Příručka uživatele
stereofonního autorádia FM
s konektorem USB a se slotem pro
paměťovou kartu SD

Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto výrobku. Před jeho instalací,
zapnutím a nastavováním si prosím přečtěte celý návod – obsahuje důležité informace
pro optimální a bezpečné využití všech jeho vlastností a funkcí.
Návod uložte pro případ jeho další potřeby.

Pokyny pro instalaci autorádia do vozidla
1. Pokud si z jakýchkoliv důvodů nebudete jisti správnou instalací autorádia do vozidla
svěřte jeho instalaci odborné firmě. Tento postup doporučujeme rovněž i pokud je
vozidlo vybaveno složitou elektronikou (satelitní navigace, systém hlášení polohy
vozidla atd.).
2. Při instalaci autorádia do vozidla dodržujte pokyny uvedené v návodu - jejich
nedodržením riziko poškození autorádia.
3. Připojení napájecího napětí k autorádiu je posledním krokem jeho instalace.
4. Zaizolujte odizolované konce všech vodičů souvisejících s autorádiem –
nedodržením tohoto pokynu riziko zkratu elektrické Instalace vozidla neb i požáru.
5. Po ukončení instalace autorádia překontrolujte zda jsou všechny kabely uloženy do
svazků.
6. Před instalací autorádia do vozidla přezkoušejte jeho funkci zapojením autorádia
mimo vozidlo.
7. Pokud bude pro instalaci přístroje do vozidla nutné vyvrtání nebo vyříznutí otvorů
do karosérie vozidla konzultujte záležitost před její realizací s dealerem značky
vozidla.
8. Autorádio instalujte tak, aby ani v kritických situacích (jako je např. náhlé intenzivní
brždění) neohrožovalo cestující ve vozidle.
9. Před instalací přístroje do vozidla odpojte záporný (minus (-) ) pól akumulátoru
vozidla od kostry vozidla. Kromě toho překontrolujte, zda napětí palubní sítě vozidla
odpovídá napětí specifikovanému výrobcem autorádia pro jeho napájení.

Pozornost věnujte především instalaci autorádia do nákladních vozidel, autobusů,
karavanů apod. – některá z těchto vozidel používají napětí palubní sítě 24 V –
připojením autorádia k tomuto napětí může být autorádio neopravitelně poškozeno.
10. Před zahájením instalace autorádia do vozidla odpojte záporný (mínus) pól
akumulátoru od kostry vozidla.
11. Při výměně pojistky použijte pojistku stejných vlastností a rozměrů. Neopravujte
přepálené pojistky. Při opakovaném přepálení stejné pojistky kontaktujte odborný
servis.
12. S autorádiem používejte kvalitní reproduktory o impedanci 4 – 8 ohmů.

Příklad instalace autorádia do vozidla
Setkey = montážní klíče
(z příslušentsví autorádia);
Half yrole = montážní držák;
B = jazýček;
Bend these … podle potřeby
vyhněte tyto jazýčky;
¨¨¨¨¨

Schéma zapojení autorádia
Antenna Terminal = anténní
konektor;
Audio output = výstup audio;
Power wire = napájecí vodič dosl .
drát);
Front = přední;
yro = zadní;
Speaker = reproduktor;
Ground = kostra vozidla;
yrole = purpurová;
Gray = šedá;
Black = černá;
White = bílá;
Yellow = žlutá;
Red = červená;
Green = zelená

Technické údaje autorádia
FM tuner
Přijímané kmitočty
Mf kmitočet
Poměr signálu k šumu
Citlivost

87,5 – 108 MHz
10,7 MHz +/- 3%
50 dB
10 dBm
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USB / SD
Kmitočtová charakteristika
Poměr signálu k šumu
Celkové harmonické zkreslení
Ostatní údaje
Výstupní výkon
Napájení
Impedance reproduktorů
Rozměry

20 Hz – 20 kHz
lepší než 50 dB
menší než 0,5%

4x7W
12 – 15 V =, s ukostřeným záporným
pólem elektrické instalace
4 – 8 ohmů
177 x 115 x 50 mm

Funkce ovládacích prvků autorádia

1. Tlačítko POWER pro zapnutí vypnutí autorádia.
2. Tlačítko A.PS
Během příjmu rozhlasu pro automatické naprogramování předvolby.
V průběhu přehrávání USB / SD pro výběr požadovaného režimu přehrávání (INT =
postupné přehrání začátků všech souborů MP3 ze záznamu; RPT = opakované
přehrávání; RDM = přehrání souborů MP3 v náhodně zvoleném pořadí.
3. Tlačítka /
Během příjmu ohlasu jsou tlačítka používána pro ladění (opakovaným krátkým
stlačováním nebo trvalým stlačením).
V průběhu USB / SD přehrávání jsou tlačítka používána pro přeskok 10 skladeb
v záznamu vpřed nebo vzad.
4. Tlačítko BAND ()
Opakovaným stlačováním během příjmu rozhlasu výběr rozhlasového pásma (FM1
.. FM2 nebo FM3). Stlačením a přidržením stlačeného tlačítka bude do předvolby
vložen aktuálně přijímaný vysílač.
Při požadavku na přehrání souborů MP3 z komponenty USB nebo z karty SD bude
stlačením tlačítka zahájeno přehrávání. Dalším stlačením tlačítka bude přehrávání
přerušeno.
5. Regulátor VOLUME – otáčením nastavení hlasitosti. V průběhu přehrávání
záznamu z komponenty USB / paměťové karty SD opakovaným stačováním
tlačítka postupný výběr nastavení ekvalizéru ROCK, POP nebo CLASSIC
6. Slot pro paměťovou katru SD
7. Tlačítko RESET pro vynulování paměti autorádia. Použijte v případě závady, kterou
nelze odstranit obsluhou autorádia podle pokynů návodu.
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8. Tlačítko MODE pro změnu provozního režimu autorádia – opakovaným
stlačováním tlačítka postupný výběr zdroje signálu audio pro zesilovač integrovaný
do autorádia.
9. Tlačítko MUTE pro okamžité umlčení autorádia. / obnovení původní hlasitosti.
10. Tlačítko CLK
Stlačením tlačítka bude na displeji zobrazen údaj hodin. Přidržením stlačeného
tlačítka CLOCK bude autorádio přepnuto do režimu „Nastavení hodin“ a na displeji
začne blikat údaj hodiny – pro její nastavení použijte regulátor VOLUME – na
displeji začne blikat údaj minut. Po jejich nastavení otáčením regulátorem VOLUME
znovu stlačte tlačítko CLOCK – hodiny se rozběhnou.
11. Konektor USB pro připojení paměťové komponenty USB (USB disk,
přehrávač MP3, vyjímatelný pevný disk atd.) k autorádiu..
12. Konektor AUX pro připojení externího zdroje stereofonního analogového signálu
audio (přehrávače MP3 atd.) k autorádiu.
13. Tlačítko EQ
Opakovaným krátkým stlačováním tlačítka vyberte požadované nastavení
ekvalizéru (POP … CLASS… ROCK).

Poznámky k přehrávání záznamů uložených v paměti komponent
USB / na paměťových kartách SD





Před připojením / odpojením komponenty USB k / od autorádia ukončete
přehrávání.
Pokud bude připojována komponenta USB napájená z baterií je tyto před
připojením komponenty k autorádiu nutno z komponenty vyjmout (byly by z
konektoru USB nabíjeny a mohly by prasknout a vytéci popř. vybuchnout).
Pro připojení komponenty USB pode možnosti nepožívejte kabel – komponentu
připojte přímo ke konektoru USB.
Pokud budete k autorádiu připojovat vyjímatelný pevný disk je nutno zabezpečit
jeho napájení externím zdrojem – napájení disku z konektoru USB autorádia je
vzhledem k jeho spotřebě možným zdrojem problémů.

Pokyny pro správnou likvidaci výrobku
Tento výrobek je označen jako výrobek, na který se vztahuje směrnice 2002/96/EC o
likvidaci použitých elektrických a elektronických zařízení.
Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo obalu označuje, že při
pozdější likvidaci výrobku (z jakýchkoliv důvodů) nesmí být s výrobkem
zacházeno jako s domovním odpadem. Výrobek zlikvidujte jeho předáním na
sběrné místo pro likvidaci použitých elektrických a elektronických zařízení
postupy šetrnými k životnímu prostředí. Zajištěním jejich správné likvidace
zabráníte vzniku potenciálních rizik pro životní prostředí a lidské zdraví, která
by mohla vzniknout nesprávným zacházením s odpady.
Podrobné informace ke správné likvidaci tohoto výrobku získáte u pracovníka ochrany
životního prostředí místního (městského nebo obvodního) úřadu nebo v prodejně, ve které
jste výrobek zakoupili.
Změny designu a technických údajů vyhrazeny bez předchozího oznámení.
Další informace o výrobcích mp man naleznete na www.mpmaneurope.com
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