjściu posiadają wirtualną masę i są zasilane z tego samego źródła co radio, 
jest to bardzo ważne do ich prawidłowej pracy. Wówczas do wejścia AUX można podłączać różnego 
rodzaju odtwarzacze audio i zasilać je z gniazdka zapalniczki auta.

Za pomocą tego projektu zachowujemy oryginalne radio z wysokimi możliwościami, które 
świetnie gra (jakość dźwięku Compact Disk) i pięknie wygląda.

2a. Wstęp



2b. Sterowanie



Opis klawiszy Sansa Clip+ i odpowiadające w radiu Audi Concert:

Power – FR + FF
Volume Up – >
Volume Down – <
Home – REV
Play – DOLBY
Submenu – CPS
Left – FR
Right – FF
Select – RD



2c. Zdjęcia





Film instruktarzowy i informacyjny na temat układu 
Audi Concert MP3 FLAC AUX SDHC

http://www.youtube.com/watch?v=3H7WLBr1_4Y


Instrukcja obsługi radia z zainstalowanym układem 
Audi Concert Bluetooth AUX

3a. Wstęp

Uwaga! Układ Audi Concert Bluetooth AUX wymaga zainstalowania Adaptera Volume + AUX2014,  
z którym współpracuje.  

Radio Audi Concert rozbudowane o funkcje:

- zaawansowany moduł Bluetooth, łatwa i intuicyjna obsługa, bardzo proste sparowanie 
- kontrolka informująca o stanie pracy urządzenia Bluetooth 
- wyeliminowana na zawsze wada regulacji dźwięku (Adapter Volume + AUX 2014)
- wejście AUX
- mikrofon
- wszystkie dodatkowe funkcje sterowane za pomocą oryginalnych klawiszy Audi Concert 
- kontrolki LED informujące o wybranym źródle dźwięku i pracy układu 
- pamięć ostatnio wybranego źródła dźwięku
- wyciszenie źródła dźwięku przy przełączaniu (brak trzasków)
- automatyczne i manualne włączanie i wyłączanie modułu Bluetooth 
- zabezpieczenia prądowe i napięciowe



Zamontowany moduł Bluetooth umożliwia nam:
- Bezprzewodowy odbiór dźwięku z urządzeń wyposażonych w moduł Bluetooth np. telefon 
komórkowy, smartfon, tablet, laptop. Dźwięk odtwarzany przez radio Audi Concert jest bardzo dobrej 
jakości.
- Połączyć się ze swoim telefonem i korzystać z radia Audi Concert jak z zestawu głośnomówiącego. 
Radio posiada wbudowany mikrofon do rozmów telefonicznych.
- Sterowanie telefonem i  programami multimedialnymi (np. odtwarzaczem muzyki w telefonie) 
z panelu radia Audi Concert.

Radio dodatkowo zostało wyposażone w wejście AUX, które umożliwia podłączenie wielu 
urządzeń zewnętrznych posiadających wyjście na 3.5mm typu Jack np. telefon komórkowy, przenośna 
MP3 MP4, nawigacja, tablet.

Układ został tak zaprojektowany, aby oprócz dodanych funkcji, można było również 
normalnie używać zmieniarki audio. Sygnały audio z modułu Bluetooth i AUX są odseparowane 
galwanicznie od układu. W przypadku odtwarzaczy, które na wyjściu posiadają wirtualną masę i są 
zasilane z tego samego źródła co radio, jest to bardzo ważne do ich prawidłowej pracy. Wówczas do 
wejścia AUX można podłączać różnego rodzaju odtwarzacze audio i zasilać je z gniazdka zapalniczki 
auta. 

Radio Audi Concert Bluetooth AUX przy zachowaniu wszystkich oryginalnych funkcji 
nabywa nowe, dzięki którym staje się nowoczesnym radiem z wysokimi możliwościami, które 
świetnie gra i pięknie prezentuje się w aucie. Dzięki bogatej ilości programów na smartfony, tablety 
itp. możemy łatwo i przyjemnie korzystać z dodatkowych funkcji radia.

3b. Sterowanie 



Klawisze Audi Concert sterujące urządzeniem Bluetooth:

„FR – <” Poprzedni utwór, przewijanie do tyłu
„FF – >” Następny utwór, przewijanie do przodu
„RD – MFB” Klawisz wielofunkcyjny: odebranie rozmowy, zakończenie i odrzucenie rozmowy, 
połączenie telefoniczne z ostatnio wybieranym numerem, pauza i odtwarzanie    
„DOLBY – VOL+” Zwiększanie głośności, kiedy głośność jest ustawiona na maksimum pojawi się 
sygnał tonowy 
„CPS – VOL-” Zmniejszanie głośności, kiedy głośność jest ustawiona na minimum pojawi się sygnał 
tonowy
„MODE – Source” Przełącznik źródeł dźwięku: Radio, Bluetooth, AUX, Zmieniarka CD

3c. Instrukcja obsługi modułu Bluetooth 
radia Audi Concert 

3c1. Stany pracy urządzenia Bluetooth radia Audi Concert są sygnalizowane za pomocą RGB LED 
która oświetla pokrętło radia i dolną część klapki kasety tworząc kontrolkę 
- kontrolka nie świeci – urządzenie Bluetooth radia Audi Concert jest wyłączone 
- kontrolka miga – urządzenie Bluetooth radia Audi Concert jest włączone
- kontrolka miga przemiennie na zielono i niebiesko – Parowanie
- kontrolka miga 1 raz co 5 sekund na turkusowo – Odtwarzanie dźwięku z połączonego urządzenia 
- kontrolka miga 3 razy co 5 sekund na niebiesko – Ktoś dzwoni
- kontrolka miga 3 razy co 3 sekundy na turkusowo – Odebranie połączenia i rozmowa

3c2. Ręczne włączenie i wyłączenie urządzenia Bluetooth w Audi Concert:
- Włączenie: Nacisnąć i przytrzymać klawisz RD przez 5 sekund, kontrolka zaświeci się przez sekundę na 
niebiesko i pojawi się dźwięk.
- Wyłączenie: Nacisnąć i przytrzymać klawisz RD przez 5 sekund, kontrolka zaświeci się przez sekundę na 
zielono i pojawi się dźwięk.

3c3. Automatyczne włączenie i wyłączenie urządzenia Bluetooth w Audi Concert:
- Włączenie: Po włączeniu radia i wybraniu klawiszem MODE na odtwarzanie źródła dźwięku z Bluetooth 
(LED DOLBY zapalony), nastąpi automatyczne włączenie urządzenia Bluetooth radia Audi Concert.
- Wyłączenie: Jeżeli urządzenie Bluetooth radia jest włączone i wyłączymy radio to nastąpi automatyczne 
wyłączenie urządzenia Bluetooth.

3c4. Parowanie radia Audi Concert z urządzeniami Bluetooth:
- Upewnić się najpierw, że Bluetooth radia Audi Concert jest wyłączony po czym nacisnąć i przytrzymać 
klawisz RD (około 6 sekund) do momentu kiedy kontrolka zacznie migać przemiennie na zielono i 
niebiesko lub do usłyszenia dwukrotnego sygnału a następnie zwolnić klawisz RD. Na urządzeniu z którym 
chcemy się połączyć włączyć odbiornik Bluetooth i kliknąć wyszukaj. Po wyszukaniu wybrać z listy 
urządzeń Bluetooth „BTH-201” i jeśli wymaga wprowadzić hasło „0000”. Nacisnąć „połącz” oraz jeżeli jest 
dostępna konfiguracja połączenia, zaznaczyć do wyboru opcje dla Połączenia i Multimedia audio.

3c5. Powtórne łączenie radia Audi Concert z urządzeniem Bluetooth:
- Połączenie automatyczne: Z każdym włączeniem Bluetooth radia Audi Concert, będzie się automatycznie 
łączyć z najbliższym ostatnio podłączonym urządzeniem. Kiedy Bluetooth radia jest w trybie gotowości 
i nie łączy się z żadnym urządzeniem, nacisnąć krótko przycisk RD i podłączy się automatycznie 
z najbliższym ostatnio podłączonym urządzeniem. 



3c6. Radio Audi Concert Bluetooth AUX jako zestaw głośnomówiący:
- Odbieranie połączenia telefonicznego: 
Jeżeli telefon jest odpowiednio połączony z radiem Audi Concert i ktoś do nas dzwoni (kontrolka 
miga 3 razy co 5 sekund na niebiesko), należy klawiszem MODE przełączyć na odtwarzanie źródła 
dźwięku Bluetooth radia (dioda LED klawisza Dolby świeci) i nacisnąć raz klawisz RD. Wówczas 
nastąpi odebranie połączenia i można rozmawiać (kontrolka miga 3 razy co 3 sekundy na turkusowo). 
Jeżeli w trakcie rozmowy ponownie naciśniemy klawisz RD, nastąpi zakończenie rozmowy.
- Nawiązywanie połączenia telefonicznego z ostatnio wybranym numerem: 
Jeżeli telefon jest odpowiednio połączony z radiem Audi Concert, naciskamy dwa razy klawisz RD. 
Wówczas telefon wykonuje połączenie na ostatnio wybierany przez nas numer. 

Wersja Bluetooth: V3.0+EDR

Obsługa profilu Bluetooth: HSP, HFP, A2DP, AVRCP

HSP (Handset Profile) – zapewnia podstawowe funkcje konieczne w przypadku komunikacji 
pomiędzy słuchawką (telefon komórkowy) a zestawem słuchawkowym. 

HFP (Hands Free Profile) – zapewnia poszerzony zakres funkcji w porównaniu z profilem  
HSP, pierwotnie profil ten miał służyć do sterowania telefonem komórkowym ze stacjonarnego 
urządzenia w samochodzie (tryb głośnomówiący). 

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) – umożliwia przesyłanie stereofonicznych sygnałów 
dźwiękowych.

AVRCP (Audio / Video Remote Control Profile) – służy do przesyłania poleceń (np. przewijania do 
przodu, wstrzymywania, odtwarzania) z urządzenia sterującego do urządzenia docelowego.

Zasięg: 10 metrów

Częstotliwość: 2402MHz ~ 2480MHz ISM Ban

Pasmo przenoszenia: 20Hz – 20kHz

Specyfikacja mikrofonu: -42dB (0dB=1V/Pa, 1KHz)

3d. Specyfikacja modułu Bluetooth radia 
Audi Concert



3e. Zdjęcia



Film instruktarzowy i informacyjny na temat układu 
Audi Concert Bluetooth AUX

http://youtu.be/4bPaKQKY4Mo


Wykonujemy profesjonalny m ontaż układów firmy MAX-Electronics w radiach Audi Concert, 
Audi Chorus. Przeróbka i naprawa wykonywana jest starannie, profesjonalnie, szybko, dbając
o najdrobniejsze szczegóły. Po rozebraniu panelu przedniego (konieczne przy montażu gniazda)
zostaje umyty w specjalnym płynie, który usuwa wszystkie zanieczyszczenia (po takiej kąpieli panel 
wygląda  jak nowy). Na życzenie klienta naprawiamy inne uszkodzenia np. regeneracja 
impulsatora (pokrętła), klawiszy. Po naprawie radio jest testowane.

Usługi

Kontakt

MAX-Electronics
Andrzej Maksym
tel. 888 525 257
email: maxelectronics@vp.pl 
www.maxelectronics.republika.pl 
Allegro: max-electronics

Copyright © 2014 Andrzej Maksym. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie artykułów, cytatów i zamieszczanie 
zdjęć z instrukcji bez zgody autora jest zabronione.

Pamiętaj! Jeżeli twoje radio zaczyna mieć problemy z regulacją głośności, nie kupuj 
innego używanego. Ktoś mógł tylko np. wygrzać procesor, sprzedać jako sprawne i za pewien 
czas nastąpi ponowne uszkodzenie regulacji dźwięku. Lepiej zainstalować w swoim radiu 
przedstawiony adapter, cieszyć się bezproblemowym działaniem radia i dodatkowo mamy 
możliwość poszerzenia funkcjonalności radia poprzez dodatkowe układy.

mailto:maxelectronics@vp.pl
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