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OVLÁDACIE PRVKY
S Tlaèidlo na zapnutie/vypnutie prístroja,
okamité stlmenie prístroja
! Regulácia hlasitosti
"

- tlaèidlo na odblokovanie odnímate¾ného panelu

# Tlaèidlo NEXT, na zobrazenie ïalích strán
menu, prepnutie sady predvolieb v reime
rádia
$ Softkeys, funkcia Softkeys je závislá na
príslunom obsahu displeja
% Tlaèidlo DISESC, na zmenu zobrazenia
na displeji a na opustenie menu
&

- tlaèidlo na otvorenie výklopného a
odnímate¾ného ovládacieho panelu

' Joystick a tlaèidlo OK

( Tlaèidlo MENU, vyvolanie menu pre základné nastavenie (krátke stlaèenie).
Zapnutie/vypnutie demontraèného reimu (dlhé stlaèenie)
) Tlaèidlo AUDIO, nastavenie basov, výok,
vyváenia, faderu a X-BASS (krátke stlaèenie)
Vyvolanie ekvalizéru DEQ (dlhé stlaèenie)
* Displej
+ Tlaèidlo SOURCE, na zaèatie reprodukcie z CD-prehrávaèa popr. CD-menièa
alebo
Compact Drive MP3 (len keï je pripojený)
alebo reprodukcia z externého zdroja
audio-signálu (len keï je pripojený)
, Tlaèidlo TUNER, na prepnutie do reimu
autorádia
Vyvolanie menu funkciou autorádia (moné len v reime autorádia)
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POKYNY A PRÍSLUENSTVO
Pokyny a prísluenstvo
Ïakujeme vám, e ste sa rozhodli pre prístroj
Blaupunkt. Prajeme vám ve¾a radosti s vaim
novým prístrojom.
Pred prvým pouitím si, prosím, preèítajte
tento návod na pouitie.
Redaktori firmy Blaupunkt stále pracujú na
tom, aby boli návody na obsluhu preh¾adné a
veobecne zrozumite¾né. Pokia¾ i tak budete
ma otázky týkajúce sa obsluhy, obráte sa,
prosím, na váho predajcu alebo na Hotline
vo vaej krajine. Telefónne èísla nájdete na
zadnej obálke tohto návodu.
Pre výrobky zakúpené v rámci Európskej únie
poskytujeme záruku výrobcu. Záruèné podmienky si môete vyvola na adrese:
www.blaupunkt.de alebo si ich priamo vyiada na adrese:
Blaupunkt GmbH
Hotline
Robert Bosch Str. 200
D-31139 Hildesheim

Bezpeènos dopravy
Bezpeènos dopravy je najvyím zákonom. Obsluhujte preto autorádio len
vtedy, keï to dovolí dopravná situácia. Pred
jazdou sa zoznámte s prístrojom.
Vo vozidle musíte vèas zisti akustické varovné signály polície, poiarníkov a záchrannej sluby. Poèúvajte preto poèas jazdy vae programy s primeranou hlasitosou.
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Bezpeènostné pokyny
Autorádio a ovládací panel prístroja
(Flip-Release-Panel) sa poèas prevádzky
zahrievajú. Dotýkajte sa preto Flip-Releasepanelu pri jeho vyberaní len na nekovových
plochách. Pokia¾ chcete demontova autorádio, nechajte ho najprv ochladi.

Intalácia
Pokia¾ si chcete sami intalova vae autorádio, preèítajte si pokyny na intaláciu a pripojenie uvedené na konci tohto návodu.

Prísluenstvo
Pouívajte len prísluenstvo povolené firmou
Blaupunkt.
Dia¾kové ovládanie
Pomocou dia¾kového ovládania RC 08, RC 10
alebo RC 10 H (dodávaného ako zvlátne
prísluenstvo) môete bezpeène a pohodlne
ovláda základné funkcie váho autorádia.
Cez dia¾kové ovládanie nemono vykona zapnutie a vypnutie prístroja.
Zosilòovaè
Poui mono vetky zosilòovaèe Blaupunkt
a Velocity.

POKYNY A PRÍSLUENSTVO ZABEZPEÈENIE PROTI KRÁDEI
CD-menièe (changer)
Pre prístroje mono v pecializovaných predajniach zakúpi nasledujúce CD-menièe:
CDC A 03, CDC A 08, a IDC A 09.
Compact Drive MP3
Ak chcete získa prístup ku skladbám vo formáte MP3, môete alternatívne k CD-menièu
pripoji Compact Drive MP3. U Compact
Drive MP3 so skladbami vo formáte MP3
najprve uloia pomocou poèítaèa na pevný
disk Microdrive v Compact Drive MP3, a keï
sa Compact Drive MP3 pripojí k autorádiu,
mono skladby reprodukova rovnako ako
normálne skladby z CD. Compact Drive MP3
sa obsluhuje podobne ako CD-meniè, väèina
funkcií CD-menièa môe by vyuívaná tie u
Compact Drive MP3.

Deaktivovanie/aktivovanie
demontraèného reimu
Prístroj sa z výroby dodáva s aktivovaným
demontraèným reimom. Poèas demontraèného reimu sú rôzne funkcie prístroja graficky
animované na displeji. Demontraèný reim
môete tie vypnú.

Zabezpeèenie proti krádei
Odnímate¾ný ovládací panel
Vá prístroj je na ochranu proti krádei vybavený odnímate¾ným ovládacím panelom
(Flip-Release panel). Bez tohto ovládacieho
panelu je prístroj pre zlodejov bezcenný.
Chráòte vá prístroj proti krádei a pri kadom
opustení vozidla si zoberte so sebou ovládací
panel. Nenechávajte ovládací panel vo vozidle, ani na skrytom mieste.
Kontrukèné prevedenie ovládacieho panelu
umoòuje jednoduchú manipuláciu.
Pokyn:


Ovládací panel vám nesmie spadnú.



Nevystavujte ovládací panel priamemu slneènému iareniu alebo iným zdrojom
tepla.



Chráòte ovládací panel v dodanom púzdre.



Zamedzte priamemu dotyku kontaktov rúk
s ovládacím panelom. V prípade potreby
oèistite kontakty liehom navlhèeným vatovým tampónom bez vlákien.

➮ Na vypnutie popr. zapnutie demontraèného reimu pridrte stlaèené tlaèidlo MENU
( dlhie ako tyri sekundy.
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ZABEZPEÈENIE PROTI KRÁDEI
Vybratie ovládacieho panelu
➮ Stlaète tlaèidlo

".

Uvo¾ní sa blokovanie ovládacieho panelu.
➮ Vytiahnite ovládací panel najprv smerom
dopredu a potom do¾ava.

ZAPNUTIE/VYPNUTIE

Pokyn:


Pri vkladaní ovládacieho panelu netlaète
na displej.

Zapnutie/vypnutie
Na zapnutie popr. vypnutie prístroja máte k
dispozícii rôzne monosti.



Po uvo¾není ovládacieho panelu z prístroja sa prístroj vypne.



Vetky aktuálne nastavenia zostanú uloené v pamäti.

Zapnutie/vypnutie tlaèidlom



Vloené CD zostáva v prístroji.

Prístroj sa zapne.

Nasadenie ovládacieho panelu
➮ Zasuòte ovládací panel z¾ava doprava do
vedenia v prístroji.

➮ Na zapnutie stlaète tlaèidlo S.

S

➮ Na vypnutie pridrte tlaèidlo S stlaèené
dlhie ako dve sekundy.
Prístroj sa vypne.

Zapnutie/vypnutie spínaèom
zapa¾ovania
Pokia¾ je prístroj správne pripojený k zapa¾ovaniu vozidla a nebol vypnutý tlaèidlom S,
bude zapínaný popr. vypínaný k¾úèom zapa¾ovania.
Prístroj vak môete zapnú aj s vypnutým
zapa¾ovaním.
➮ Zatlaète ¾avú stranu ovládacieho panelu
do prístroja, a zaskoèí.

➮ Stlaète tlaèidlo S.
Pokyn:
Na ochranu akumulátora vozidla sa prístroj
pri vypnutom zapa¾ovaní automaticky vypne
po jednej hodine.
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NASTAVENIE HLASITOSTI
Nastavenie hlasitosti
Hlasitos mono regulova v krokoch od 0 (stlmené) do 50 (maximálne).
➮ Na zvýenie hlasitosti otoète regulátor hlasitosti ! doprava.
➮ Na zníenie hlasitosti otoète regulátor hlasitosti ! do¾ava.

Nastavenie hlasitosti po zapnutí
Hlasitos, s ktorou bude hra prístroj po zapnutí je nastavite¾ná.
➮ Stlaète tlaèidlo MENU (.

Keï sa hlasitos pred vypnutím nastaví na
maximum a hodnota pre hlasitos pri zapnutí
je nastavená na LAST VOL, môe by hlasitos pri zapnutí ve¾mi vysoká.
V oboch prípadoch môe dôjs k akému
pokodeniu sluchu!

Okamité stlmenie (Mute)
Hlasitos môete naraz zníi (Mute)
➮ Stlaète krátko tlaèidlo S.
Na displeji sa zobrazí MUTE.

➮ Stlaète Softkey $ umiestnený ved¾a displeja u VOLUME.

Ukonèenie okamitého stlmenia (Mute)

➮ Stlaète Softkey $ umiestnený ved¾a displeja u ON VOL.

alebo

➮ Nastavte poadovanú hlasitos regulátorom hlasitosti !.
➮ Na opustenie menu stlaète Joystick OK '
alebo tlaèidlo MENU (.
Nastavenie bude uloené do pamäte.
Pokyn:
Ako hlasitos po zapnutí môete tie zvoli naposledy poèúvanú hlasitos pred vypnutím. K
tomu stlaète v menu hlasitosti Softkey umiestnený ved¾a displeja u LAST VOL.
Nebezpeèie zranenia! Pokia¾ sa hodnota hlasitosti pre zapnutie nastaví na maximum, môe by hlasitos pri zapnutí ve¾mi
vysoká.

➮ Stlaète znova krátko tlaèidlo S.
➮ otoète regulátorom hlasitosti !.

Stlmenie pri volaní telefónu/
hlasovom výstupe navigácie
Pokia¾ je vá prístroj spojený s mobilným telefónom alebo navigaèným systémom, dôjde
pri volaní telefónu alebo pri hlasovom výstupe navigácie ku stlmeniu autorádia a telefónny
hovor alebo hlasový výstup navigácie budú
reprodukované cez reproduktory autorádia.
K tomu sa musí mobilný telefón alebo navigaèný systém pripoji, ako je popísané v intalaènom návode.
U vaich predajcov Blaupunkt môete zisti,
ktoré navigaèné systémy môete s vaim autorádiom poui.
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NASTAVENIE HLASITOSTI
Pokia¾ sú poèas telefónneho hovoru alebo
hlasového výstupu navigácie prijaté dopravné
hlásenia a je aktivovaná priorita dopravného
hlásenia, môe by dopravné hlásenie reprodukované a po ukonèení telefonátu alebo
hlasového výstupu navigácie, pokia¾ je ete
hlásenie vysielané. Neprevádza sa záznam
dopravných hlásení!
Pokia¾ dôjde poèas dopravného hlásenia k
prichádzajúcemu hovoru alebo k hlasovému
výstupu navigácie, bude dopravné hlásenie
preruené a mono poèúva telefonát alebo
hlasový výstup navigácie.
Hlasitos, s ktorou sú reprodukované telefónne
hovory alebo hlasový výstup navigácie, je
nastavite¾ná.
➮ Stlaète tlaèidlo MENU (.
➮ Stlaète Softkey $ umiestnený ved¾a displeja u VOLUME.

Automatic Sound
Pomocou tejto funkcie sa automaticky prispôsobí hlasitos autorádia pod¾a rýchlosti jazdy.
K tomu sa musí autorádio pripoji, ako je popísané v intalaènom návode.
Automatické zvýenie hlasitosti je nastavite¾né v iestich stupòoch (0-5), 0 znamená bez
zvýraznenia a 5 znamená maximálne zvýraznenie.
➮ Pridrte stlaèené tlaèidlo AUDIO ) dlhie
ako dve sekundy.
V hornom riadku displeja sa zobrazí DEQ+
MENU.
➮ Stlaète Softkey $ umiestnený ved¾a displeja u AUTO SND.
➮ Pohnite Joystickom ' hore alebo dole a
zvo¾te poadované nastavenie.
➮ Na opustenie menu stlaète Joystick OK '
alebo tlaèidlo AUDIO ).

➮ Stlaète Softkey $ umiestnený ved¾a displeja u PHONE na nastavenie hlasitosti.

Nastavenie bude uloené do pamäte.

➮ Nastavte poadovanú hlasitos regulátorom hlasitosti !.

Pokyn:

➮ Na opustenie menu stlaète Joystick OK '
alebo tlaèidlo MENU (.
Nastavenie bude uloené do pamäte.
Pokyn:
Hlasitos môete nastavova aj poèas telefonátu popr. hlasového výstupu navigácie regulátorom hlasitosti !.
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Optimálne nastavenie prispôsobenia hlasitosti k rýchlosti jazdy závisí na úrovni hluku vo
vaom vozidle. Zistite si optimálnu hodnotu
váho vozidla vyskúaním.

NASTAVENIE ZVUKU A POMERU HLASITOSTI
Nastavenie zvuku a pomeru
hlasitosti

Nastavenie pomeru hlasitosti
vpravo/v¾avo (Balance)

Pokyn:

➮ Na nastavenie vyváenia stlaète tlaèidlo
AUDIO ).

Pre kadý zdroj audiosignálu môete separátne nastavi basy a výky.

Nastavenie basov
➮ Stlaète tlaèítko AUDIO ).
Na displeji sa objaví AUDIO MENU.
➮ Stlaète Softkey $ umiestnený ved¾a displeja u BASS.
➮ Pohnite Joystickom ' hore alebo doprava
na zvýenie basov popr. dole a v¾avo na
zníenie basov.

Na displeji sa objaví AUDIO MENU.
➮ Stlaète Softkey $ umiestnený ved¾a displeja u BALANCE.
➮ Pohnite Joystickom ' hore alebo doprava
popr. dole a v¾avo na nastavenie rozloenia hlasitosti vpravo/v¾avo.
Keï je nastavenie ukonèené,
➮ stlaète Joystick OK ' alebo tlaèidlo AUDIO
).

Keï je nastavenie ukonèené,

Nastavenie pomeru hlasitosti
vpredu/vzadu (Fader)

➮ stlaète Joystick OK ' alebo tlaèidlo AUDIO
).

➮ Na nastavenie Faderu stlaète tlaèidlo AUDIO
).

Nastavenie výok

Na displeji sa objaví AUDIO MENU.

➮ Stlaète tlaèidlo AUDIO ).
Na displeji sa objaví AUDIO MENU.
➮ Stlaète Softkey $ umiestnený ved¾a displeja u TREBLE.
➮ Pohnite Joystickom ' hore alebo doprava
na zvýenie výok popr. dole a v¾avo na
zníenie výok.
Keï je nastavenie ukonèené,

➮ Stlaète Softkey $ umiestnený ved¾a displeja u FADER.
➮ Pohnite Joystickom ' hore popr. doprava
alebo dole popr. v¾avo na nastavenie rozloenia hlasitosti vpredu/vzadu.
Keï je nastavenie ukonèené,
➮ stlaète Joystick OK ' alebo tlaèidlo AUDIO
).

➮ stlaète Joystick OK ' alebo tlaèidlo AUDIO
).
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X-BASS

NASTAVENIE DISPLEJA

X-BASS

Nastavenie displeja

X-Bass znamená zvýenie basov pri nízkej
hlasitosti. Zvýraznenie X-Bass môete nastavi
pre nasledujúce kmitoèty: 32 Hz, 40 Hz, 50 Hz,
63 Hz alebo 80 Hz v krokoch 0 - 6. Pokia¾
zvolíte 0, bude funkcia X-Bass vypnutá.

Zobrazenie na displeji môete prispôsobi
montánu polohu vo vozidle a vaim poiadavkám.

➮ Stlaète tlaèidlo AUDIO ).

➮ Stlaète tlaèidlo MENU (.

Na displeji sa objaví AUDIO MENU.

➮ Stlaète Softkey $ umiestnený ved¾a displeja u DISPLAY.

➮ Stlaète Softkey $ umiestnený ved¾a displeja u X-BASS.
➮ Pohnite Joystickom ' do¾ava popr. doprava na vo¾bu kmitoètu, ktorý chcete zvýrazni.
➮ Pohnite Joystickom ' hore na zvýenie
X-BASS alebo dole na zníenie X-BASS.
Keï je nastavenie ukonèené,
➮ stlaète Joystick OK ' alebo tlaèidlo AUDIO
).

Nastavenie uhla poh¾adu na displej

➮ Stlaète Softkey $ umiestnený ved¾a displeja u ANGLE.
➮ Pohnite Joystickom ' hore alebo doprava
popr. dole a v¾avo na nastavenie uhla poh¾adu na displej.
➮ Na opustenie menu stlaète Joystick OK '
alebo tlaèidlo MENU (.
Nastavenie bude uloené do pamäte.

Nastavenie jasu displeja
Pokia¾ je vae autorádio pripojené tak, ako je
popísané v návode na intaláciu, prepína sa
jas displeja s osvetlením vozidla. Jas displeja
môe by nastavený oddelene pre deò a noc
v stupòoch 1-16.
Nastavenie jasu displeja pre deò
➮ Stlaète tlaèidlo MENU (.
➮ Stlaète Softkey $ umiestnený ved¾a displeja u DISPLAY.
➮ Stlaète Softkey $ umiestnený ved¾a displeja u BRIGHT.
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NASTAVENIE DISPLEJA
V hornom riadku displeja sa zobrazí DAY (deò)
a NIGHT (noc) spolu s aktuálne nastavenými
hodnotami.
➮ Stlaèením Joysticku ' v¾avo popr. vpravo
presuòte blikajúcu znaèku za DAY popr.
NIGHT.
➮ Nastavte poadovanú hodnotu. Pohnite
Joystickom ' hore alebo dole.
➮ Na opustenie menu stlaète Joystick OK '
alebo tlaèidlo MENU (.
Nastavenie bude uloené do pamäte.

Nastavenie farby tlaèidiel
Môete nastavi, akou farbou budú svieti tlaèidlá prístroja.
Máte k dispozícii výber zo 16 farieb (Los Angeles) popr. 3 farby (Seattle).
➮ Stlaète tlaèidlo MENU (.
➮ Stlaète Softkey $ umiestnený ved¾a displeja u DISPLAY.
➮ Stlaète Softkey $ umiestnený ved¾a displeja u KEYCOLOR.
➮ Pohnite Joystickom ' hore alebo doprava
popr. dole a v¾avo na nastavenie farby. S
kadým pohybom Joysticku sa zvolí iná
farba.

Nastavenie farby osvetlenia
displeja (len Los Angeles MP74)
Na osvetlenie displeja si môete zvoli jednu
zo tyroch prednastavených farieb, môete si
sami zvoli farbu zmieaním zo spektra RGB
(èervená-zelená-modrá) alebo farbu voli vyh¾adávaním.
Zvolenie prednastavenej farby
V prístroji sú u uloené tyri rôzne farebné
tóny. K dispozícii sú farby Ocean (modrá),
Amber (jantarová), Sunset (èerveno-oranová) a Nature (zelená). Zvo¾te farbu, ktorá
je najlepie prispôsobená na osvetlenie interiéru váho vozidla.
➮ Stlaète tlaèidlo MENU (.
➮ Stlaète Softkey $ umiestnený ved¾a displeja u DISPLAY.
➮ Stlaète Softkey $ umiestnený ved¾a displeja u COLOR.
➮ Stlaète Softkey $ umiestnený ved¾a displeja u poadovanej farby.
➮ Na opustenie menu stlaète Joystick OK '
alebo tlaèidlo MENU (.
Nastavenie bude uloené do pamäte.

➮ Na opustenie menu stlaète Joystick OK '
alebo tlaèidlo MENU (.
Nastavenie bude uloené do pamäte.
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NASTAVENIE DISPLEJA
Namieanie farby na osvetlenie displeja
Na prispôsobenie farby osvetlenia displeja
vaim poiadavkám si môete sami namiea
farbu osvetlenia displeja z troch základných
farieb èervená, modrá a zelená.
➮ Stlaète tlaèidlo MENU (.
➮ Stlaète Softkey $ umiestnený ved¾a displeja u DISPLAY.
➮ Stlaète Softkey $ umiestnený ved¾a displeja u COLOR.
➮ Stlaète Softkey $ umiestnený ved¾a displeja u USER.
➮ V nasledujúcom menu si môete sami nastavi zloky farieb èervená, modrá a zelená. Stlaète prísluný Softkey $ tak, a bude
farba zodpoveda vaim predstavám.
➮ Na opustenie menu stlaète Joystick OK '
alebo tlaèidlo MENU (.
Nastavenie bude uloené do pamäte.
Zvolenie osvetlenia displeja vyh¾adávaním
➮ Stlaète tlaèidlo MENU (.
➮ Stlaète Softkey $ umiestnený ved¾a displeja u DISPLAY.
➮ Stlaète Softkey $ umiestnený ved¾a displeja u COLOR.
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➮ Stlaète Softkey $ umiestnený ved¾a displeja u COL SCAN.
Prístroj zaène meni farbu osvetlenia displeja.
➮ Pokia¾ chcete zvoli jednu z farieb, stlaète
Softkey $ umiestnený ved¾a displeja u
SAVE.
➮ Pokia¾ chcete prepnú spä do predchádzajúceho menu bez zmeny farby, stlaète
Softkey $ ved¾a displeja u BREAK.
➮ Na opustenie menu stlaète Joystick OK '
alebo tlaèidlo MENU (.
Nastavenie bude uloené do pamäte.

Nastavenie spektrálneho
analyzátora
Spektrálny analyzátor na vaom displeji indikuje výstupnú úroveò autorádia. Keï je spektrálny analyzátor zapnutý, bude zobrazený
automaticky, keï poèas reprodukcie nestlaèíte
urèitú dobu iadne tlaèidlo.
Spektrálny analyzátor môete tie vypnú.
Zapnutie/vypnutie spektrálneho
analyzátora
➮ Stlaète tlaèidlo MENU (.
➮ Stlaète Softkey $ umiestnený ved¾a displeja u DISPLAY.

NASTAVENIE DISPLEJA
➮ Stlaète Softkey $ s oznaèením na displeji
SPECTRUM to¾kokrát, a sa poadované
nastavenie SPECTRUM OFF popr.
SPECTRUM ON objaví na displeji v hornom riadku.
➮ Na opustenie menu stlaète Joystick OK '
alebo tlaèidlo MENU (.
Nastavenie bude uloené do pamäte.

Inverzné zobrazenie obsahu
displeja

PREVÁDZKA AUTORÁDIA
Prevádzka autorádia
Tento prístroj je vybavený rádiovým prijímaèom RDS. Rad prijímaných vysielaèov FM vysiela signál, ktorý ved¾a programu obsahuje
aj informácie ako názov vysielaèa a typ programu (PTY).
Názov vysielaèa sa po jeho príjme zobrazí na
displeji. Na elanie mono zobrazi typ programu. Preèítajte si odstavec Typ programu
(PTY).

Zobrazenie na displeji si môete invertova.

Nastavenie tunera

➮ Stlaète tlaèidlo MENU (.

Aby bola zaruèená bezchybná funkcia rádia,
musí by prístroj nastavený na región, v ktorom
je pouívaný. Môete voli medzi Európou a
Amerikou (USA). Tuner je z výroby nastavený
na región, v ktorom je predávaný. Pri problémoch s príjmom rádia prekontrolujte, prosím,
toto nastavenie.

➮ Stlaète Softkey $ umiestnený ved¾a displeja u DISPLAY.
➮ Stlaète Softkey $ umiestnený ved¾a displeja u INVERT.
➮ Na opustenei menu stlaète Joystick OK '
alebo tlaèidlo MENU (.
Nastavenie bude uloené do pamäte.

➮ Stlaète tlaèidlo MENU (.
➮ Stlaète Softkey $ umiestnený ved¾a displeja u TUNER.
➮ Stlaète Softkey $ umiestnený ved¾a displeja u poadovaného regiónu AREA
EUR alebo AREA USA.
➮ Na opustenie menu stlaète Joystick OK '
alebo tlaèidlo MENU (.
Nastavenie bude uloené do pamäte.
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Zapnutie reimu autorádia
Pokia¾ sa nachádzate v reimoch CD/MP3prehrávaèa, CD-menièa/Compact Drive,
➮ stlaète tlaèidlo TUNER ,.
Zobrazí sa základné menu na vo¾bu vysielaèov. Funkcie reimu rádia sa ovládajú cez funkèné menu rádia. Do funkèného menu rádia
sa v reime rádia dostanete ïalím stlaèením
tlaèidla TUNER ,.

Komfortná funkcia RDS (AF, REG)

Zapnutie popr. vypnutie komfortných
funkcií RDS
Aby bolo moné vyuíva RDS-komfortné
funkcie AF a REG,
➮ stlaète v reime autorádia tlaèidlo TUNER
,.
Na displeji sa zobrazí menu funkciou autorádia.
➮ Stlaète Softkey $ s oznaèením na displeji
RDS to¾kokrát, a sa poadované nastavenie RDS ON popr. RDS OFF objaví
na displeji.

RDS-komfortná funkcia AF (alternatívny kmitoèet) a REG (regionálny) rozirujú výkonové
centrum váho prijímaèa (len vo vlnovom rozsahu FM).

Ak sa chcete znova dosta do základného menu autorádia,



Nastavenie bude uloené do pamäte.



AF: Pokia¾ je aktivovaná táto komfortná
funkcia RDS, vyh¾adáva prístroj v pozadí
automaticky najlepie prijímate¾ný kmitoèet vyladeného vysielaèa.
REG: Niektoré vysielaèe rozde¾ujú v urèitých èasoch svoj program do regionálnych
programov s rôznym obsahom. Funkciou
REG sa zamedzí, aby sa autorádio preladilo na alternatívny kmitoèet, ktorý by mal
iný, regionálny program.

Pokyn:
REG sa musí prídavna aktivova/deaktivova
v menu funkciou autorádia.

➮ stlaète tlaèidlo TUNER , alebo Joystick
OK '.
Zapnutie/vypnutie REG
Aby bolo moné vyuíva RDS-komfortnú
funkciu REG,
➮ stlaète v reime autorádia tlaèidlo TUNER
,.
➮ Stlaète tlaèidlo NEXT #, aby sa zobrazila
druhá strana menu funkciou rádia.
Na displeji sa zobrazí menu funkciou autorádia.
➮ Stlaète Softkey $ umiestnený ved¾a displeja u REGIONAL to¾kokrát, a sa na
displeji zobrazí REGIONAL ON popr.
REGIONAL OFF.
➮ Stlaète tlaèidlo TUNER , alebo Joystick
OK '.
Nastavenie bude uloené do pamäte.
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PREVÁDZKA AUTORÁDIA
Vo¾ba vlnového rozsahu/sady
predvolieb
S týmto prístrojom môete prijíma programy
vo vlnových rozsahoch VKV (FM), SV a DV
(AM). Pre vlnový rozsah FM sú k dispozícii
tyri sady predvolieb a pre vlnové rozsahy SV
a DV je k dispozícii vdy jedna sada predvolieb.
V kadej sade predvolieb mono uloi es
vysielaèov.
Pokyn:
Pokia¾ je vá prístroj nastavený na región
USA, môete prepína medzi vlnovými rozsahmi FM a AM. Pre vlnové rozsahy AM máte
prídavne k dispozícii sady predvolieb AM1,
AM2 a AMT.
Vo¾ba vlnového rozsahu
Na zvolenie vlnového rozsahu FM, SV alebo
DV,
➮ stlaète v reime autorádia tlaèidlo TUNER
,.
Na displeji sa zobrazí menu funkciou autorádia.
➮ Stlaète Softkey $ umiestnený ved¾a displeja u BAND.
➮ Stlaète Softkey $ umiestnený ved¾a displeja u FM pre vlnový rozsah FM.
➮ Stlaète Softkey $ umiestnený ved¾a displeja u MW pre vlnový rozsah stredných
vån (MW).
➮ Stlaète Softkey $ umiestnený ved¾a displeja u LW pre vlnový rozsah dlhých vån
(DV).

Vo¾ba sady predvolieb FM
Na prepínanie medzi sadami predvolieb pre
FM, t.j. FM1, FM2, FM3 alebo FMT,
➮ stlaète tlaèidlo NEXT # tak, a sae na displeji zobrazí poadovaná sada predvolieb.
Sady predvolieb sa vyvolávajú v poradí FM1,
FM2, FM3 a FMT.
Pokyn:
Pokia¾ je vá prístroj nastavený na región USA
a zvolíte vlnový rozsah AM, môete tlaèidlom
NEXT # prepína tie medzi sadami predvolieb pre AM, t.j. AM1, AM2 a AMT.

Vyladenie vysielaèov
Na vyladenie vysielaèov máte rôzne monosti.
Automatické vyh¾adávanie vysielaèov
➮ Pohnite Joystickom ' hore alebo dole.
Nastaví sa najblií prijímate¾ný vysielaè.
Ruèné vyladenie vysielaèov
Vysielaèe môete vyladi aj ruène.
Pokyn:
Ruèné vyladenie vysielaèov je moné len vtedy, keï sú deaktivované komfortné funkcie
RDS.
➮ Pohnite Joystickom ' v¾avo alebo vpravo.
Listovanie v reazcoch vysielaèov (len FM)
Pokia¾ urèitý vysielaè vysiela viac programov,
môete listova v tomto tzv. reazci vysielaèov.

Zobrazí sa základné menu pre zvolený vlnový
rozsah.
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Pokyn:
Na vyuitie tejto funkcie musia by aktivované
komfortné funkcie RDS. Takto môete prejs
len na vysielaèe, ktoré ste u raz prijímali.
➮ Pohnite Joystickom ' v¾avo alebo vpravo.

Nastavenie citlivosti
vyh¾adávacieho ladenia
Môete si zvoli, èi sa vyladia len silné alebo
aj slabé vysielaèe.
➮ Stlaète v reime autorádia tlaèidlo TUNER
,.
Na displeji se zobrazí menu funkciou autorádia.
➮ Stlaète tlaèidlo NEXT #.
Pokyn:
Pokia¾ vyvoláte menu funkciou rádia z vlnových rozsahov SV alebo DV, je Softkey s
oznaèením SENS na prvej strane.
➮ Stlaète Softkey $ umiestnený ved¾a displeja u SENS.

Hlasitos môete nastavi v stupòoch od 1 do
6. SENSITIVITY 1 je najniia, SENSITIVITY
6 je najvyia citlivos pre vzdialené vysielaèe.
➮ Na opustenie menu stlaète Joystick OK '
alebo tlaèidlo MENU (.
Nastavenie bude uloené do pamäte.

Vzorkovanie prijímate¾ných
vysielaèov (SCAN)
Vetky prijímate¾né vysielaèe si môete necha funkciou Scan krátko vzorkova. Dobu
vzorkovania 5 a 30 sekúnd mono nastavi v
menu.
Spustenie funkcie SCAN
➮ Pridrte stlaèený Joystick OK ' dlhie ako
dve sekundy.
Proces Scan sa zaène. SCAN sa krátko zobrazí na displeji, potom sa objaví aktuálny
názov vysielaèa popr. jeho kmitoèet.

➮ Stlaète Softkey $ umiestnený ved¾a displeja u FM alebo AM na nastavovanie
citlivosti pre FM alebo AM.

Ukonèenie SCAN, ïalej reprodukcie
vysielaèa

➮ Pohnite Joystickom ' hore popr. doprava
alebo dole a v¾avo na nastavenie citlivosti.

Proces vzorkovania sa ukonèí, naposledy vyladený vysielaè zostane aktívny.
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➮ Stlaète Joystick OK '.

PREVÁDZKA AUTORÁDIA
Nastavenie doby vzorkovania
➮ Stlaète tlaèidlo MENU (.
➮ Stlaète Softkey $ umiestnený ved¾a displeja u VARIOUS.
➮ Stlaète Softkey $ umiestnený ved¾a displeja u SCANTIME.
➮ Pohnite Joystickom ' hore popr. doprava
alebo dole a v¾avo na nastavenie doby
vzorkovania.
➮ Na opustenie menu stlaète Joystick OK '
alebo tlaèidlo MENU (.
Nastavenie bude uloené do pamäte.
Pokyn:


Nastavená doba vzorkovania platí na
vzorkovanie v reime CD/MP3-prehrávaèa
a CD-menièa.

Uloenie vysielaèov na predvo¾by
Ruèné uloenie vysielaèov na predvo¾by
➮ Zvo¾te poadovanú sadu FM-predvolieb
FM1, FM2, FM3, FMT alebo jeden z vlnových rozsahov SV alebo DV.
➮ Vylaïte poadovaný vysielaè, ako je popísané v kapitole Vyladenie vysielaèov.
➮ Pridrte stlaèené jedno zo iestich tlaèidiel
predvolieb, na ktoré sa má vysielaè uloi,
dlhie ako dve sekundy.

Automatické uloenie vysielaèov
na predvo¾by (Travelstore)
es najsilnejích vysielaèov z oblasti príjmu
môete automaticky uloi na predvo¾by (len
FM). Toto uloenie sa prevedie do sady predvolieb FMT.
Pokyn:
Pokia¾ je vá prístroj nastavený na región USA,
môete spusti funkciu Travelstore tie v reime AM. Vysielaèe budú uloené do sady predvolieb AMT.
Pokyn:
Vysielaèe skôr uloené v tejto sade predvolieb
pritom budú vymazané.
Zaèatie funkcie Travelstore
➮ Stlaète v reime autorádia tlaèidlo TUNER
,.
Na displeji sa zobrazí menu funkciou autorádia.
➮ Stlaète Softkey $ umiestnený ved¾a displeja u T-STORE.
Ukladanie do pamäti sa zaène. Na displeji sa
zobrazí TRAVEL STORE. Keï sa proces ukonèí, zaène sa reprodukcia na predvo¾bu jedna
zo sady predvolieb FMT (popr. AMT).

Vyvolanie predvolieb
➮ Zvo¾te sadu predvolieb popr. vlnový rozsah.
➮ Stlaète Softkey $ umiestnený ved¾a displeja u názvu poadovaného vysielaèa popr.
kmitoètu vysielaèa.
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Typ programu (PTY)

Zapnutie PTY

Ved¾a názvu vysielaèa vysielajú niektoré vysielaèe FM tie informáciu o type svojho programu. Tieto informácie dokáe vae autorádio prijíma a zobrazi.

➮ stlaète v reime autorádia tlaèidlo TUNER
,.
Na displeji sa zobrazí menu funkciou autorádia.

Tieto typy programov môu by napr.:

➮ Stlaète tlaèidlo NEXT #.

CULTURE

TRAVEL

JAZZ

SPORT

NEWS

POP

➮ Stlaète Softkey $ umiestnený ved¾a displeja u PROG TYP.

ROCK

CLASSICS

Pomocou funkcie PTY si môete cielene zvoli
vysielaèe s urèitým typom programu.
PTY-EON
Keï sa zvolí typ programu a zaène sa vyh¾adávanie, prepne sa prístroj z aktuálneho vysielaèa na vysielaè so zvoleným typom programu.
Pokyn:
Pokia¾ sa nenájde iadny vysielaè so zvoleným typom programu, zaznie pípnutie a na
displeji sa krátko zobrazí NO PTY. Znova sa
vyladí naposledy prijímaný vysielaè.


Keï je neskôr vysielaný na vyladenom vysielaèi alebo na inom vysielaèi z prísluného reazca vysielaèov poadovaný typ
programu, prepne sa prístroj automaticky
z aktuálneho vysielaèa popr. z reprodukcie
CD-prehrávaèa, MP3 alebo CD-menièa na
vysielaè so zvoleným typom programu.

Aby bolo moné vyuíva funkciu PTY,

Pokia¾ je zapnuté PTY, zobrazí sa krátko na
displeji aktuálne zvolený typ programu. Na
displeji svieti PTY. Ved¾a Softkeys $ sú zobrazené typy programov.
Vypnutie PTY
Aby sa vypla funkcia PTY,
➮ stlaète poèas zobrazenia typov programov
Softkey $ s oznaèením na displeji PTY
OFF.
Výber typu programu a zaèatie
vyh¾adávania
Menu PTY má nieko¾ko strán, na nich sú zobrazované známe typy programov. Na listovanie
medzi stránkami menu PTY,
➮ stlaète tlaèidlo NEXT #, a sa ved¾a Softkey zobrazí poadovaný typ programu.
➮ Stlaète Softkey $ s poadovaným typom
programu.
➮ Pohnite Joystickom ' hore alebo doprava popr. dole a v¾avo na zaèatie vyh¾adávania.
Vyladí sa najblií prijímate¾ný vysielaè so zvoleným typom programu.
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Pokia¾ sa nenájde iadny vysielaè so zvoleným typom programu, zaznie pípnutie a na
displeji sa krátko zobrazí NO PTY. Znova sa
vyladí naposledy prijímaný vysielaè.
Pokyn:
Pokia¾ chcete prejs spä na zobrazenie typov
programov,
➮ znova vyvolajte druhú stranu menu funkciou rádia a stlaète Softkey $ s oznaèením
PROG TYP.

HICUT 0 znamená bez zníenia výok,
HICUT 2 znamená silné automatické zníenie výok a úrovne ruenia.
➮ Na opustenie menu stlaète Joystick OK '
alebo tlaèidlo TUNER ,.
Nastavenie bude uloené do pamäte.

Zvolenie indikácie Radiotextu

Optimalizácia príjmu autorádia

Niektoré vysielaèe vyuívajú signál RDS na
prenáanie beiacich textov zobrazovaných
na displeji, tzv. Radiotextom. Indikáciu Radiotextu môete povoli alebo zakáza.

Obmedzenie výok v závislosti na ruení
(HiCut)

Na displeji sa zobrazí menu funkciou autorádia.

Funkcia HiCut znamená redukciu ruenia príjmu pri zlých príjmových podmienkach. Pokia¾
pri príjme vznikajú poruchy, budú automaticky
potlaèené výky a tým aj úroveò ruenia.
Nastavenie HiCut
➮ Stlaète v reime autorádia tlaèidlo TUNER
,.

➮ Stlaète v reime autorádia tlaèidlo TUNER
,.
➮ Stlaète Softkey $ s oznaèením na displeji
R-TEXT to¾kokrát, a sa poadované nastavenie RADIO TEXT ON popr. RADIO
TEXT OFF objaví na displeji.
➮ Stlaète tlaèidlo TUNER , alebo Joystick
OK '.
Nastavenie bude uloené do pamäte.

Zobrazí sa prvá stránka menu funkciou rádia.
➮ Stlaète tlaèidlo NEXT #.
➮ Stlaète Softkey $ umiestnený ved¾a displeja u HIGH CUT to¾kokrát, a sa na
displeji zobrazí poadované nastavenie.
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DOPRAVNÉ HLÁSENIE
Dopravné hlásenie
Tento prístroj je vybavený rádiovým prijímaèom s tunerom RDS-EON. Pod pojmom EON
(Enhanced Other Network) rozumieme prenos
informácií vysielaèov v rámci reazca vysielaèov.

Pokyn:
Poèujete varovný tón,


keï poèas poèúvania vysielaèa s dopravným hlásením opustíte jeho oblas vysielania.



keï pri poèúvaní CD opustíte oblas vysielania vyladeného vysielaèa s dopravným
hlásením a nasledujúce automatické vyh¾adávanie nenájde iadny nový vysielaè
s dopravným hlásením.

Po dopravnom hlásení sa prepne spä na skôr
poèúvaný program.



Zapnutie/vypnutie priority
pre dopravné hlásenie

keï prepnete z vysielaèa s dopravným hlásením na vysielaè bez dopravného hlásenia.

Vypnite potom prioritu dopravného hlásenia
alebo vylaïte vysielaè s dopravným hlásením.

➮ Stlaète v reime autorádia tlaèidlo TUNER
,.

Nastavenie hlasitosti pre
dopravné hlásenie

V prípade dopravného hlásenia (TA) sa v rámci reazca vysielaèov automaticky prepne z
programu bez dopravného hlásenia na program s dopravným hlásením.

Na displeji sa zobrazí menu funkciou autorádia.
➮ Stlaète Softkey $ s oznaèením na displeji
TRAFFIC to¾kokrát, a sa poadované
nastavenie TRAFFIC INFO ON popr.
TRAFFIC INFO OFF objaví na displeji.
Pokyn:
Poèas dopravných hlásení je zobrazené menu
TA.
Na preruenie aktuálneho dopravného hlásenia,
➮ stlaète Softkey $ umiestnený ved¾a displeja u TA EXIT.
Pokia¾ chcete veobecne vypnú prioritu dopravných hlásení,
➮ stlaète Softkey $ umiestnený ved¾a displeja u TA OFF.
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➮ Stlaète tlaèidlo MENU (.
➮ Stlaète Softkey $ umiestnený ved¾a displeja u VOLUME.
➮ Stlaète Softkey $ umiestnený ved¾a displeja u TRAFFIC.
➮ Nastavte poadovanú hlasitos regulátorom hlasitosti !.
➮ Na opustenie menu stlaète Joystick OK '
alebo tlaèidlo MENU (.

REIM CD
Reim CD-prehrávaèa
S týmto prístrojom môete reprodukova bené
CD s priemerom 12 cm.
Tzv. CD-R a CD-RW (vlastné vypálené CD)
mono spravidla tie reprodukova. Na základe rôznej kvality vypa¾ovacích CD vak nemôe firma Blaupunkt prevzia v tomto prípade
záruku za bezchybnú funkciu.
Na bezchybnú funkciu pouívajte len CD s logom Compact-Disc. CD s ochranou proti kopírovaniu môu vies k problémom. Blaupunkt
nedokáe zaruèi bezchybnú funkciu CD s
ochranou proti kopírovaniu.
Nebezpeèie znièenia mechaniky CD!
Tzv. Single-CD s priemerom 8 cm a CD v
tvare obrysu (Shape CD) sa nemôu pouíva.
Za pokodenie CD-mechaniky spôsobené
pouitím nevhodných CD nie je preberaná
záruka.

Zaèatie prevádzky CD-prehrávaèa,
vloenie CD


Pokia¾ ete v prístroji nie je CD,

➮ stlaète tlaèidlo

&.

Ovládací panel sa otvorí smerom dopredu.
➮ Zasuòte CD potlaèenou stranou hore do
achty pre CD.

Vahovanie CD nesmie by obmedzované ani
podporované.
Ovládací panel sa automaticky uzatvorí.
Zobrazí sa menu CD, zaène sa jeho reprodukcia.


Pokia¾ je u CD v prístroji,

➮ stlaète tlaèidlo SOURCE + tak, a sa na
displeji zobrazí reim CD-prehrávaèa.
Zobrazí sa menu CD, reprodukcia sa zaène v
mieste, kde bola preruená.

Vybratie CD
➮ Stlaète tlaèidlo

&.

Ovládací panel sa otvorí smerom dopredu,
CD sa vysunie.
➮ Vyberte opatrne CD.
➮ Stlaète tlaèidlo

&.

Ovládací panel sa uzatvorí.

Vo¾ba skladby
➮ Pohnite Joystickom ' v urèitom smere
(hore a vpravo na ïaliu skladbu popr. dole
a v¾avo na predchádzajúcu skladbu), a
sa èíslo poadovanej skladby zobrazí na
displeji.
Pri prvom stlaèení Joysticku ' dole alebo v¾avo sa znova zaène reprodukcia aktuálnej skladby.

CD sa automaticky vtiahne do mechaniky.
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REIM CD
Rýchle vyh¾adávanie
(s príposluchom)
Na rýchle vyh¾adávanie dozadu popr. dopredu,
➮ pridrte Joystick ' v urèitom smere (hore
a vpravo na ïaliu skladbu popr. dole a
v¾avo na predchádzajúcu skladbu), a sa
zaène vyh¾adávanie dozadu popr. dopredu.

Náhodná reprodukcia skladieb
(MIX)
➮ Stlaète Softkey $ umiestnený ved¾a displeja u MIX.
MIX CD sa krátko objaví na displeji. Zaène
sa reprodukcia ïalej, náhodne zvolenej skladby.
Ukonèenie funkcie MIX
➮ Stlaète znova Softkey $ umiestnený ved¾a
displeja u MIX.
MIX OFF sa krátko objaví na displeji.

Opakovanie skladby (REPEAT)
➮ Stlaète Softkey $ umiestnený ved¾a displeja u REPEAT.
Na displeji sa krátko zobrazí REPEAT TRACK.
Skladba sa opakuje, dokia¾ sa nevypne funkcia REPEAT.
Ukonèenie funkcie REPEAT
➮ Stlaète znova Softkey $ umiestnený ved¾a
displeja u REPEAT.
Na displeji sa krátko zobrazí REPEAT OFF.
Reprodukcia bude opä normálne pokraèova.
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Vzorkovanie skladieb (SCAN)
Môete si necha krátko prehra vetky skladby na CD.
➮ Pridrte stlaèený Joystick OK ' dlhie ako
dve sekundy.
Vetky ïalie skladby na CD budú vo vzostupnom poradí krátko vzorkované.
Pokyn:


Doba vzorkovania je nastavite¾ná. Preèítajte si na nastavenie odstavec Nastavenie doby vzorkovania v kapitole Reim
autorádia.

Ukonèenie SCAN, ïalej reprodukcie
skladby
Na ukonèenie vzorkovania,
➮ stlaète Joystick OK '.
Zaène sa reprodukcia aktuálne vzorkovanej
skladby.

Zobrazenie CD-textu
Niektoré CD sú vybavené tzv. CD-text. CDText môe obsahova meno interpréta, názov
albuma a skladby.
CD-text si môete necha zobrazi na displeji
ako beiaci text v dolnom riadku displeja pri
kadej zmene skladby.
Pokia¾ vloené CD neobsahuje CD-text, zobrazí sa krátko pri zapnutej funkcii CD-textu
na displeji NO TEXT.
Zapnutie/vypnutie funkcie CD-text
➮ Stlaète Softkey $ umiestnený ved¾a displeja u TEXT to¾kokrát, a sa na displeji
zobrazí CD TEXT ON popr. CD TEXT
OFF.

REIM CD

REIM MP3

Nastavenie rolovania textov

Reim MP3

CD-text si môete necha zobrazi v dolnom
riadku na displeji ako beiaci text.

S autorádiom môete reprodukova tie CDR a CD-RW so skladbami vo formáte MP3.

Zapnutie/vypnutie funkcie beiaceho
textu CD-text

Príprava MP3-CD

➮ Stlaète Softkey $ umiestnený ved¾a displeja u SCROLL to¾kokrát, a sa na displeji zobrazí SCROLL ON (beiaci text
zapnutý) popr. SCROLL OFF.

Dopravné hlásenie v reime CD
➮ Stlaète Softkey $ s oznaèením na displeji
TRAFFIC to¾kokrát, a sa poadované
nastavenie TRAFFIC INFO ON popr.
TRAFFIC INFO OFF objaví na displeji.

Pri rôznych kombináciách vypa¾ovaèiek CD,
vypa¾ovacieho software CD a CD-R môe dochádza k problémom s reprodukciou CD. Pokia¾ sa budú vyskytova problémy s vypálenými CD-R, pouite na vypa¾ovanie CD-R iného výrobcu alebo inú farbu CD-R.
Formát CD musí zodpoveda ISO 9660 Level
1 alebo Level 2 alebo Joliet. Vetky iné formáty nemono spo¾ahlivo reprodukova.
Nepouívajte Multisessions. Pokia¾ na CD zapíete viac ako jednu Session zistí sa len prvá
Session.
Na CD môete zaloi a 127 adresárov. Tieto
adresáre mono u tohto prístroja voli jednotlivo.
V kadom adresári mono uloi a 254 jednotlivých skladieb (Tracks) a môu tu by ïalie
podadresáre, ktoré mono tie zvoli. Håbka
adresárov môe ma maximálne 8 rovín.
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REIM MP3
Obr. 1

Obr. 2

Pokyn:


Pri pomenovaní adresárov a skladieb
nepouívajte znaky s diakritikou a zvlátne
znaky.

Pokia¾ je dôleité dodra správne poradie
vaich súborov pri reprodukcii, musíte poui
vypa¾ovacie software, ktoré usporiadava súbory v alfanumerickom poradí. Pokia¾ vá
software nemá k dispozícii túto funkciu, môete súbory zoradi aj manuálne. K tomu musíte
pred kadý názov súboru umiestni èíslo, napr.
001, 002, atï. Zadáva pritom musíte tie
úvodné nuly.
Skladby vo formáte MP3 môu obsahova tie
prídavné informácie ako meno interpréta, názov skladby a albumu (ID3-tags). Tento prístroj
dokáe na displeji zobrazi ID3-tags vo verzii 1.
Na pouitie súborov MP3 s týmto prístrojom
musia ma súbory MP3 príponu .MP3.
Pokyn:
Na zaruèenie neruenej reprodukcie,
Pretoe u urèitého vypa¾ovacieho software
môe dochádza k nesúhlasu v èíslovaní, mali
by ste do Root-adresára D01 uklada len podadresáøe so skladbami (obr. 1) alebo len skladby (obr. 2).
Kadý adresár mono pomocou PC pomenova. Názov adresára sa zobrazí na displeji prístroja. Pomenovanie adresárov a skladieb
prevádzajte pod¾a moností váho vypa¾ovacieho software pre CD-R. Pokyny k tomu nájdete v návode pre prísluné software.

26



nepokúajte sa dáva iným súborom ako
MP3 príponu názvu súboru .MP3 a nepokúajte sa takéto súbory reprodukova!



Nepouívajte zmieané CD obsahujúce
súbory vo formáte MP3 a súbory v iných
formátoch.



Nepouívajte Mix-Mode CD s audio-skladbami a so skladbami vo formáte MP3.

REIM MP3
Zaèatie reimu MP3
Reim MP3 sa spúa ako reim normálnych
CD. Preèítajte si odstavec Zaèatie reimu CD/
vloenie CD v kapitole Reim CD.

Vo¾ba adresára pomocou Joysticku
Na prepnutie dopredu a dozadu medzi adresármi,

Vo¾ba adresára

➮ stlaète Joystick ' hore popr. dole, a sa
èíslo poadovaného adresára objaví na
displeji v hornom riadku na prvom mieste.

Vo¾ba z výpisu adresárov

Pokyn:

Môete si necha zobrazi výpis vetkých adresárov vloeného CD a z tohto výpisu potom
komfortne vybera. Adresáre sú zobrazené s
názvami, ktoré ste zaloili pri vypa¾ovaní CD.
➮ Stlaète poèas reprodukcie MP3 tlaèidlo
NEXT #.
Zobrazí sa výpis skladieb aktuálneho adresára.



Automaticky sú preskoèené adresáre neobsahujúce iadne súbory MP3. Pokia¾
poèúvate napr. skladby z adresára D01, a
zvolíte Joystickom ' ïalí adresár, preskoèí sa adresár D02, ktorý neobsahuje
skladby vo formáte MP3 (viï obrázok) a
zaène sa reprodukcia D03. Indikácia na
displeji sa automaticky zmení z D02 na
D03.

➮ Stlaète Joystick ' do¾ava alebo doprava
na prepínanie vo výpise adresárov.

Vo¾ba skladby

➮ Stlaète Joystick ' hore alebo dole na listovanie vo výpise.

Vo¾ba skladby z výpisu skladieb

➮ Pokia¾ chcete zvoli adresár zo zoznamu,
nastavte výberovú znaèku na poadovaný adresár a stlaète Joystick OK '.
Zobrazí sa výpis skladieb zvoleného adresára.
➮ Posuòte výberovú znaèku na poadovanú skladbu a stlaète Joystick OK '.
➮ Stlaète tlaèidlo NEXT #, aby se opä zobrazilo hlavné menu MP3.

Môete si necha zobrazi výpis vetkých skladieb aktuálneho adresára a z tohto výpisu potom komfortne vybera skladby.
➮ Na zobrazenie výpisu skladieb stlaète tlaèidlo NEXT #.
➮ Stlaète Joystick ' hore alebo dole na listovanie vo výpise skladieb.
➮ Pokia¾ chcete zvoli skladbu zo zoznamu,
nastavte výberovú znaèku na poadovanú
skladbu a stlaète Joystick OK '.
➮ Stlaète tlaèidlo NEXT #, aby sa opä zobrazilo hlavné menu MP3.
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REIM MP3
Vo¾ba skladby pomocou Joysticka
Na prepnutie dopredu a dozadu medzi skladbami v aktuálnom adresári,
➮ pohnite Joystickom ' vpravo na ïaliu
skladbu popr. v¾avo na predchádzajúcu
skladbu), a sa èíslo poadovanej skladby
zobrazí na displeji.

Ukonèenie SCAN, ïalej reprodukcie
skladby
Na ukonèenie vzorkovania,
➮ stlaète Joystick OK '.
Zaène sa reprodukcia aktuálne vzorkovanej
skladby.

Pri prvom stlaèení Joysticku ' v¾avo sa znova
zaène reprodukcia aktuálnej skladby.

Reprodukcia skladieb v náhodnom
poradí (MIX)

Rýchle vyh¾adávanie
(s príposluchom)

Na reprodukciu skladieb aktuálneho adresára
v náhodnom poradí,

Na rýchle vyh¾adávanie dozadu popr. dopredu,
➮ pridrte Joystick ' v¾avo popr. vpravo, a
sa zaène rýchle vyh¾adávanie dozadu
popr. dopredu.

Vzorkovanie skladieb (SCAN)
Môete si necha krátko prehra vetky skladby na CD.
➮ Pridrte stlaèený Joystick OK ' dlhie ako
dve sekundy.
Vetky ïalie skladby na CD budú vo vzostupnom poradí krátko vzorkované.
Pokyn:
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Doba vzorkovania je nastavite¾ná. Preèítajte si na nastavenie odstavec Nastavenie doby vzorkovania v kapitole Reim
autorádia.

➮ stlaète Softkey $ umiestnený ved¾a displeja u MIX.
Na displeji sa zobrazí MIX DIR.
Na reprodukciu skladieb vetkých adresárov
vloeného CD s MP3 v náhodnom poradí,
➮ stlaète znova Softkey $ umiestnený ved¾a
displeja u MIX.
Na displeji sa objaví MIX CD.
Ukonèenie funkcie MIX
Na ukonèenie funkcie MIX,
➮ stlaète Softkey $ umiestnený ved¾a displeja u MIXto¾kokrát, a sa na displeji
zobrazí MIX OFF.

REIM MP3
Opakovaná reprodukcia
jednotlivých skladieb alebo celého
adresára (REPEAT)
➮ Stlaète Softkey $ umiestnený ved¾a displeja u REPEAT.
REPEAT TRACK sa krátko zobrazí na displeji.
Na opakovanú reprodukciu celého adresára,
➮ stlaète Softkey $ umiestnený ved¾a displeja u REPEAT.
REPEAT DIR sa krátko zobrazí na displeji.
Ukonèenie funkcie REPEAT
Na ukonèenie opakovania aktuálnej skladby
popr. aktuálneho adresára,
➮ stlaète Softkey $ umiestnený ved¾a displeja u REPEAT to¾kokrát, a sa na displeji krátko zobrazí REPEAT OFF.

Nastavenie zobrazenia na displeji
Máte monos necha si na displeji zobrazi
meno interpréta, názov skladby a albumu (ID3Tag) popr. názov adresára a súboru. Informácie z ID3-Tag (album, interprét a názov skladby) mono zobrazi len vtedy, keï boli pri vytváraní CD popr. súborov MP3 uloené na
disk.

Poèas reprodukcie sa v hornom riadku displeja
vdy zobrazuje názov skladby. Pritom sa názov skladby po zmene skladby zobrazí raz
ako beiaci text a potom sa bude zobrazova
v skrátenej podobe na 16 miest.
Pokyn:
Pokia¾ nie je k dispozícii názov skladby z ID3Tag, zobrazí sa názov súboru.
V dolnom riadku displeja (informaèný riadok)
môete voli medzi zobrazením rôznych
informácií.
Vo¾ba informácií v informaènom riadku
V dolnom riadku displeja (informaèný riadok)
môete voli medzi zobrazením rôznych informácií MP3, ako skladba, interprét, album alebo èíslo adresára (DIR) popr. názov súboru.
➮ Stlaète Softkey $ umiestnený ved¾a displeja u INFO to¾kokrát, a sa na displeji
zobrazí poadované zobrazenie v dolnom
riadku displeja.
Pokyn:
Pokia¾ informácie o interprétovi, skladbe a albume nie sú k dispozícii ako ID3-TAG, nemôete tu tie niè zvoli.
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REIM MP3
Zobrazi vetky informáciee o súbore
Na zobrazenie vetkých informácií k príslunej
skladbe a tie názvu adresára i súboru ako
beiaci text,
➮ stlaète Softkey $ umiestnený ved¾a displeja u SHOW ALL.
Informácie, pokia¾ sú k dispozícii, sa raz zobrazia v informaènom riadku ako beiaci text.
Poèas zobrazenia bliká na displeji SHOW
ALL.
Nastavenie rolovania textov
Môete zvoli, èi bude zobrazenie na displeji,
ktoré ste nastavili v kapitole Vo¾ba informácií
v informaènom riadku zobrazené ako rolovaný text (SCROLL ON) alebo len jednorázovo
(SCROLL OFF).
➮ Stlaète Softkey $ umiestnený ved¾a displeja u SCROLL to¾kokrát, a sa na displeji zobrazí poadované nastavenie.

PREVÁDZKA CD-MENIÈA
Prevádzka CD-menièa
(volite¾ný doplnok)
V kapitole Prísluenstvo tohto návodu na obsluhu alebo u predajcov Blaupunkt zistíte,
ktoré CD-menièe/Compakt Drive MP3 môete
pouíva s týmto prístrojom.
Pokyn:
Informácie o manipulácii s CD, vkladaní CD a
o obsluhe CD-menièa nájdete v návode na
obsluhu pre vá CD-meniè.
Informácie o manipulácii s Compact Drive MP3
a o reprodukcii skladieb pomocou Microdrive-pevného disku s Compact Drive MP3
nájdete v návode na obsluhu pre Compact
Drive MP3.

Zaèatie prevádzky CD-menièa
➮ Stlaète tlaèidlo SOURCE + tak, a sa na
displeji zobrazí reim CD-menièa.
Reprodukcia sa zaène v mieste, kde bola preruená. Pokia¾ sa vyberie zásobník z CD-menièa a znova sa vloí, bude najprv zásobník
nasnímaný, potom sa zaène reprodukcia
prvou skladbou na prvom CD, ktoré CD-meniè
zistil.
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PREVÁDZKA CD-MENIÈA
Vo¾ba CD

Vzorkovanie skladieb (SCAN)

Na prepnutie na iné CD hore alebo dole,

Môete si necha krátko prehra vetky skladby na CD.

➮ stlaète Softkey $ umiestnený ved¾a displeja u poadovaného CD (CD1  CD10).
Prepnite prípadne pomocou Softkey $
ved¾a displeja u NEXT popr. PREVIOUS
medzi stránkami základného menu CDmenièa
alebo
➮ stlaète Joystick ' hore popr. dole, a sa
èíslo poadovaného CD objaví na displeji.

Vo¾ba skladby

➮ Pridrte stlaèený Joystick OK ' dlhie ako
dve sekundy.
Vetky ïalie skladby na CD budú vo vzostupnom poradí krátko vzorkované.
Pokyn:


Doba vzorkovania je nastavite¾ná. Preèítajte si na nastavenie odstavec Nastavenie doby vzorkovania v kapitole Reim
autorádia.

Na prepnutie na inú skladbu na aktuálnom
CD smerom hore alebo dole,

Ukonèenie SCAN, ïalej reprodukcie
skladby

➮ stlaète Joystick ' v¾avo popr. vpravo, a
sa èíslo poadovanej skladby objaví na
displeji.

Na ukonèenie vzorkovania,

Pri prvom stlaèení Joysticku ' v¾avo sa znova
zaène reprodukcia aktuálnej skladby.

Rýchle vyh¾adávanie
(s príposluchom)
Na rýchle vyh¾adávanie dozadu popr. dopredu,
➮ pridrte Joystick ' v¾avo popr. vpravo, a
sa zaène rýchle vyh¾adávanie dozadu
popr. dopredu.

➮ stlaète Joystick OK '.
Zaène sa reprodukcia aktuálne vzorkovanej
skladby.

Opakovaná reprodukcia
jednotlivých skladieb alebo
celého CD (REPEAT)
Na opakovanú reprodukciu aktuálnej skladby,
➮ stlaète tlaèidlo NEXT #.
Zobrazí sa menu funkciou CD-menièa.
➮ Stlaète Softkey $ umiestnený ved¾a displeja u REPEAT.
REPEAT TRACK sa krátko zobrazí na displeji.
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PREVÁDZKA CD-MENIÈA
Na opakovanú reprodukciu celého CD,
➮ stlaète poèas zobrazenia menu funkciou
CD-menièa Softkey $ umiestnený ved¾a
displeja u REPEAT.
REPEAT CD sa krátko zobrazí na displeji.
Ukonèenie funkcie REPEAT
Na ukonèenie opakovania aktuálnej skladby
popr. aktuálneho CD,

Pomenovanie CD
Na lepie rozpoznávanie vaich CD vám autorádio ponúka monos individuálneho zadania názvov a 99 CD (neplatí pre Compact
Drive MP3). Názvy môu by maximálne sedemmiestne.
Ak sa pokusíte zada viac ako 99 názvov,
zobrazí sa na displeji FULL.

➮ stlaète poèas zobrazenia menu funkciou
CD-menièa Softkey $ umiestnený ved¾a
displeja u REPEAT to¾kokrát, a sa na
displeji krátko zobrazí REPEAT OFF.

Zadávanie/zmena názvov CD

Reprodukcia skladieb v
náhodnom poradí (MIX)

➮ Stlaète Softkey $ umiestnený ved¾a displeja u CD NAME.

Na reprodukciu skladieb aktuálneho CD v náhodnom poradí,
➮ stlaète tlaèidlo NEXT #.
Zobrazí se menu funkcí CD-mìnièe.
➮ Stlaète Softkey $ umiestnený ved¾a displeja u MIX.
Na displeji sa objaví MIX CD.

➮ Poèúvajte CD, ktoré chcete pomenova.
➮ Stlaète tlaèidlo NEXT #.
Zobrazí sa menu funkciou CD-menièa.

V hornom riadku displeja sa zobrazí aktuálny
názov CD. Pokia¾ ste ete CD nepomenovali,
zobrazí sa sedem podèiarknutí _.
➮ Stlaète Softkey $ umiestnený ved¾a displeja u EDIT.
Dostanete sa do editovacieho reimu. Prvé
miesto zadávania bliká.

Na reprodukciu skladieb vetkých vloených
CD v náhodnom poradí,

➮ Pohnite Joystickom ' hore alebo dole a
zvo¾te prísluný znak. Ak má niektoré
miesto zosta vo¾né, zvo¾te podèiarknutie.

➮ stlaète znova Softkey $ umiestnený ved¾a
displeja u MIX.

➮ Pohnite Joystickom ' v¾avo alebo vpravo
na zmenu miesta zadávania znaku.

Na displeji sa objaví MIX ALL.

➮ Stlaète Joystick OK ' na uloenie názvu
do pamäte.

Ukonèenie funkcie MIX
Na ukonèenie funkcie MIX,
➮ stlaète Softkey $ umiestnený ved¾a displeja u MIXto¾kokrát, a sa na displeji
krátko zobrazí MIX OFF.
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PREVÁDZKA CD-MENIÈA
Vymazanie názvov CD
➮ Poèúvajte CD, ktorého názov chcete vymaza.
➮ Stlaète tlaèidlo NEXT #.
Zobrazí sa menu funkciou CD-menièa.
➮ Stlaète Softkey $ umiestnený ved¾a displeja u CD NAME.
➮ Pridrte stlaèené Softkey $ umiestnené
ved¾a displeja u CLEAR CD dlhie ako
dve sekundy.
Názov CD bude vymazaný.
Vymazanie názvov vetkých CD
➮ Poèúvajte CD.
➮ Stlaète tlaèidlo NEXT #.
Zobrazí sa menu funkciou CD-menièa.
➮ Stlaète Softkey $ umiestnený ved¾a displeja u CD NAME.

CLOCK - ÈAS
CLOCK - èas
Nastavenie hodín
Hodiny mono automaticky nastavova signálom RDS. Pokia¾ túto funkciu nepodporuje
iadny prijímate¾ný vysielaè, môete hodiny
nastavi aj ruène.
Automatické nastavovanie hodín
Na automatické nastavenie hodín,
➮ stlaète tlaèidlo MENU (.
➮ Stlaète Softkey $ umiestnený ved¾a displeja u CLOCK.
➮ Stlaète Softkey $ umiestnený ved¾a displeja u AUTOSYNC to¾kokrát, a sa na
displeji zobrazí AUTOSYNC ON.
AUTOSYNC ON znamená, e hodiny budú
automaticky nastavované signálom RDS.

➮ Pridrte stlaèené Softkey $ umiestnené
ved¾a displeja u CLEAR ALL dlhie ako
dve sekundy.

Ruèné nastavenie hodín

Názvy CD budú vymazané.

➮ Stlaète Softkey $ umiestnený ved¾a displeja u CLOCK.

Pokyn:
Táto funkcia nie je k dispozícii pre Compact
Drive MP3. Pokia¾ pouijete túto funkciu u
Compact Drive MP3, zobrazí sa na displeji na
45 sekúnd CDC CLEAR. Prístroj v tejto dobe
nemono obsluhova.

➮ Na nastavovanie hodín stlaète tlaèidlo MENU (.

➮ Stlaète Softkey $ umiestnený ved¾a displeja u TIME.
V hornom riadku displeja sú zobrazené hodiny
a minúty. Blikajú hodiny.
➮ Nastavte hodiny tak, e stlaèíte Joystick '
hore alebo dole.
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CLOCK - ÈAS
Na nastavenie minút,
➮ stlaète Joystick ' doprava.
Blikajú minúty.
➮ Nastavte minúty tak, e stlaèíte Joystick '
hore alebo dole.
➮ Na opustenie menu stlaète Joystick OK '
alebo tlaèidlo MENU (.
Nastavenie bude uloené do pamäte.
Nastavenie dát
Na nastavenie dát,
➮ stlaète tlaèidlo MENU (.
➮ Stlaète Softkey $ umiestnený ved¾a displeja u CLOCK.
➮ Stlaète Softkey $ umiestnený ved¾a displeja u DATE.
V hornom riadku displeja sa zobrazuje rok
(RR), mesiac (MM) a deò (DD).
Bliká miesto na zadanie roku.
➮ Nastavte rok (napr. 04 pre rok 2004) posunom Joysticku ' hore alebo dole.
➮ Stlaète Joystick ' doprava na premiestnenie miesta zadania na mesiac.
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➮ Nastavte mesiac tak, e stlaèíte Joystick
' hore alebo dole.
➮ Stlaète Joystick ' doprava na premiestnenie miesta zadania na deò.
➮ Nastavte deò tak, e stlaèíte Joystick '
hore alebo dole.
➮ Na opustenie menu stlaète Joystick OK '
alebo tlaèidlo MENU (.
Nastavenie bude uloené do pamäte.

Trvalé zobrazenie hodín na displeji
Pri vypnutom prístroji a zapnutom zapa¾ovaní
vozidla môu by na displeji zobrazené hodiny.
➮ Stlaète tlaèidlo MENU (.
➮ Stlaète Softkey $ umiestnený ved¾a displeja u CLOCK.
➮ Stlaète Softkey $ umiestnený ved¾a displeja u OFF CLOCK.
SHOW CLOCK znamená, e hodiny budú
zobrazené, HIDE CLOCK znamená, e nebudú zobrazené.

EKVALIZÉR
Ekvalizér

Automatické vymeranie ekvalizéru

Tento prístroj má digitálny ekvalizér DEQ Max.
Na tieto úèely máte k dispozícii tri samovymeriavacie 5-pásmové ekvalizéry a pä prednastavení zvuku.

Môete previes a do pamäti uloi elektronické
vymeranie pre tri rôzne situácie, napr.:

Ekvalizéry EQ1 - EQ3 mono automaticky
vymera pomocou dodávaného peciálneho
mikrofónu (len Los Angeles MP74). Automaticky zistené hodnoty mono tie zmeni ruène.

EQ 3 pre cestujúcich vpredu a vzadu

Okrem toho môete ekvalizér kompletne nastavi aj manuálne.
K dispozícii sú nasledujúce pásma:


LOW 1

20 - 250 Hz



LOW 2

20 - 250 Hz



HIGH 1

320 - 20 000 Hz



HIGH 2

320 - 20 000 Hz



HIGH 3

320 - 20 000 Hz

EQ 1 len pre vodièa
EQ 2 pre vodièa a spolujazdca
Poèas vymeriavania drte merací mikrofón v
príslunej polohe.
Poloha mikrofónu pre situáciu 1 (príklad len
pre vodièa) je priamo vo výee hlavy vodièa.
Pre situáciu 2 je merací mikrofón medzi vodièom a spolujazdcom.
Pre situáciu 3 je v strede interiéru vozidla (v¾avo/vpravo, vpredu/vzadu).
Vymeriavanie sa musí prevádza v skutoène
k¾udnom prostredí. Cudzie hluky skres¾ujú
merania.

Môete nastavi úroveò pre urèitý kmitoèet v
25 krokoch od -12 dB do +12 dB. Prídavne
môete nastavi faktor kvality Q v troch stupòoch od 1 do 3.

Pokyn:

Zapnutie/vypnutie ekvalizéru

Vyarovanie reproduktorov nesmie by ovplyvnené iadnymi predmetmi. Vetky reproduktory musia by pripojené. Mikrofón musí
by pripojený k prístroju.

Na zapnutie/vypnutie ekvalizéru,
➮ pridrte stlaèené tlaèidlo AUDIO ) dlhie
ako dve sekundy.
Zobrazí sa menu ekvalizéru.
Na zapnutie ekvalizéru,
➮ stlaète Softkey $ s oznaèením na displeji
USER alebo PRESET a zvo¾te jeden
ekvalizér.
Na vypnutie ekvalizéru,
➮ stlaète Softkey $ umiestnený ved¾a displeja u OFF.

Poèas vymeriavania nesmie by teplota vo vozidle vyia ako 55 °C, pretoe by dolo ku
skresleniu výsledkov merania.

Potrebný mikrofón je obsiahnutý v rozsahu
dodávky Los Angeles MP74. Pre Seattle
MP74 si môete mikrofón zakúpi v pecializovaných predajniach.
Na vymeranie ekvalizéru,
➮ pridrte stlaèené tlaèidlo AUDIO ) dlhie
ako dve sekundy.
➮ Stlaète Softkey $ umiestnený ved¾a displeja u USER EQ.
➮ Stlaète Softkey $ s oznaèením ekvalizéru
na displeji EQ-1, EQ-2 alebo EQ-3,
který chcete nastavit.
➮ Stlaète Softkey $ umiestnený ved¾a displeja u AUTO.
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EKVALIZÉR
Na displeji sa zobrazí odpoèítavanie, potom
budete poèu testovací um a prevedie sa vymeranie.
Pokyn:
Poèas vymeriavania postupujte pod¾a pokynov na displeji!
➮ Takto postupujte u vetkých ekvalizérov.

Vo¾ba ekvalizéru
Na vymeranie popr. manuálnom nastavení,
➮ pridrte stlaèené tlaèidlo AUDIO ) dlhie
ako dve sekundy.

➮ Zvo¾te prísluné Softkey $ poadované
prednastavenie.
➮ Na opustenie menu stlaète Joystick OK '
alebo tlaèidlo AUDIO ).
Nastavenie bude uloené do pamäte.

Ruèné nastavenie ekvalizéru
Pokyny na nastavenie
Odporúèame vám poui na nastavovanie
vám známe CD.

➮ Stlaète Softkey $ umiestnený ved¾a displeja u USER EQ.

Nastavte pred nastavovaním ekvalizéru tónovú clonu a pomery hlasitosti na nulu a deaktivujte X-BASS. Preèítajte si kapitolu Nastavenie zvuku a pomeru hlasitosti.

➮ Zvo¾te pomocou prísluných Softkeys $
poadovaný ekvalizér EQ-1, EQ-2 alebo EQ-3.

➮ Poèúvajte CD.
➮ Ohodnote zvukový dojem pod¾a vaich
predstáv.

➮ Na opustenie menu stlaète Joystick OK '
alebo tlaèidlo AUDIO ).

➮ Preèítajte si teraz pokyny v tabu¾ke Pomôcka na nastavenie ekvalizéru v ståpci
Zvukový dojem.

Nastavenie bude uloené do pamäte.

Zvolenie prednastavených zvukov
(Preset)
Môete zvoli prednastavenie zvuku pre nasledujúce druhy hudby.


VOCAL



DISCO



ROCK



JAZZ



CLASSIC

Nastavenia týchto týlov hudby sú u vopred
naprogramované.
➮ Pridrte stlaèené tlaèidlo AUDIO ) dlhie
ako dve sekundy.
➮ Stlaète Softkey $ umiestnený ved¾a displeja u PRESET.
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➮ Nastavte hodnoty tak, ako je uvedené v
ståpci Opatrenie.
Prevedenie nastavenia
➮ Pridrte stlaèené tlaèidlo AUDIO ) dlhie
ako dve sekundy.
➮ Stlaète Softkey $ umiestnený ved¾a displeja u USER.
➮ Stlaète Softkey $ s oznaèením ekvalizéru
na displeji EQ-1, EQ-2 alebo EQ-3,
ktorého nastavenie chcete zmeni.
➮ Stlaète Softkey $ s oznaèením pásma
ekvalizéru LOW1, LOW2, HIGH1,
HIGH2 alebo HIGH3, u ktorého chcete
zmeni nastavenie.

EKVALIZÉR
V hornom riadku sa zobrazuje kmitoèet v Hz,
úroveò v dB a faktor kvalityQ.
Na vo¾bu kmitoètu,
➮ stlaète Joystick ' v¾avo alebo vpravo, a
sa na displeji zobrazí s blikaním poadovaný kmitoèet.
➮ Nastavte kmitoèet, ktorý chcete zmeni,
posunom Joysticku ' hore alebo dole.
Na nastavenie úrovne,
➮ stlaète Joystick ' v¾avo alebo vpravo, a
sa na displeji zobrazí hodnota úrovne pred
dB.
➮ Nastavte úroveò pre tento kmitoèet posunom Joysticku ' hore alebo dole.

Na nastavenie faktoru kvality,
➮ stlaète Joystick ' v¾avo alebo vpravo, a
sa na displeji zobrazí hodnota faktoru
kvality za Q.
➮ Nastavte faktor kvality tak, e stlaèíte
Joystick ' hore alebo dole.
Pokyn:
Postupujte rovnakým spôsobom u vetkých
kmitoètov, ktoré chcete nastavi.
➮ Na opustenie menu stlaète Joystick OK '
alebo tlaèidlo AUDIO ).
Nastavenie bude uloené do pamäte.

Pomôcka na nastavenie ekvalizéru
Zvukový dojem/problém

Opatrenie

Ve¾mi slabá reprodukcia basov

Zvýi basy pomocou
Kmitoèet: 32 a 160 Hz
Úroveò: +4 a +6 dB

Neèisté basy
Reprodukcia drnèí
Nepríjemný tlak

Zníi dolné stredy pomocou
Kmitoèet: 400 Hz
Úroveò: cca -4 dB

Zvuk je silno v popredí,
agresívny, chýba stereofónny efekt

Zníi stredy pomocou
Kmitoèet: 1 000 a 2 500 Hz
Úroveò: -4 a -6 dB

Stlmená reprodukcia
Malá priezraènos
Chýba èistý zvuk nástrojov

Zvýit oblast výek pomocí
Kmitoèet: 6 300 a 10 000 Hz
Úroveò: +2 a +4 dB
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TMC

ZOSILÒOVAÈ/VÝSTUP PRE SUB

TMC pre dynamické navigaèné
systémy

Zosilòovaè/výstup pre
subwoofer

TMC znamená Traffic Message Channel.
Cez TMC sú digitálne prenáané správy, ktoré
mono vhodným navigaèným systémom vyui
na plánovanie trasy. Vae autorádio má výstup
TMC, ktorý mono pripoji k navigaèným systémom Blaupunkt. U vaich predajcov Blaupunkt môete zisti, ktoré navigaèné systémy
môete s vaim autorádiom poui.

Cez prísluné prípojky môete pripoji k autorádiu externý zosilòovaè. Okrem toho môete
cez integrovanú dolnú priepus pripoji subwoofer. K tomu je dôleité pripoji zosilòovaè i
subwoofer spôsobom popísaným v návode
na intaláciu.
Odporúèame vám poui prispôsobené produkty Blaupunkt alebo výrobky z radu Velocity.

Zapnutie/vypnutie interného
zosilòovaèa
Pokia¾ pouijete externý zosilòovaè, môete
vypnú interný zosilòovaè (nastavenie INTERNAL AMP OFF).
Pokyn:


Prekontrolujte, prosím, toto nastavenie,
pokia¾ niè nepoèujete z reproduktorov.

➮ Stlaète tlaèidlo MENU (.
➮ Stlaète Softkey $ umiestnený ved¾a displeja u VARIOUS.
➮ Stlaète Softkey $ s oznaèením na displeji
AMP ON to¾kokrát, a sa poadované
nastavenie INTERNAL AMP ON popr.
INTERNAL AMP OFF objaví na displeji.
Pokia¾ je zapnutý interný zosilòovaè, je
Softkey AMP ON tmavo podloený.
➮ Na opustenie menu stlaète Joystick OK '
alebo tlaèidlo MENU (.
Nastavenie bude uloené do pamäte.
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EXTERNÉ ZDROJE ZVUKU
Externé zdroje zvuku

Pokyn:

K prístroju môete pripoji a dva externé zdroje audio-signálu. Týmito zdrojmi môu by napr.
prenosné CD-prehrávaèe, prehrávaèe minidiskov alebo prehrávaèe MP3.

➮ Na opustenie menu stlaète Joystick OK '
alebo tlaèidlo MENU (.

Prvý externý zdroj audio-signálu môete pripoji namiesto CD-menièa (AUX1).
Druhý externý zdroj audio-signálu (AUX2) môete pripoji prídavne k CD-menièu alebo k
AUX1.
Aby bolo moné pouíva vstupy AUX, musíte
zapnú tieto vstupy AUX v menu Setup.



Pokia¾ je pripojený CD-meniè, nemono
zmeni vstup AUX.

Nastavenie bude uloené do pamäte.
Pokyn:


Keï sú vstupy AUX zapnuté, mono ich
zvoli tlaèidlom SOURCE +.

Pomenovanie vstupu Aux

Pokia¾ chcete pripoji externý audio-zdroj signálu, potrebujete adaptérový kábel. Tento kábel si môete zakúpi u predajcov Blaupunkt.

Vstupy AUX môete pomenova, aby ich bolo
moné lepie priradi poèas prepínania zdrojov signálov tlaèidlom SOURCE + (môete
napr. poui názvy pripojených zariadení).

Zapnutie/vypnutie vstupu AUX

➮ Stlaète tlaèidlo MENU (.

➮ Stlaète tlaèidlo MENU (.
➮ Stlaète Softkey $ umiestnený ved¾a displeja u AUX.
Zobrazí sa menu AUX.
➮ Stlaète Softkey $ ved¾a displeja u oznaèenia AUX1 pokia¾ nemáte pripojený CDmeniè a chcete pripoji ïalí zdroj audiosignálu. S kadým stlaèením Softkey AUX
1 môete prepína medzi nastaveniami
AUXILIARY 1 ON a AUXILIARY 1 OFF.
➮ Stlaète Softkey $ umiestnený ved¾a displeja u AUX2. S kadým stlaèením Softkey AUX2 môete prepína medzi nastaveniami AUXILIARY 2 ON a AUXILIARY
2 OFF.

➮ Stlaète Softkey $ umiestnený ved¾a displeja u AUX.
Zobrazí sa menu AUX.
➮ Stlaète Softkey $ umiestnený ved¾a displeja u EDIT pod AUX1 popr. AUX2.
tandardný text pre zvolený vstup sa zobrazí
na displeji. Znaèka na zadávanie stojí na zaèiatku riadku a bliká.
Na zadanie názvu,
➮ stlaète Joystick ' do¾ava alebo doprava
na presun znaèky zápisu.
➮ Nastavte poadované písmeno posunom
Joysticku ' hore alebo dole.
➮ Po zadaní celého názvu a na opustenie
menu stlaète Joystick OK ' alebo tlaèidlo
MENU (.
Nastavenie bude uloené do pamäte.
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ZADANIE SPRÁVY PO ZAPNUTÍ ZOBRAZENIE SÉRIOVÉHO ÈÍSLA
Zadanie správy po zapnutí

Zobrazenie sériového èísla

Keï zapnete prístroj, zobrazí sa na displeji
správa ako beiaci text. Z výroby je prednastavený text BLAUPUNKT-THE ADVANTAGE
IN YOUR CAR. Namiesto neho si môete
zada vlastný text s dåkou a 35 znakov.

Sériové èíslo prístroja mono zobrazi na displeji.

➮ Stlaète tlaèidlo MENU (.

➮ Stlaète Softkey $ umiestnený ved¾a displeja u SER NUM.

➮ Stlaète Softkey $ umiestnený ved¾a displeja u VARIOUS.
➮ Stlaète Softkey $ umiestnený ved¾a displeja u ON MSG.
tandardný text správy po zapnutí sa zobrazí
na displeji. Znaèka na zadávanie stojí na zaèiatku riadku a bliká.
Na zadanie iného textu,
➮ stlaète Joystick ' do¾ava alebo doprava
na presun znaèky zápisu.
➮ Nastavte poadované písmeno posunom
Joysticku ' hore alebo dole.
➮ Po zadaní celej správy a na opustenie menu stlaète Joystick OK ' alebo tlaèidlo
MENU (.
Nastavenie bude uloené do pamäte.
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➮ Stlaète tlaèidlo MENU (.
➮ Stlaète Softkey $ umiestnený ved¾a displeja u VARIOUS.

Sériové èíslo prístroja sa zobrazí v hornom
riadku displeja.
➮ Na opustenie menu stlaète Joystick OK '
alebo tlaèidlo MENU (.

VYNULOVANIE PRÍSTROJA

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vynulovanie prístroja

Technické údaje

Nastavenie prístroja môete vynulova na hodnoty nastavené z výroby. Pritom sa strácajú
vetky osobné nastavenia.

Zosilòovaè
Výstupný výkon:

➮ Stlaète tlaèidlo MENU (.
➮ Stlaète Softkey $ umiestnený ved¾a displeja u VARIOUS.
➮ Pridrte stlaèené Softkey $ umiestnené
ved¾a displeja u NORMSET dlhie ako
dve sekundy.
Prístroj sa vypne a potom sa automaticky zapne.

sínusový 4 x 18 wattov
pri 14,4 V a skreslení
1 % na 4 ohmoch.
sínusový 4 x 26 wattov
pod¾a DIN 45324 pri
14,4 V na 4 ohmoch.
maximálny 4 x 50 wattov

Tuner
Vlnové rozsahy:
VKV (FM) :

87,5 - 108 MHz

SV :

531 - 1 602 kHz

DV :

153 - 279 kHz

FM - kmitoètový rozsah:
20 - 16 000 Hz

CD
Kmitoètový rozsah: 15 - 20 000 Hz

Výstup predzosilòovaèa
4 kanály:

4 V / <1 kOhm

Vstup AUX
Citlivos vstupu:

1,2 V / 10 kOhm

Zmeny vyhradené!
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MONTÁNY NÁVOD
Bezpeènostné pokyny
Poèas montáe a pripájania dbajte, prosím,
na nasledujúce bezpeènostné pokyny.
-

Odpojte mínusový pól akumulátora!
Dbajte na bezpeènostné pokyny výrobcu
motorového vozidla.

-

Pri vàtaní otvorov dbajte na to, aby nedolo
k pokodeniu iadnych dielov vozidla.

-

Prierez káblov pre plusové a mínusové vedenie nesmie by nií ako 1,5 mm2.

-

Konektory na strane vozidla nepripojujte k autorádiu!

-

Adaptérový kábel potrebný pre vá typ
vozidla získate v pecializovanej predajni
BLAUPUNKT.

-

Pod¾a typu kontrukcie váho vozidla môe dôjs k odchýlkam od tohto popisu.
Nepreberáme iadne ruèenie za následné
pokodenia vzniknuté chybami pri intalácii a pripájaní.
Pokia¾ vám nebudú vyhovova tu uvedené
pokyny na vau intaláciu, obráte sa, prosím, na svojho odborného predajcu Blaupunkt, na výrobcu váho vozidla alebo na
nau telefónnu Hotline.

Pri montái zosilòovaèa alebo menièa musíte vdy najprv pripoji ukostrenie prístrojov
pred zapájaním konektorov do zásuviek
Line-In alebo Line-Out.
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DODÁVANÉ DIELY
Dodávané montáne a pripájacie diely

A

G*

H*

B

D

I*

C

E

F
J*

* len Los Angeles MP 74
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1.

3.

7 607 621 ...
Adaptérové káble pecifické pre vozidlo získate v pecializovanej predajni.
Center - out cable

7 607 001 512
4.

12V

E

F

2.
5.

Anténa

Demontá

D
C

B

A
8 601 910 003
6.

12V
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B

Mikrofón
G*

H*

I*

èierna
D
Rádio

èervená

J*

PIN 9 MIC GND

Pin 10 MIC INPUT

* len Los Angeles MP 74
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7.

*

Aut. anténa
FB +12 V / RC +12 V
+12 V zosilòovaè
Summe
Sum
Somme
El Zumbid
Zumbam
Sum

A

400 mA

D

B

1

Nepouité

1

Reproduktorový výstup RR+

2

Rádio Mute

2

Reproduktorový výstup RR-

3

Nepouité

3

Reproduktorový výstup RF+

4

Trvalé +12V

4

Reproduktorový výstup RF-

5

Aut. anténa

5

Reproduktorový výstup LF+

6

Osvetlenie

6

Reproduktorový výstup LF-

7

Sv. 15/zapa¾ovanie

7

Reproduktorový výstup LR+

8

Kostra

8

Reproduktorový výstup LR-

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

AUX 2 NF L (Navi NF)
AUX 2 NF R (Navi Mute)
AUX 2 GND (Navi GND)
Ext. Displ. Data
Ext. Displ. Clock
NC
NC
NC
MIC GND
MIC INPUT

C
C1

C2

C3

1

Linkový výstup LR

7

Vstup tel. NF +

13

Bus (TMC) - In

2

Linkový výstup RR

8

Vstup tel. NF -

14

Bus (TMC) - Out

3

Linkový výstup kostra

9

Rádio Mute

15

Trvalé +12V

4

Linkový výstup LF

10

5

Linkový výstup RF

11

Dia¾kové ovládanie

12

FB - kostra / RC - GND

6

+12V Zosilòovaè*

Ekvalizér
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Zosilòovaè

FB +12V / RC +12V*

Dia¾kové
ovládanie

16

+12V*

17

Bus (TMC) - kostra / GND

18

AF-AUX1 - kostra / GND

19

CDC IN L (AUX 1NF L)

20

CDC IN R (AUX 1NF R)

Vstup NF z telefónu

CD meniè

Výstupný kábel pre predzosilòovaè/subwoofer/
stredový reproduktor
7 607 001 512

Center Out (color-GN)
Sub Out (color-BN)

H

GN
Center Out

BN
Sub Out

12V

Relais

Zosilòovaè

A

12V

7
1 35

Sv. 15 +12V

8
24 6

J

RR R

LR
F LF

+
+
+
+
-

4 Ohm
4 Ohm
4 Ohm
4 Ohm

12V

12V

Zmeny vyhradené!
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Obchodné zastúpenie pre SR:

Autorizovaný servis pre SR:

Robert Bosch, spol. s r.o.
Dr. Vladimíra Clementisa è. 10
826 47 Bratislava
Tel.: 02/48 703-213, 254
Fax: 02/48 703-229
www.blaupunkt.sk

DKSB Zvolen
Kozaèekova 11
960 11 Zvolen
Tel.: 045/5331 631
Fax: 045/5321 679
VANESO, spol. s r.o.
Toplianska è. 5
821 07 Bratislava - Vrakuòa
Tel.: 02/45521 473
Fax: 02/4525 9225

