
CAR STEREO CD/CDR/CDRW/MP3/WMA PLAYER WITH PLL FM STEREO RADIO/RDS
USB/SD/MMC CARD INPUT

FLIP DOWN/DETACHABLE FRONT PANEL

STEREO SYSTÉM DO AUTOMOBILU S PŘEHRÁVAČEM CD/CDR/CDRW/MP3/WMA 
RADIOPŘIJÍMAČ PLL FM STEREO/RDS

VSTUP PRO USB/SD/MMC KARTY
VYKLÁPĚCÍ A ODNÍMACÍ ČELNÍ PANEL

STEREO SYSTÉM DO AUTOMOBILU S PREHRÁVAČOM CD/CDR/CDRW/MP3/WMA 
RÁDIOPRIJÍMAČ PLL FM STEREO/RDS

VSTUP PRE USB/SD/MMC KARTY
VYKLÁPACÍ A ODNÍMATEĽNÝ ČELNÝ PANEL

AUTÓS SZTEREORENDSZER CD/CDR/CDRW/MP3/WMA 
LEJÁTSZÓVAL PLL FM SZTEREO/RDS RÁDIÓ

USB/SD/MMC KÁRTYA BEMENET
KIHAJTHATÓ ÉS LEVEHETŐ ELŐLAP

STEREOFONICZNY SYSTEM SAMOCHODOWY Z ODTWARZACZEM CD/CDR/CDRW/MP3/WMA
RADIOODBIORNIK PLL FM STEREO/RDS

WEJŚCIE NA KARTY USB/SD/MMC
ODCHYLANY I ZDEJMOWANY PANEL PRZEDNI

АВТОМОБИЛЬНАЯ СТЕРЕОМАГНИТОЛА CD/CDR/CDRW/MP3/WMA АВТОМОБИЛЬНАЯ СТЕРЕОМАГНИТОЛА CD/CDR/CDRW/MP3/WMA 
С РАДИОПРИЕМНИКОМ FM И СИСТЕМОЙ ФАЗОВОЙ АВТОПОДСТРОЙКИ ЧАСТОТ / RDSС РАДИОПРИЕМНИКОМ FM И СИСТЕМОЙ ФАЗОВОЙ АВТОПОДСТРОЙКИ ЧАСТОТ / RDS

РАЗЪЕМ USB / SD / MMC CARDРАЗЪЕМ USB / SD / MMC CARD
ОТКИДНАЯ/СЪЕМНАЯ ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬОТКИДНАЯ/СЪЕМНАЯ ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

AUTOMOBILINIS STEREOFONINIS CD/CDR/CDRW/MP3/WMA GROTUVAS 
SU PLL FM STEREOFONINIU RADIJUMI/RDS
USB/SD/MMC KORTELIŲ ĮVESTIES LIZDAS

ATVERČIAMAS/NUIMAMAS PRIEKINIS SKYDELIS
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UMÍSTĚNÍ SOUČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

1. ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ NAPÁJENÍ (  )
2. TLAČÍTKO PRO VÝBĚR FUNKCÍ: HLOUBKY/VÝŠKY/VÁHA-L,P/VÁHA-P,Z/TA VYHLEDÁVÁNÍ/DPI MASKA/PŘELADĚNÍ/AUDIO 

DSP/LOUDNESS/REŽIM SUBWOOFERU/CD MULTI/PÍPNUTÍ/VYHLEDÁVÁNÍ/STEREO/MÍSTNÍ/NAPOSLEDY NASTAVENÁ 
HLASITOST

3. HLASITOST NAHORU/HLASITOST DOLŮ PRO HLOUBKY/VÝŠKY/VÁHA-L,P/VÁHA-P,Z/TA VYHLEDÁVÁNÍ/DPI MASKA/
PŘELADĚNÍ/AUDIO DSP/LOUDNESS/REŽIM SUBWOOFERU/CD MULTI/PÍPNUTÍ/VYHLEDÁVÁNÍ/STEREO/MÍSTNÍ PŘÍJEM/ 
NAPOSLEDY NASTAVENÁ HLASITOST

4. STANICE NA PŘEDVOLBÁCH (1, 2, 3, 4, 5, 6)
5. FUNKCE „AF” (ALTERNATIVNÍ FREKVENCE)
6. FUNKCE „TA” (DOPRAVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ)
7. FUNKCE „PTY” (TYP PROGRAMU)
8. TLAČÍTKO DISPLEJE (DISP)
9. TLAČÍTKO REŽIMU (MODE)
10. TLAČÍTKO PRO VOLBU VLNOVÉHO PÁSMA (BAND)
11. TLAČÍTKO PRO AUTOMATICKÉ NEBO RUČNÍ LADĚNÍ (VYŠŠÍ FREKVENCE  NEBO NIŽŠÍ FREKVENCE ) SKLADBA 

NA CD/VYHLEDÁVÁNÍ
12. AUTOMATICKÉ LADĚNÍ/PROHLEDÁVÁNÍ PŘEDVOLEB (A/PS)
13. „PROHLEDÁVÁNÍ” PŘI AUTOMATICKÉM LADĚNÍ (SCAN)
14. TLAČÍTKO ZTLUMENÍ ZVUKU (MUT)
15. LCD DISPLEJ
16. TLAČÍTKO UVOLNĚNÍ PANELU ( )
17. ZÁSUVKA PRO CD
18. TLAČÍTKO PRO VYSUNUTÍ CD ()
19. TLAČÍTKO PAUZY
20. TLAČÍTKO INTRO (Náhled všech skladeb)
21. TLAČÍTKO OPAKOVÁNÍ
22. TLAČÍTKO NÁHODNÉHO PŘEHRÁVÁNÍ
23, 24. + 10 VYHLEDÁNÍ SKLADBY NAHORU/DOLŮ
25. PORT USB
26. SLOT PRO MULTI-MEDIA (MMC)/SD KARTY

18 17
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KONEKTOR 
PRO ANTÉNU L (levý kanál      R (pravý kanál 

     –BÍLÝ) – ČERVENÝ)

L (levý kanál      R (pravý kanál 
     –BÍLÝ) – ČERVENÝ)

VÝSTUPNÍ LINKA

VSTUPNÍ LINKA

KONEKTOR ISO

REŽIM SUBWOOFERU

UTLUMENÍ ZVUKU 
TELEFONU (ČERNÝ) POJISTKA 10 A

KONEKTOR ISO

KONEKTOR A
4. PAMĚŤ +12 V
5. VÝSTUP ANTÉNY VOZIDLA
7. +12 V (K ZAPALOVÁNÍ)
8. UZEMNĚNÍ

Poznámka: (konektor A č. 7) musí být připojen prostřednictvím klíče zapalování vozidla, aby v případě, že nebudete vozidlo delší dobu používat, nedošlo 
k vybití akumulátoru vozidla.

KONEKTOR B
1. PRAVÝ ZADNÍ REPRODUKTOR (+)
2. PRAVÝ ZADNÍ REPRODUKTOR (-)
3. PRAVÝ PŘEDNÍ REPRODUKTOR (+)
4. PRAVÝ PŘEDNÍ REPRODUKTOR (-)
5. LEVÝ PŘEDNÍ REPRODUKTOR (+)
6. LEVÝ PŘEDNÍ REPRODUKTOR (-)
7. LEVÝ ZADNÍ REPRODUKTOR (+)
8. LEVÝ ZADNÍ REPRODUKTOR (-)

Údržba
VÝMĚNA POJISTKY
Pokud se pojistka přetaví, zkontrolujte zapojení přívodu napájení a vyměňte pojistku za novou. Pokud se pojistka po výměně opět přetaví, může se 
jednat o vnitřní poruchu. V takovém případě se obraťte na nejbližší servisní středisko.
Varování
Pro jednotlivé vodiče používejte pojistky pro specifi kovaný proud (v ampérech). Při použití pojistky s vyšší proudovou zátěží může dojít k vážnému 
poškození.

INSTALACE
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
• Vyberte místo pro instalaci pečlivě tak, aby přístroj neomezoval normální pohyby řidiče při řízení.
• Vyvarujte se instalace přístroje do míst, kde by mohl být vystaven vysokým teplotám (přímé sluneční světlo, horký vzduch z topení apod.), prachu, 

nečistotám nebo nadměrným vibracím.
• Pro bezpečnou a správnou instalaci používejte pouze dodávané montážní příslušenství.
• Před instalací přístroje odstraňte přední panel.

POZNÁMKA: Autorádio nesmí být po montáži nakloněno o více než 30˚, jinak se neotevře čelní panel.

Tyto plíšky v případě 
potřeby ohněte.

32
182mm

53mm

1

2

1 3 4vyjměte šrouby 
a rámeček

Poznámka: Uvolňovací klíč si uschovejte na bezpečném místě, protože jej můžete potřebovat při budoucí demontáži přístroje z vozidla.

PRO UPEVNĚNÍ PŘÍSTROJE
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Přístrojová 
deska

1. PŘÍSTROJ
2. SKŘÍŇKA
3. PALUBNÍ DESKA
4. ŠESTIHRANNÁ MATICE
5. PRUŽNÁ PODLOŽKA
6. BĚŽNÁ PODLOŽKA
7. KAROSÉRIE VOZIDLA
8. ZADNÍ PODPĚRNÝ PÁSEK
9. ZÁVITOŘEZNÝ ŠROUB
10. ŠROUB M5 X 15 SE ŠESTIHRANNOU HLAVOU

53mm

182mm
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Odejmutí a nasazení čelního panelu
Čelní panel tohoto přístroje lze odejmout jako opatření před odcizením přístroje.

SKLOPENÍ A ODEJMUTÍ/NASAZENÍ ČELNÍHO PANELU
Před odejmutím čelního panelu nezapomeňte nejprve stisknout tlačítko  (1) pro vypnutí přístroje (OFF).

Pak stiskněte  tlačítko (6), počkejte, než se čelní panel vysune do vodorovné polohy a povytažením směrem k sobě panel oddělte - viz obrázek.

2

1

Poznámky:
• Čelní panel při nasazování na autorádio netlačte příliš velkou silou.Panel lze snadno nasadit lehkým zatlačením proti přístroji.
• Pokud si čelní panel berete s sebou, vložte jej do dodávaného přepravního pouzdra.
• Při nasazování čelního panelu netlačte na jeho displej, ani jej nevystavujte jinému tlaku.

Zadní část 
čelního panelu

Přístroj

Vatová tyčinka

ČIŠTĚNÍ KONEKTORU
Pokud jsou konektory mezi čelním panelem a přístrojem znečištěny, nemusí přístroj 
fungovat správně.Aby k tomu nedošlo, občas čelní panel odejměte stiskem tlačítka  
a očistěte konektor.
Pro čištění konektoru používejte vatovou tyčinkou s čisticím prostředkem na čištění 
kontaktů - viz obrázek. Očistěte konektor pečlivě kolík po kolíku; dávejte při tom pozor, aby 
nedošlo k poškození připojovacích bodů.

OBSLUHA
1. ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ NAPÁJENÍ (POWER) ()
 Stiskem tohoto tlačítka se přístroj vypne a zapne.
 Přístroj se zapne také stisknutím libovolného jiného tlačítka.

2,3. TLAČÍTKO PRO VÝBĚR FUNKCÍ: HLOUBKY/VÝŠKY/VÁHA-L,P/VÁHA-P,Z/ TA VYHLEDÁVÁNÍ/DPI MASKA/PŘELADĚNÍ/AUDIO DSP/LOUDNESS/REŽIM 
SUBWOOFERU/CD MULTI/PÍPNUTÍ/VYHLEDÁVÁNÍ/STEREO/MÍSTNÍ/NAPOSLEDY NASTAVENÁ HLASITOST (SEL)

 Otočením ovladače VOL doprava nebo doleva (3), můžete upravit HLASITOST/HLOUBKY/VÝŠKY/PŘED. VYVÁŽENÍ/ZAD. VYVÁŽENÍ. Pro volbu 
dalších funkcí stiskněte krátce ovladač VOL(3), dokud se požadované funkce neobjeví na displeji. Obrázek 1 zobrazuje, jak jsou ovládací funkce 
zvoleny pomocí ovladače VOL.

1 32 42 52 62 2

1. VOL 2. SEL 3. BAS 4. TRE 5. BAL 6. FAD
Obr. 1 Volba funkcí ovládání zvuku

 Otočení ovladače VOL doprava nebo doleva. Zvyšte nebo snižte hlasitost otočením ovladačem VOL nebo VOL . Tato tlačítka lze použít pro úpravu 
nastavení hloubek (BASS), výšek (TREBLE), vyvážení levého-pravého kanálu (BALANCE) a vyvážení předního-zadního kanálu (FADER).

 DOPRAVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ - VYHLEDÁVÁNÍ/ALARM (TA SEEK/TA ALARM) (2)
 Výběr této funkce je aktivován stiskem tlačítka SEL na dobu delší než 2 sekundy.

 Režim TA VYHLEDÁVÁNÍ (SEEK) nebo režim TA ALARM vyberete pomocí VOL nebo VOL .

 
TA SEEKSEL

2 sec.

TA SEEK / TA ALARMVOL

 - Režim TA SEEK (Vyhledávání dopravního zpravodajství):
 Pokud nově naladěná stanice nevysílá po dobu 5 sekund signál TP, přijímač automaticky přeladí na další stanici, která není stejnou stanicí (PI) jako 

naposledy naladěná stanice, ale vysílá signál TP.
 V režimu TA Seek může dojít k přeladění aktuální stanice na úplně jinou stanici, protože rádio v případě, že právě přijímaná stanice začne mít velmi 

slabý signál nebo z ní přestane být přijímán signál TP, přeladí na jinou stanici, z níž lze signál TP přijímat.
 - Režim TA ALARM (Dopravní zpravodajství - alarm):
 Není aktivován žádný režim automatického přelaďování, přijímač jen pípne.

 MASK DPI (2)
 Výběr této funkce je aktivován stiskem tlačítka SEL na dobu delší než 2 sekundy.

 
2 sec. TA SEEKSEL MASK DPI SEL
2 sec.

MASK DPI / MASK ALLVOL

MASK DPI (MASKOVÁNÍ DPI): maskování jen těch alternativních frekvencí (AF), které mají jiné PI.
MASK ALL (MASKOVÁNÍ VŠECH): maskování těch alternativních frekvencí (AF), které mají jiné PI a nelze u nich přijímat silný signál RDS (NO RDS).

<10˚
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OVLADAČE PRO PŘELADĚNÍ (RETUNE L/S) (2)
Pokud podržíte tlačítko SEL po dobu delší než dvě sekundy, je aktivována volba režimu přeladění (retune).
RETUNE L: Nastaví pro automatické vyhledávání mezi dopravními zprávami (TA) čas 90 sekund.
RETUNE S: Nastaví čas 30 sekund.

OVLÁDÁNÍ ZVUKOVÉHO PROCESORU (2)
Výběr této funkce je aktivován stiskem tlačítka SEL na dobu delší než 2 sekundy.

OVLÁDÁNÍ FYZIOLOGICKÉ KOREKCE HLASITOSTI (2)
Výběr této funkce je aktivován stiskem tlačítka SEL na dobu delší než 2 sekundy.

Režim LOUD ON/OFF (Zap/Vyp) se vybírá pomocí VOL nebo VOL . Dojde k zesílení hloubek a výšek.

REŽIM SUBWOOFERU (2)
Stisknutím tlačítka SEL alespoň na 2 sekundy se aktivuje jako režim výběru těchto funkcí.

Režim SUBWOOFER ON/OFF (Zapnutí/vypnutí subwooferu) se zvolí pomocí VOL  nebo VOL .

REŽIM PŘEHRÁVÁNÍ MULTI SESSION CD (2)
Výběr této funkce je aktivován stiskem tlačítka SEL na dobu delší než 2 sekundy.

Režim CD MULTI ON/OFF (Zap/Vyp) se vybírá pomocíí VOL nebo VOL . CD MULTI ON: Přehrávač bude číst všechny části multi-session disků CD. 
CD MULTI OFF:
Přehrávač bude číst jen první část multi-session disků CD.

REŽIM PÍPÁNÍ (2)
Výběr této funkce je aktivován stiskem tlačítka SEL na dobu delší než 2 sekundy.

BEEP ON (Zvuková signalizace zapnutá): Při stisknutí jakéhokoli tlačítka uslyšíte z reproduktorů zvukový signál (pípnutí).

REŽIM LADĚNÍ (2)
Výběr této funkce je aktivován stiskem tlačítka SEL na dobu delší než 2 sekundy.

SEEK 1 (VYHLEDÁVÁNÍ 1): V režimu SEEK1 se při naladění stanice zastaví automatické ladění AUTO SEEK SCAN, i když uživatel stále drží stisknuté 
tlačítko SEEK.
SEEK 2 (VYHLEDÁVÁNÍ 2): Automatické ladění AUTO SEEK SCAN se při naladění stanice nezastaví, pokud uživatel drží stisknuté tlačítko SEEK. 
Jakmile uživatel uvolní stisk tlačítka SEEK, je po nalezení stanice vyhledávání zastaveno.

STEREO/MONO (2)
Výběr této funkce je aktivován stiskem tlačítka SEL na dobu delší než 2 sekundy.

Pokud je příjem stanic v pásmu FM slabý a rušený, lze poslech zlepšit volbou MONO.
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MÍSTNÍ/DÁLKOVÝ PŘÍJEM (2)
Výběr této funkce je aktivován stiskem tlačítka SEL na dobu delší než 2 sekundy.

Ladění místních stanic (Local) zapněte v oblastech se silným signálem. Při manuálním vyhledávání stanic se pak přijímač zastaví pouze na 
stanicích se silným signálem (na displeji se objeví LOC). Na vzdálené stanice přepněte v oblastech se slabým signálem, pokud chcete umožnit 
poslech všech stanic.

NAPOSLEDY NASTAVENÁ HLASITOST/NASTAVENÍ HLASITOSTI (2)
Stisknutím tlačítka SEL alespoň na 2 sekundy se aktivuje jako režim výběru těchto funkcí.

VOL LAST (NAPOSLEDY NASTAVENÁ HLASITOST): Při zapnutí a vypnutí se zvolí taková úroveň hlasitosti, jakou uživatel nastavil naposledy.
VOL ADJ (NASTAVENÍ HLASITOSTI): Při zapnutí a vypnutí se zvolí počáteční úroveň hlasitosti (lze uživatelsky nastavit).

4. STANICE NA PŘEDVOLBÁCH (1, 2, 3, 4, 5, 6)
(A) REŽIM RÁDIO:
Krátkým stiskem můžete pomocí těchto tlačítek vybrat přímo stanici na předvolbě. Stiskem tlačítka na déle než 1 sekundu se právě naladěná 
stanice uloží do paměťové předvolby. Pokud byl vybrán režim PTY, je přepínač PTY používán následovně:
PTY hudba ---- PTY mluvené slovo ---- OFF (Vypnuto)

HUDBA
1. POP M, ROCK M (popová hudba, rocková hudba)
2. EASY M (lehká), LIGHT M (zábavná)
3. CLASSICS, OTHER M (klasická hudba, ostatní hudba)
4. JAZZ (jazz), COUNTRY (country)
5. NATION M, OLDIES (národní hudba, oldies)
6. FOLK M (folk)

SPEECH (Mluvené slovo)
1. NEWS (Zprávy), AFFAIRS (Události), INFO (Informace)
2. SPORT (Sport), EDUCATE (Vzdělávání), DRAMA (Dramata)
3. CULTURE (Kultura), SCIENCE (Věda), VARIED (Různé)
4. WEATHER (Počasí), FINANCE (Finance), CHILDREN (Děti)
5. SOCIAL (Společenská tématika), RELIGION (Náboženství), PHONE 

IN (Pořady s telefonickými vstupy posluchačů)
6. TRAVEL (Cestování), LEISURE (Volný čas), DOCUMENT (Dokumentární pořady)

(B) REŽIM CD/MP3/WMA PŘEHRÁVAČE:
 1. PAUSE (Pauza)    2. INT (Úvod)     3. RPT (Opakování)     4. RDM (Náhodně)

POUŽÍVÁNÍ FUNKCE RDS
Co je to RDS ?
RDS (Radio Data System) je digitální informační systém vyvinutý organizací EBU (European Broadcast Union).
RDS systém využívá klasické FM vysílání k přenosu různých informací a poskytuje různé služby jako např. automatické přelaďování, které mohou 
využívat stereo systémy vozidel s podporou RDS.
V roce 1988 bylo RDS vysílání spuštěno ve Velké Británii, Francii, západním Německu, Irsku a Švédsku. Testovací vysílání probíhá v řadě dalších 
evropských zemí. Očekává se, že v nejbližší budoucnosti bude signál RDS dostupný ve většině západoevropských zemí.

5. FUNKCE „AF/REG” (ALTERNATIVNÍ FREKVENCE/REGIONÁLNÍ VYSÍLÁNÍ)
 Krátkým stiskem tohoto tlačítka se zvolí režim přelaďování AF/REG.
 Pokud je vybrán režim přelaďování AF/REG, rádio neustále kontroluje sílu signálu AF stanice. Dlouhým stiskem tohoto tlačítka se zapne/vypne 

režim regionálního příjmu.
– Regionální režim zapnutý (ON):
Přelaďování AF nebo vyhledávání PI SEEK vyhledává stanici, která má všechny PI kódy stejné jako právě naladěná stanice. Na LCD displeji svítí 
segment REG.

– Regionální režim vypnutý (OFF):
Regionální kód ve formátu PI kódu je při přelaďování AF nebo vyhledávání PI SEEK ignorován.

6. FUNKCE „TA” (DOPRAVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ)
 Krátkým stiskem tlačítka se zapne/vypne režim dopravního zpravodajství (TA).
 Pokud je režim dopravního zpravodajství aktivní a rádio přijme dopravní hlášení:
 – Když je přístroj v režimu CD/MP3, dočasně se přepne do režimu rádia.
 – Pokud byla hlasitost pod prahovou hodnotou, bude na zvýšena na prahovou hodnotu.
 – Pokud je přijímána stanice se signálem TP, objeví se na LCD displeji indikátor TP.
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7. FUNKCE „PTY” (TYP PROGRAMU)
PTY MUSIC (hudba) ---- PTY SPEECH (mluvené slovo) ---- PTY OFF (vypnuto)
Výběr typu PTY se provádí pomocí tlačítek předvoleb, jak je popsáno v části o předvolbách. Po výběru kategorie PTY začne přijímač prohledávat 
PTY signály jednotlivých stanic a zastaví, když najde požadovanou kategorii.

8. DISPLEJ (DISP)
 Stiskněte tlačítko DISP pro přepnutí mezi zobrazením informací jsou např. frekvence rádia, hodiny, stopy a další informace, v závislosti na režimu přehrávání 

(MODE).

9. TLAČÍTKO REŽIMU (MODE)
 Stiskem tohoto tlačítka lze vybírat: AUX/TUNER/CD-MP3/USB nebo MMC/SD.

10. TLAČÍTKO PRO VOLBU VLNOVÉHO PÁSMA (BAND)
<Po každém stisku se cyklicky mění vlnové rozsahy FM1---FM2---FM3.

11. AUTOMATICKÉ NEBO MANUÁLNÍ LADĚNÍ (VYŠŠÍ FREKVENCE  NEBO NIŽŠÍ FREKVENCE )
 (A) REŽIM RÁDIO

Při krátkém stisku mají tato tlačítka stejnou funkci jako při manuálním ladění (MANUAL).
Při stisku delším než 1 sekunda mají tato tlačítka stejnou funkci jako při automatickém ladění (SEEK).

(B) REŽIM CD/MP3 PŘEHRÁVAČE
Při krátkém stisku přepínají tato tlačítka na následující nebo předchozí stopu (TRACK UP/DOWN).
Pokud jsou tato tlačítka stisknuta déle 1 sekundu, fungují jako vyhledávání dopředu nebo dozadu s příposlechem (CUE/REVIEW).

12.  AUTOMATICKÉ LADĚNÍ/PROHLEDÁVÁNÍ PŘEDVOLEB (A/PS)
Při krátkém stisku přijímač vyhledává stanice na předvolbách.
Pokud je úroveň přijímaného signálu vyšší než je nastavená prahová hodnota pro zastavení při ladění, rádio se na naladěné předvolbě na 5 sekund 
zastaví, přičemž je slyšet zvuk, poté se zvuk opět vypne a ladění pokračuje.
Při stisku delším než 1 sekunda je pod odpovídající čísla předvolby uloženo 6 nejsilnějších stanic. Po skončení operace AS aktivuje přijímač 
prohledávání předvoleb.

13. „PROHLEDÁVÁNÍ” PŘI AUTOMATICKÉM LADĚNÍ (SCAN)
 Toto tlačítko funguje jako RADIO SCAN (ladění rádia). Funkce je podobná jako normální hledání, rozdíl je v podržení tlačítka na 5 sekund u každé 

nalezené stanice v režimu RADIO SCAN.

14. TLAČÍTKO ZTLUMENÍ ZVUKU (MUT)
 Stiskem tohoto tlačítka se vypne zvuk. Dalším stiskem téhož tlačítka se zvuk opět zapne.

15. LCD DISPLEJ
 Displej z tekutých krystalů zobrazuje aktuální stav přístroje.

16. OTEVŘENÍ ČELNÍHO PANELU
 Stiskněte tlačítko  otevře se čelní panel.

PŘEHRÁVÁNÍ CD/MP3/WMA - UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ
TLAČÍTKO STOPA/VYHLEDÁVÁNÍ (TRACK/SEARCH) (11)
VYHLEDÁVÁNÍ V RÁMCI STOPY VPŘED A VZAD (nebo přepnutí stop)
Pro skok na požadovanou stopu (skladbu) během přehrávání stiskněte tlačítko SKIP ( nebo ).
 ....DOZADU  ....DOPŘEDU
Stiskem a přidržením tlačítka SKIP ( nebo ) během přehrávání můžete disk prohledávat vysokou rychlostí. Po nalezení požadované hudební 
části disku toto tlačítko uvolněte. Bude pokračovat normální přehrávání.

17. ZÁSUVKA PRO CD

18. TLAČÍTKO PRO VYJMUTÍ CD
 Stiskněte tlačítko  pro vyjmutí disku CD.

19. TLAČÍTKO PAUZY
 Během „PŘEHRÁVÁNÍ”, stiskněte tlačítko (19) „PAU” pro „POZASTAVENÍ” (PAUZA). Dalším stiskem tohoto tlačítka se přehrávání obnoví.

20. TLAČÍTKO PŘEHRÁVÁNÍ ZAČÁTKŮ VŠECH STOP (INTRO)
 Po stisku se na displeji zobrazí ‘INT ON’ a je postupně přehráváno prvních několik sekund každé skladby. Dalším stiskem tohoto tlačítka přehrávání 

ukázek skladeb přerušíte a spustíte normální přehrávání.

21. TLAČÍTKO OPAKOVÁNÍ (REPEAT)
 Po stisku tohoto tlačítka se zobrazí indikátor „RPT ON” (Opakování zapnuto) a aktuální stopa se bude opakovaně přehrávat, dokud režim opakování 

nezrušíte dalším stiskem tlačítka „RPT”.
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22. TLAČÍTKO NÁHODNÉHO PŘEHRÁVÁNÍ (RANDOM)
 Po stisku se na displeji zobrazí ‘RDM ON’ a stopy na disku budou přehrávány v náhodném pořadí. Režim RANDOM zrušíte dalším stiskem tlačítka 

„RDM” (22).

23, 24. 10 TRACK SEARCH UP/DOWN (VOLBA SKLADBY NAHORU/DOLŮ) (pro soubory MP3/WMA)
 M5: o 10 stop vpřed / M6: o 10 stop vzad

VÝBĚR SOUBORŮ MP3/WMA
1. Vyhledávání stopy:
 • Stiskněte tlačítko „A/PS” - aktivuje se vyhledávání stop.
 • Stiskněte „VOL”, první číslice začne blikat.
 • Pomocí ovladače „VOL VOL / VOL VOL ” zvolte první požadovanou číslici.
 • Stiskněte „VOL” - první číslice se uloží a začne blikat druhá číslice.
 • Pomocí ovladače „VOL VOL / VOL VOL ” zvolte postupně druhou a třetí číslici.
 • Vybraná skladba se začne automaticky přehrávat.

2. Vyhledávání názvu souboru:
 • Stiskněte dvakrát tlačítko „A/PS” - aktivuje se vyhledávání souborů.
 • Stiskněte „VOL” - zobrazí se první adresář.
 • Pomocí ovladače „VOL VOL / VOL VOL ” můžete zvolit požadovaný adresář.
 • Stiskněte znovu „VOL” - adresář se uloží a zobrazí se název prvního souboru.
 • Pomocí ovladače „VOL VOL / VOL VOL ” můžete zvolit požadovaný soubor.
 • Stiskněte „VOL” - vybraná skladba se začne přehrávat.

3. Vyhledávání znaku:
 • Stiskněte třikrát tlačítko „A/PS” - aktivuje se režim vyhledávání znaků.
 • Stiskněte ovladač „VOL” - zobrazí se znak „A”.
 • Pomocí ovladače „VOL VOL / VOL VOL ” můžete zvolit požadované písmeno.
 • Stiskněte ovladač „VOL” na dobu delší než 2 sekundy.
 • Zobrazí se skladby začínající stejným znakem, jaký jste zvolili.
 • Pomocí ovladače „VOL VOL / VOL VOL ” můžete zvolit požadovanou skladbu.
 • Stiskněte ovladač „VOL” - vybraná skladba se začne přehrávat.

Připojení k přenosnému MP3 přehrávači
25. PORT USB
 Použití USB kabelu k připojení přenosného MP3 přehrávače.

26. SLOT PRO MULTI-MEDIA (MMC)/SD KARTY
 Je podporována hudba pouze ve formátu MP3/WMA ID3.

* DŮLEŽITÉ INFORMACE:
Z DŮVODU OBROVSKÉ ROZMANITOSTI VÝROBKŮ POUŽÍVAJÍCÍCH PORTY USB, SD A MMC A KVŮLI TOMU, ŽE OBSAHUJÍ OBČAS FUNKCE 
SPECIFICKÉ PRO KONKRÉTNÍHO VÝROBCE, NEMŮŽEME GARANTOVAT, ŽE VŠECHNA ZAŘÍZENÍ BUDOU ROZPOZNÁNA A ŽE VŠECHNY MOŽNOSTI 
FUNGUJÍCÍ TEORETICKY BUDOU FUNGOVAT I V PRAXI.

RESET (INICIALIZACE)
Tlačítko Reset je umístěno na zakrytování přístroje.
Tlačítko Reset byste měli používat z následujících důvodů:
• Počáteční instalace přístroje po dokončení všech propojení.
• Přístroj nereaguje na stisk tlačítek.
• Symbol chyby zobrazený na displeji.

UPOZORNĚNÍ A ÚDRŽBA
Toto autorádio pro pásmo FM s odnímatelným čelním panelem a CD přehrávačem je ukázkou skvělého designu a výrobního zpracování. Následující tipy 
vám pomohou pečovat o autorádio tak, aby vám dlouhá léta spolehlivě sloužilo.

1. Nedotýkejte se kontaktů na čelním panelu nebo na přístroji.
2. Tento přístroj vyžaduje napájení 12 - 14 V DC (stejnosměrné), s uzemněným záporným pólem.
3. Chraňte přístroj před vysokou teplotou a vlhkostí.
4. S přístrojem zacházejte opatrně. Pád přístroje může poškodit desky plošných spojů a způsobit poruchu přístroje.
5. Úpravy nebo zásahy do vnitřních částí mohou přístroj poškodit a znamenat zánik záruky.
6. Po skončení přehrávání vždy vyjměte disk CD z přístroje.
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ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

PŘÍZNAK MOŽNÁ PŘÍČINA ŘEŠENÍ
Přístroj nehraje nebo se nezapne Odpojený vodič reproduktoru.

Nesprávné připojení napájení.
Zkontrolujte, zda jsou vodiče reproduktorů a napájení 
správně a pevně připojeny.

Přetavená pojistka. Nahraďte ji novou pojistkou se stejnou proudovou hodnotou.
Nesprávně nastavené vyvážení. Zkontrolujte nastavení vyvážení.

Nehraje jeden kanál Poškozený vodič reproduktoru nebo reproduktor. Přehoďte vodiče levého a pravého kanálu reproduktoru. 
Pokud není slyšet zvuk z druhé strany, zkontrolujte nebo 
vyměňte vodič reproduktoru.
Pokud nehraje žádný z reproduktorů, vyměňte oba 
reproduktory.

Nekvalitní příjem v pásmu FM Nízká citlivost antény nebo poškozená anténa. Vyměňte anténu za citlivější typ.

Špatná kvalita zvuku při 
přehrávání disku CD

Chyba při čtení disku.
Disk může být poškozený nebo znečištěný.
Čočka potřebuje vyčistit.

Zkuste jiný disk.
Očistěte disk jemným hadříkem.
Vložte kvalitní čisticí disk.

POZNÁMKA:
Dobré uzemnění eliminuje většinu problémů s elektrickým rušením a vyžaduje pevný kontakt s kovovým rámem vozidla. Dobrý elektrický kontakt je 
možný jen po odstranění vrstev plastu, laku nebo koroze.

TECHNICKÉ PARAMETRY
CD/MP3/WMA PŘEHRÁVAČ
Odstup signál/šum ..........................................................................................................................................................................................................> 60 dB
Separace kanálů ............................................................................................................................................................................................... > 50 dB (1 kHz)
Kmitočtová odezva ............................................................................................................................................................................................. 20 Hz - 20 kHz

TUNER (pásmo FM)
Kmitočtový rozsah ............................................................................................................................................................................................. 87,5 - 108 MHz
Mezifrekvence ...............................................................................................................................................................................................................10,7 MHz
Citlivost ...............................................................................................................................................................................................................................2,8 μV
Odstup stereo kanálů ......................................................................................................................................................................................................... 30 dB
Odstup signál/šum ............................................................................................................................................................................................................. 50 dB
Krok kanálu ....................................................................................................................................................................................................................... 50 kHz

Výstup LINE-OUT
Výstup .......................................................................................................................................................................................................................... 5 V (max.)
Impedance ................................................................................................................................................................................................................ 10 kiloohmů

OBECNÉ
Napájení ....................................................................................................................................12 V DC (stejnosměrné) (přípustné rozmezí 10,8 - 15,6 V)
Impedance reproduktorů ................................................................................................................................................................................... 4 nebo 8 ohmů
Výstupní výkon .................................................................................................................................................................................................50 W x 4 kanály

Změny textu a technických parametrů jsou vyhrazeny.

Poznámka: Technické údaje a design se mohou v důsledku zlepšování výrobku změnit bez předchozího upozornění.
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POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM
Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky 
nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky 
na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit 
své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.
Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních 
negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další 
podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu 
likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifi kací se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich 
změnu.




