CR100USB
AUTORÁDIO PRO PŘÍJEM FM ROZHLASU
S PŘEHRÁVAČEM MP3

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 na bezpečném místě přístupném uživateli autorádia.
Přístroj kromě jiných vyniká rovněž i následujícími vlastnostmi a funkcemi:
Automatické ladění;
Přehrává soubory MP3;
LCD displej;
Z výroby naprogramovaný grafický ekvalizér;
Předvolba s 18 paměťovými místy;
Podpora USB rozhraní, přehrává záznamy souborů uložených v paměťové kartě
SD popř. MMC;
Elektronické řízení hlasitosti;
Velký výstupní výkon.

OVLÁDACÍ PANEL PŘÍSTROJE
Na ovládacím (předním) panelu přístroje jsou uživateli k dispozici následující ovládací
a kontrolní prvky:

1. Tlačítko REL () pro u volnění předního panelu autorádia. Uvolněný panel můžete
před opuštěním vozidla z autorádia sejmout a vzít jej sebou bude tak poněkud
sníženo riziko případného odcizení autorádia.
2. Tlačítko EQ – opakovaným krátkým stlačováním tlačítka vyberte požadované
nastavení ekvalizéru (POP … CLASS… ROCK nebo JAZZ).
3. Tlačítko MUTE pro okamžité umlčení přístroje / obnovení původní hlasitosti. Při
požadavku na umlčení přístroje a změnu nastavení hlasitosti použijte regulátor
hlasitosti VOLUME.
4. Tlačítko AMS pro automatické naprogramování předvolby.

Po přepnutí přístroje na příjem FM rozhlasu a výběru rozhlasového pásma (FM1,
FM2 nebo FM3) stlačte a přidržte stlačeno tlačítko AMS a vyčkejte na změnu údaje
kmitočtu na displeji, potom tlačítko uvolněte. Bude zahájeno automatické ladění,
naladěné vysílače budou ukládány do předvolby. Přiladěním rozhlasového pásma
nebo vložením 6 vysílačů do předvolby bude programování vysílačů z vybraného
rozhlasového pásma do předvolby ukončeno.
Postup opakujte v dalších rozhlasových pásmech.
Pro vyvolání požadovaného vysílače z předvolby přepněte přístroj na příjem
rozhlasu, vyberte požadované rozhlasové pásmo a potom tlačítky  /  vyberte
z předvolby paměťové místo s požadovaným vysílačem.
Stlačením tlačítka AMS v době, kdy je přístroj přepnut na zpracování signálu
z připojené komponenty USB nebo z paměťové karty SD/MMC vložené do slotu pro
kartu bude zahájeno přehrávání prvních 10 sekund záznamů jednotlivých souborů
uložených v paměti komponenty USB / v záznamu na paměťové kartě.
5. Tlačítko BAND/LOUDNESS
Během příjmu rozhlasu je tlačítko používáno pro výběr rozhlasového pásma
(opakovaným krátkým stlačováním), pokud je přístrojem přehráváno bude
stlačením a přidržením stlačeného tlačítka zapnuta nebo vypnuta funkce
Loudness – je používána pro zvýraznění basů a výšek v reprodukci při nastavené
malé hlasitosti.
6. Displej
Na displeji jsou zobrazovány informace o aktuálně přijímaném pořadu a informace
o nastavení přístroje.
7. Slot pro paměťovou kartu SD / MMC
Po vyhodnocení záznamu uloženého na kartě bude zahájeno přehrávání na kartě
uložených souborů.
8. Slot pro flash-disk
Po identifikování flash-disku vloženého do slotu bude zahájeno přehrávání souborů
uložených na vloženém flash-disku.
9. Tlačítka SEEK +/- / +/- 10 pro ladění (opakovaným krátkým stlačováním nebo
trvalým stlačením). V průběhu přehrávání jsou tlačítka používána pro přeskok 10
skladeb v záznamu vpřed nebo vzad.
10. Konektor AUX IN pro připojení externího zdroje signálu audio.
11. Tlačítko SCN pro prohledání přijímaného rozhlasového pásma. V průběhu
přehrávání je tlačítko používáno pro aktivování / vypnutí přehrávání náhodným
výběrem vybraných skladeb.
12. Regulátor hlasitosti VOLUME
Při běžném používání přístroje pro nastavení hlasitosti. Při požadavku na změnu
nastavení funkcí zvuku vyberte opakovaným stlačováním regulátoru funkci zvuku,
kterou chcete nastavit a pro její změnu otáčejte regulátorem. Je možná změna
nastavení následujících funkcí zvuku: BAS (nastavení basů), TRE (nastavení
výšek), BAL (vyvážení hlasitosti levého a pravého reproduktoru), FAD (vyvážení
hlasitosti předních a zadních reproduktorů) a VOL (nastavení hlasitosti).
13. Tlačítko CLOCK – stlačením tlačítka bude v horní části displeje zobrazen údaj
hodin. Přidržením stlačeného tlačítka CLOCK bude přístroj přepnut 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 COLUME znovu stlačte tlačítko CLOCK – hodiny se
rozběhnou.
14. Tlačítko RPT
Stlačením tlačítka v době, kdy je přístrojem přehráván záznam z paměťové karty
nebo z paměti připojené komponenty USB bude aktuálně přehrávaná skladba
přehrávána opakovaně.
Stlačením tlačítka během příjmu rozhlasu bude aktuálně přijímaný vysílač vložen
do předvolby.
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15. Tlačítko POWER / MODE
Krátkým stlačením tlačítka bude přístroj zapnut, přidržením stlačeného tlačítka
bude přístroj vypnut.
Po zapnutí přístroje je opakovaným krátkým stlačováním tlačítka možný výběr
požadovaného režimu přístroje. Za předpokladu připojení všech tímto přístrojem
použitelných médií je možný výběr: Flash Disk … SD/MMC card (paměťová karta
SD nebo MMC), FM a AUX IN (zpracování externího signálu přiváděného do
přístroje takto označeným konektorem. Pokud nebude do přístroje vloženo popř.
k přístroji připojeno odpovídající paměťové médium (např. paměťová karta) nebude
při výběru zdroje signálu odpovídající údaj zobrazován.
16. Tlačítka 
Během příjmu rozhlasu jsou tlačítka používána pro výběr paměťového místa
předvolby s požadovaným vysílačem.
Pokud je přístrojem přehráváno jsou tlačítka používána pro postupný přeskok na
začátky následujících / popř. aktuálně přehrávané / předcházejících skladeb
(‚opakovaným krátkým stlačováním. Trvalým stlačením tlačítka bude zahájeno
vyhledávání požadovaného místa v záznamu (odposlechem při poněkud zvýšené
rychlosti přehrávání a poněkud snížené hlasitosti). Uvolněním stlačeného tlačítka
bude přístroj přepnut na normální přehrávání.

INSTALACE PŘÍSTROJE DO VOZIDLA / DEMONTÁŽ
PŘÍSTROJE Z VOZIDLA
Upozornění
Pokud si z jakýchkoliv důvodů nebudete jisti správnou instalací přístroje do vozidla
svěřte jeho instalaci odborné firmě. Tento postup doporučujeme rovněž i
v případech, kdy je vozidlo vybaveno složitou elektronikou (satelitní navigace,
systém hlášení polohy vozidla atd.).
Před instalací přístroje do vozidla přezkoušejte jeho funkci zapojením přístroje
mimo vozidlo.
Pokud bude pro instalaci přístroje do vozidla nutné vyvrtání nebo vyříznutí otvorů
do karosérie vozidla konzultujte záležitost před její realizací s dealerem značky
vozidla.
Přístroj instalujte tak, aby ani v kritických situacích (jako je např. náhlé intenzivní
brždění) neohrožoval cestující ve vozidle.
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 tohoto
přístroje pro jeho napájení.
STAND = montážní držák; FIX PLATE =
zajišťovací deska; SCREW = šroub;
KEY = montážní klíče;
1. Do otvoru pro instalaci autorádia v palubní
desce vozidla vložte montážní držák au a zajistěte jej vyhnutím několika
plechových jazýčků.
2. K přístroji připojte kabely pro jeho napájení, reproduktory a anténu. Potom použitím
zjišťovací desky zajistěte přístroj ve vozidle.
3. Vložte přístroj do montážního držáku a zajistěte jej.
Poznámka
S přístrojem používejte kvalitní reproduktory o impedanci 4 – 8 ohmů.
Demontáž přístroje z vozidla
Vypněte přístroj a odpojte záporný pól akumulátoru vozidla od kostry vozidla.
Pokračujte podle následujících pokynů:

-3-

1. Uvolněte šroub zajišťovací desky a potom do otvorů vlevo a vpravo na přední
straně subpanelu autorádia vložte montážní klíče z příslušenství přístroje.
Pootočením klíči zachyťte přístroj a souměrným tahem za oba klíče vytáhněte
přístroj z montážního krytu.
2. Od přístroje odpojte všechny kabely. Neizolované konce kabelů oviňte izolační
páskou (ochrana proti zkratu), kabely zajistěte proti pohybu.
Odpojení předního panelu

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 ekologickou likvidaci použitých elektrických a
elektronických zařízení. Zajištěním jejich správné likvidace zabráníte vzniku
potenciálních rizik pro životní prostředí a lidské zdraví, která by mohla
vzniknout nesprávným zacházením s odpady.
Kromě toho recyklace odpadových materiálů napomáhá udržení přírodních zdrojů
surovin pro příští generace.
Podrobné informace k ekologické likvidaci tohoto výrobku získáte u pracovníka
ochrany životního prostředí místního (městského nebo obvodního) úřadu nebo v prodejně,
ve které jste výrobek zakoupili.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozhlasový přijímač
Přijímané kmitočty
Mf kmitočet
Poměr signálu k šumu

87,5 – 108 MHz
10,7 MHz
50 dB

Přehrávač
Separace kanálů
Celkové harmonické zkreslení
Kmitočtová charakteristika
Poměr signálu k šumu

23 dB (1 kHz)
menší než 5% (1 kHz)
100 Hz – 10 kHz +/- 6 dB
50 dB

Zesilovač
Impedance reproduktorů
Jmenovitý výstupní výkon
Napájení

4 – 8 ohmů
4 x 20 W
12 V = (ukostřený záporný pól elektrické
instalace vozidla)
Změny designu a technických údajů vyhrazeny bez předchozího oznámení.
Tento výrobek vyhovuje požadavkům směrnic ES 2006/95
(elektromagnetická slučitelnost a nízkonapěťová elektrická zařízení) a je
označen tímto logem.
Další informace o výrobcích mp man naleznete na www.mpmaneurope.com
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