CDC400_CD300_J300_SK.book Page 1 Tuesday, June 16, 2009 9:58 AM

Obsah

Úvod ....................................................3
Rádio .................................................19
Audioprehrávače ...............................29
Register .............................................38

CDC400_CD300_J300_SK.book Page 2 Tuesday, June 16, 2009 9:58 AM

CDC400_CD300_J300_SK.book Page 3 Tuesday, June 16, 2009 9:58 AM

Úvod

Úvod

Úvod
Všeobecné informácie
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Informačné systémy CD rádio s meničom
a CD rádio predstavujú moderný systém
pre zábavu a informovanost’ vo vozidle.
Pre vlnové pásma FM, DAB
(iba CD rádio s meničom s DAB) a AM
je rádio vybavené dvanástimi
automaticky priraditeľnými predvoľbami
kanálov. Existuje navyše 36 kanálov,
ktoré môžu byt’ priradené manuálne
(nezávislé od vlnového pásma).
Vstavaný prehrávač CD slúži pre vašu
zábavu prehrávaním zvukových diskov
CD a diskov CD MP3/WMA. Vstavaný
menič diskov (iba CD rádio s meničom)
môže obsluhovat’ až šest’ diskov CD.
Navyše môžete pripojit’ napríklad
prenosný prehrávač ako ďalší
zdroj zvuku pre informačný systém.
Digitálny procesor zvuku poskytuje
viacero prednastavených režimov
ekvalizéra pre optimálny zvuk.
Informačný systém sa môže ovládat’
aj ovládacími prvkami na volante.

Premyslené rozmiestnenie ovládacích
prvkov, jasné displeje a multifunkčný
gombík MENU umožní jednoduché
a intuitívne ovládanie systému.
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Použite príručku pre
informačný systém

 Rýchly prehľad mnohých funkcií











informačného systému môžete získat’
preštudovaním všetkých ovládacích
prvkov v časti „Prehľad“.
Popis základných krokov ovládania
informačného systému nájdete
v časti „Ovládanie“.
Správny postup pre používanie
najrýchlejšie získate pomocou
obsahu na začiatku pokynov
pre používanie a v príslušnej
časti príručky.
Správny postup pre používanie
nájdete aj pomocou abecedného
registra.
Detailný popis funkcií svojho
informačného systému nájdete
v príslušných častiach.
Pojmy ako vľavo, vpravo,
vpredu alebo vzadu sa vždy
vzt’ahujú na smer jazdy.

Dôležité informácie
o obsahu tejto príručky
V závislosti od variantu modelu, variantu
krajiny, vstavanej zvláštnej výbavy
a príslušenstva sa rozsah výbavy vášho
vozidla môže líšit’ od popisu v tejto
používateľskej príručke.
Popis obsluhy a obrazoviek
displeja sa vzt’ahujú na jednotku
CD rádio s meničom.
Pre jednotku CD rádio sú uvedené
iba rozdiely týkajúce sa obsluhy.

Špeciálne označenia

Odkazy na stránky sú označené ako 3.
3 znamená „pozri stranu“.

Obrazovky displeja
Obrazovky často závisia od nastavenia
jednotky a vybavenia vozidla.
Môžu byt’ teda odlišné.

9 Nebezpečenstvo,
9 Výstraha, Upozornenie
9 Nebezpečenstvo
Text označený ako
9 Nebezpečenstvo upozorňuje
na možné ohrozenie života.
Nedodržanie pokynov môže
spôsobit’ ohrozenie života.

9 Výstraha
Text označený ako 9 Výstraha
upozorňuje na možnú hrozbu úrazu
alebo zranenia. Nedodržanie pokynov
môže spôsobit’ úraz.
Upozornenie
Text označený ako Upozornenie
upozorňuje na riziko poškodenia
vozidla. Nedodržanie pokynov môže
spôsobit’ poškodenie vozidla.
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Dôležité informácie týkajúce
sa obsluhy a bezpečnosti
premávky
9 Výstraha
Informačný systém používajte tak,
aby ste mali vozidlo vždy bezpečne
pod kontrolou. V prípade pochybností
zastavte vozidlo a Informačný systém
obsluhujte pri stojacom vozidle.

Funkcie pre odraďovanie
zlodejov
Informačný systém je vybavený
elektronickým bezpečnostným
systémom pre odraďovanie zlodejov.
Informačný systém preto funguje iba vo
vozidle, preto je pre zlodeja bezcenný.

5
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Prehľad

7 INFO

CD rádio s meničom
Ovládacie prvky
1 Gombík

2

3

4
5

6

...................................11
Stlačenie: zapne/vypne
informačný systém
Otočenie: nastavenie hlasitosti
Tlačidlá s číslami 1 – 6
Tlačidlá staníc rádia....................19
Dlhé stlačenie: uloženie stanice
Krátke stlačenie: voľba stanice
Menič CD: výber CD...................31
Rádio: vyhľadávanie dozadu ......19
CD/MP3: skok
na predchádzajúcu stopu ...........31
CD/MP3: Štart/pozastavit’
prehrávanie.................................30
Rádio: vyhľadávanie dopredu.....19
CD/MP3: skok
na nasledujúcu stopu..................31
TP
Ak je vypnutý informačný systém:
zobrazí čas a dátum
Ak je zapnutý informačný systém:
zmena nastavenia času a dátumu

8
9

0

a
b

c

Rádio: Informácie
o aktuálnej stanici
CD/MP3: Informácie
o aktuálnom titule
TONE .........................................15
Ponuka Tone (Tón)
AS...............................................20
Automatické úrovne pamäte
(prednastavené
rozhlasové stanice)
BACK..........................................12
Ponuka: o jednu úroveň spät’
Vstup: vymazanie
posledného znaku
Vysunutie CD .............................33
gombík MENU ............................12
Otočenie: označenie položiek
ponuky alebo nastavenie
číselných hodnôt
Stlačenie: výber/aktivácia
označenej položky;
potvrdenie nastavenej hodnoty;
zapnutie/vypnutie funkcie
FAV ............................................21
Zoznamy obľúbených
(prednastavené rozhlasové
stanice)

7

d MUTE

e
f
g

h

i

Aktivovanie/deaktivovanie
stíšenia .......................................11
CONFIG .....................................16
Otvorí ponuku nastavení
Otvor pre CD
CD/AUX......................................30
Začne prehrávanie
CD/MP3 alebo zmení zdroj
zvuku (AUX = externý
zdroj zvuku)
BAND .........................................19
Aktivuje rádio alebo
zmení vlnové pásmo
LOAD..........................................30
Menič CD: zavedenie CD

CDC400_CD300_J300_SK.book Page 8 Tuesday, June 16, 2009 9:58 AM

8

Úvod

CDC400_CD300_J300_SK.book Page 9 Tuesday, June 16, 2009 9:58 AM

Úvod
CD rádio

9 INFO

Ovládacie prvky
1 Gombík

2

3

4
5
6
7

8

...................................11
Stlačenie: zapínanie/vypínanie
Informačný systém
Otočenie: nastavenie hlasitosti
Tlačidlá s číslami 1 – 6
Tlačidlá rozhlasových staníc.......19
Dlhé stlačenie: uloženie stanice
Krátke stlačenie: voľba stanice
Menič CD: výber CD...................31
Rádio: vyhľadávanie dozadu ......19
CD/MP3: skok
na predchádzajúcu stopu ...........31
MP3: do priečinku vyššej úrovne
CD/MP3: Štart/pozastavit’
prehrávanie.................................30
MP3: do priečinku nižšej úrovne
Rádio: vyhľadávanie dopredu.....19
CD/MP3: skok
na nasledujúcu stopu..................31
TP
Ak je vypnutý informačný systém:
zobrazí čas a dátum
Ak je zapnutý informačný systém:
zmena nastavenia času a dátumu
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a

b

c
d

e

Rádio: Informácie
o aktuálnej stanici
CD/MP3: Informácie
o aktuálnom titule
TONE .........................................15
Ponuka Tone (Tón)
AS...............................................20
Automaticky uložené zoznamy
(prednastavené rozhlasové
stanice)
BACK..........................................12
Ponuka: o jednu úroveň spät’
Vstup: vymazanie
posledného znaku
Vysunutie CD .............................33
Gombík MENU ...........................12
Otočenie: označenie položiek
ponuky alebo nastavenie
číselných hodnôt
Stlačenie: výber/aktivácia
označenej položky;
potvrdenie nastavenej hodnoty;
zapnutie/vypnutie funkcie
FAV ............................................21
Zoznam obľúbených
(prednastavené rozhlasové
stanice)
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g
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i

j

Aktivovanie/deaktivovanie
stíšenia .......................................11
CONFIG .....................................16
Otvorí ponuku nastavení
Otvor pre CD
CD/AUX......................................30
Začne prehrávanie CD/MP3
alebo zmení zdroj zvuku
(AUX = externý zdroj zvuku)
BAND .........................................19
Aktivuje rádio alebo zmení
vlnové pásmo
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Ovládacie prvky zvuku
na volante

1 SRC (Source - zdroj)

Stlačenie: výber zdroja zvuku
Otočenie nahor: nasledujúca
prednastavená rozhlasová stanica
alebo nasledujúca stopa CD/MP3
Otočenie nadol: predchádzajúca
prednastavená rozhlasová stanica
alebo predchádzajúca stopa CD/MP3
2 Zvyšovanie hlasnosti
3 Znižovanie hlasnosti
4 Aktivovanie/deaktivovanie
stíšenia .......................................11
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Ovládanie
Ovládacie prvky
Informačný systém sa ovláda funkčnými
tlačidlami, multifunkčnými gombíkmi
and ponukami zobrazenými na displeji.
Vstupy môžete zadávat’ cez:
 centrálnu jednotku na prístrojovom
paneli 3 7 alebo 9
 ovládacími prvkami na volante 3 10

Zapnutie alebo vypnutie
informačného systému
Stlačte tlačidlo . Po zapnutí
informačného systému je aktívny
posledný vybratý zdroj.
Automatické vypnutie
Ak bol informačný systém zapnutý
gombíkom keď bolo zapaľovanie
vypnuté a dvere vodiča boli otvorené,
automaticky sa znova vypne 10 minút
po poslednom zásahu používateľa.

Nastavenie hlasitosti
Otáčajte gombíkom . Aktuálne
zastavenie sa zobrazí na displeji.

11

Ak sa informačný systém zapne,
platí naposledy nastavená hlasitost’,
ak je príslušná hlasitost’ nižšia ako
maximálna hlasitost’ po spustení.
Nasledujúce hodnoty môžete nastavit’
samostatne:
 maximálna hlasitost’ po spustení 3 16
 hlasitost’ dopravných správ 3 17

Obmedzenie hlasitosti pri vysokých
teplotách
V prípade veľmi vysokých teplôt
vo vnútri vozidla informačný systém
obmedzí maximálnu nastaviteľnú
hlasitost’. Ak je to potrebné,
hlasitost’ sa automaticky zníži.

Hlasitost’ citlivá na rýchlost’
Ak sa aktivuje funkcia hlasitosti závislej
od rýchlosti 3 17, hlasitost’ sa
automaticky upraví tak, aby sa
prispôsobila hluku vznikajúcej
pri jazde a hluku vetra.

Rádio

Stíšit’
Stlačením tlačidla MUTE stíšite
zvukové zdroje.
Ak chcete zrušit’ stíšenie: otočte
gombíkom alebo stlačte
tlačidlo MUTE znova.

Oblasti funkcií
Stlačením tlačidla BAND sa otvorí
hlavná ponuka rádia alebo sa prepne
medzi vlnovými pásmami.
Stlačením gombíka MENU sa otvorí
vedľajšia ponuka s možnost’ami
pre výber staníc.
Detailný popis funkcií rádia 3 19.

Audioprehrávače
Stlačením tlačidla CD/AUX sa otvorí
hlavná ponuka CD alebo AUX alebo
sa prepne medzi týmito ponukami.
Stlačením gombíka MENU sa otvorí
vedľajšia ponuka s možnost’ami pre
výber stôp.
Detailný popis funkcií
audioprehrávača 3 29.
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Obsluha ponúk
Gombík MENU
Gombík MENU je centrálnym
ovládacím prvkom pre ponuky.

Príklady vzt’ahujúce
sa na model CD rádio s meničom

Aktivácia nastavenia

Výber položky

Otáčanie
 Označenie položiek ponuky
 CD rádio: zobrazenie položiek ponuky
 Nastavenie číselnej hodnoty
Stlačte
 Výber alebo aktivácia označenej
položky
 CD rádio: výber alebo aktivácia
zobrazenej položky
 Potvrdenie nastavenej hodnoty
 Zapnutie alebo vypnutie systémovej
funkcie

Tlačidlo BACK
Stlačením tohto tlačidla:
 opustíte ponuku,
 vrátite sa z vedľajšej ponuky
do ponuky vyššej úrovne,
 vymažete posledný znak v ret’azci.

Otočením gombíka MENU posuňte
kurzor (= farebné pozadie) na želanú
položku.
Stlačením gombíka MENU vyberte
označenú položku.
Vedľajšie ponuky
Šípka na pravom konci položky ponuky
znamená, že vybratím položky sa otvorí
vedľajšia ponuka s ďalšími možnost’ami.

Otočením gombíkom MENU označte
želané nastavenie.
Stlačením gombíka MENU aktivujte
nastavenie.
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Nastavenie hodnoty

Zapnutie a vypnutie funkcie

13

Príklady vzt’ahujúce
sa na model CD rádio
Prvky ponuky a symboly

Otočením gombíka MENU zmeňte
aktuálnu hodnotu nastavenia.
Stlačením gombíka MENU potvrďte
nastavenú hodnotu.

Otočením gombíka MENU označte
funkciu, ktorú chcete zapnút’ alebo
vypnút’.
Stlačením gombíka MENU môžete
prepnút’ medzi nastaveniami On
(Zapnuté) a Off (Vypnuté).

Šípky smerujúce nadol a nahor 1
znamenajú: najvyššia úroveň ponuky
je aktívna. Ďalšie možnosti
sú k dispozícii v aktívnej ponuke.
Otočením gombíka MENU sa zobrazia
ďalšie možnosti v aktívnej ponuke.
Zalomená šípka 2 znamená:
je k dispozícii vedľajšia ponuka
s ďalšími možnost’ami.
Stlačením gombíka MENU vyberte
zobrazenú položku a otvorte príslušnú
vedľajšiu ponuku.
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Šípka smerujúca napravo 3 znamená:
prvá úroveň vedľajších ponúk je aktívna
(dve šípky = druhá úroveň vedľajších
ponúk je aktívna).
Šípka smerujúca nadol 4 znamená:
ďalšie možnosti sú k dispozícii
v aktívnej vedľajšej ponuke.

Nastavenie hodnoty

Zapnutie a vypnutie funkcie

Stlačením gombíka MENU otvoríte
príslušnú ponuku nastavení.
Otočením gombíka MENU zmeňte
aktuálnu hodnotu nastavenia.
Stlačením gombíka MENU potvrďte
nastavenú hodnotu.

Stlačením gombíka MENU otvoríte
príslušnú ponuku nastavení.
Otočením gombíkom MENU označte
nastavenie On (Zapnuté) alebo Off
(Vypnuté).
Stlačením gombíka MENU potvrdíte
označené nastavenie.

Aktivácia nastavenia

Stlačením gombíka MENU otvoríte
príslušnú ponuku nastavení.
Otočením gombíkom MENU zobrazíte
želané nastavenie.
Stlačením gombíka MENU aktivujte
nastavenie.
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Tone settings
(Nastavenia tónu)

Nastavenie bás,
stredných tónov a výšok

V ponuke nastavení tónu môžete
nastavit’ charakteristiku tónu osobitne
pre každé rozhlasové vlnové pásmo
a každý zdroj zvuku prehrávača.

Vyberte Bass (Basy), Midrange
(Stredné tóny) alebo Treble (Výšky).
Nastavte želanú hodnotu
pre vybratú položku.
Stlačením tlačidla TONE sa otvorí
hlavná ponuka pre tón.

15

Nastavenie rozdelenia hlasitosti
medzi prednými a zadnými
reproduktormi

Vyberte Fader (Predozadné vyváženie).
Nastavte želanú hodnotu.
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Nastavenie rozdelenia hlasitosti
medzi pravou a ľavou stranou

Optimalizácia tónu
pre hudobný štýl

Stlačením tlačidla CONFIG sa otvorí
hlavná ponuka pre systémové
nastavenia.

Nastavenia hlasitosti
Maximálna úroveň
hlasitosti po spustení

Vyberte Balance (Balans).
Nastavte želanú hodnotu.

Vynulovanie hodnôt
Vyberte želanú položku a stlačte
gombík MENU na niekoľko sekúnd.

Vyberte položku EQ presets
(Predvoľby ekvalizéra) (Ekvalizér).
Zobrazené možnosti ponúkajú
prednastavené basy, stredné tóny
a výšky optimalizované pre príslušný
hudobný štýl.
Vyberte želanú možnost’.

Systémové nastavenia
Nastavovanie a prispôsobenie
informačného systému môžete
vykonávat’ kedykoľvek.

Vyberte Radio settings (Nastavenia
rádia), potom Maximum startup
volume (Maximálna hlasitost’ po
spustení).
CD rádio: vyberte Audio settings
(Nastavenia zvuku), potom Start up
Volume (Hlasitost’ po spustení).
Nastavte želanú hodnotu.
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Hlasitost’ citlivá na rýchlost’

Vyberte Radio settings (Nastavenia
rádia), potom Speed compensated
volume (Hlasitost’ citlivá na
rýchlost’).
CD rádio: vyberte Audio settings
(Nastavenia zvuku), potom Speed
compensated volume (Hlasitost’
citlivá na rýchlost’).
Hlasitost’ citlivú na rýchlost’ môžete
deaktivovat’ alebo môžete nastavit’
stupeň prispôsobenia hlasitosti
v zobrazenej ponuke.
Vyberte želanú možnost’.

Hlasitost’ dopravných správ
(traffic announcements - TA)
Hlasitost’ dopravných správ môžete
zvýšit’ alebo znížit’ vzhľadom
k normálnej hlasitosti zvuku.

Vyberte postupne Radio settings
(Nastavenia rádia), RDS options
(Možnosti RDS) a TA volume
(Hlasitost’ dopravných správ).
CD rádio: vyberte postupne Audio
settings (Nastavenia zvuku), RDS
options (Možnosti RDS) a TA volume
(Hlasitost’ dopravných správ).
Nastavte želanú hodnotu pre zvýšenie
alebo zníženie hlasitosti.

17

Nastavenie času a dátumu

Ak chcete zmenit’ zobrazený čas alebo
dátum:
Vyberte Time Date (Čas, dátum).
CD rádio: vyberte System Settings
(Systémové nastavenia).
Možnosti výberu nastavení:
 Set time (Nastavenie času): zmení
čas zobrazený na displeji.
 Set date (Nastavenie dátumu):
zmení dátum zobrazený na displeji.
 Set time format (Nastavenie
formátu času): zmení formát času
na displeji.
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 Set date format (Nastavenie

formátu dátumu): zmení formát
dátumu na displeji.
 RDS clock synchronization
(Synchronizácia hodín podľa RDS):
po zapnutí tejto funkcie sa zobrazený
čas pravidelne aktualizuje podľa
časového signálu kanála RDS 3 25.
Vykonajte požadované nastavenia.

Zmena jazyka

V prípade, že chcete zmenit’ jazyk ponúk
a hlasového výstupu portálu mobilného
telefónu:
Vyberte Vehicle settings (Nastavenia
vozidla), potom Languages (Jazyky).
Zvoľte požadovaný jazyk.
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Rádio

Ovládanie
Ovládacie tlačidlá

Ovládanie....................................
RDS (Rádiový dátový systém)....
Vysielanie digitálneho zvuku.......

19
25
27

Najdôležitejšie ovládacie tlačidlá rádia
sú nasledujúce:
 BAND: aktivuje rádio

, : vyhľadávanie staníc
 AS: automatické ukladanie zoznamov
 FAV: zoznamy obľúbených
 1 – 6: tlačidlá predvolieb
 TP: dopravné informácie

Aktivácia rádia

19

Stlačením tlačidla BAND sa otvorí
hlavná ponuka rádia.
Začne sa príjem naposledy
naladenej stanice.

Voľba vlnového pásma
Stlačením tlačidla BAND sa prepne
medzi vlnovými pásmami AM, FM
a DAB (iba CD rádio s meničom s DAB).
Začne sa príjem naposledy naladenej
stanice v danom vlnovom pásme.

Voľba stanice
Automatické vyhľadávanie staníc
Krátkym stlačením tlačidla
alebo
sa naladí nasledujúca stanica v pamäti
staníc.
Stlačením tlačidla
alebo
na niekoľko sekúnd sa začne
vyhľadávanie nasledujúcej stanice
v danom vlnovom pásme.
Ak rádio nenájde stanicu, automaticky
prepne na citlivejšiu úroveň
vyhľadávania. Ak nenájde stanicu
ani tak, naladí sa stanica,
ktorá bola aktívna naposledy.
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Vlnové pásmo FM: Ak je funkcia
RDS aktívna, vyhľadávajú sa iba
stanice RDS 3 25, ak je aktívna služba
dopravných správ (TP), vyhľadávajú
sa iba stanice poskytujúce službu
dopravných správ 3 24.

Manuálne vyhľadávanie staníc
AM / FM vlnové pásmo
Otočte gombíkom MENU a nastavte
optimálnu frekvenciu príjmu
na zobrazenej obrazovke frekvencií.
Vlnové pásmo DAB
Popis 324.

Automaticky uložené
zoznamy (AS)
Stanice, ktoré majú najlepší príjem
vo vlnovom pásme, sa môžu
automaticky vyhľadat’ a uložit’ pomocou
funkcie automatického ukladania.

Každé vlnové pásmo má dva
automaticky ukladané zoznamy
(AS 1, AS 2 ), v každej
je možné uložit’ 6 staníc.
Automatické ukladanie staníc
Stlačením tlačidla AS sa otvorí
hlavná ponuka Updating stations
(Aktualizácia staníc). Do dvoch
automaticky uložených zoznamov
sa uloží 12 najsilnejších staníc
v danom vlnovom pásme.
Ak chcete prerušit’ proces
automatického ukladania,
stlačte gombík MENU.

Manuálne ukladanie staníc
Do automaticky uloženého zoznamu
môžete aj manuálne uložit’ stanicu.
Nalaďte stanicu, ktorú chcete uložit’.
Krátkym stlačením tlačidla AS otvorte
automaticky uložený zoznam alebo
prepnite do iného automaticky
uloženého zoznamu.
Ak chcete uložit’ stanicu na konkrétne
miesto v zozname: stlačte príslušné
tlačidlo s číslom 1 – 6, kým sa stanica
znova neozve, čo znamená, že bola
uložená.
Manuálne uložené stanice sa
automatickým ukladaním staníc
prepíšu.
Obnovenie staníc
Krátkym stlačením tlačidla AS otvorte
automaticky uložený zoznam alebo
prepnite do iného automaticky
uloženého zoznamu.
Krátkym stlačením niektorého z tlačidiel
s číslami 1 – 6 sa obnoví stanica
na príslušnej pozícii v zozname.
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Zoznamy obľúbených (FAV)
Stanice v ktoromkoľvek vlnovom pásme
môžete uložit’ do zoznamu obľúbených.

Stlačením tlačidla FAV otvorte zoznam
obľúbených alebo prepnite do iného
zoznamu obľúbených.
Ak chcete uložit’ stanicu na konkrétne
miesto v zozname: Stlačte príslušné
tlačidlo s číslom 1 – 6, kým sa stanica
znova neozve. Je uložená.

21

Definovanie počtu zoznamov
obľúbených

Obnovenie staníc
Stlačením tlačidla FAV otvorte zoznam
obľúbených alebo prepnite do iného
zoznamu obľúbených.
Krátkym stlačením niektorého z tlačidiel
s číslami 1 – 6 sa obnoví stanica
na príslušnej pozícii v zozname.
V každom zozname obľúbených
sa môže uložit’ 6 staníc. Počet
dostupných zoznamov obľúbených
je možné nastavit’ 3„Definovanie
počtu zoznamov obľúbených“.
CD rádio: Počet dostupných zoznamov
obľúbených nie je konfigurovateľný.
Uloženie stanice
Nalaďte stanicu, ktorú chcete uložit’.

Počet dostupných zoznamov
obľúbených nie je nastaviteľný.
Stlačte tlačidlo CONFIG.
Vyberte Radio settings (Nastavenia
rádia), potom Radio favorites
(Obľúbené rozhlasové stanice).
Vyberte želaný počet dostupných
zoznamov obľúbených.
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Ponuky vlnových pásiem

Favourites list (Zoznam obľúbených)

Zoznamy staníc

Alternatívne možnosti pre výber staníc
sú k dispozícii prostredníctvom ponúk
AM, FM a DAB menu (Ponuka DAB).
Pri aktívnej hlavnej ponuke rádia
stlačením gombíka MENU otvorte
príslušnú ponuku pre vlnové pásmo.

Vyberte Favourites list (Zoznam
obľúbených).
Zobrazia sa všetky stanice AM, FM
a DAB uložené v zozname obľúbených.
Vyberte želanú stanicu.

 AM / FM: Vyberte AM alebo FM

stations list (Zoznam staníc FM).
 DAB: Otáčajte gombíkom MENU.

Zobrazia sa všetky stanice, ktoré
sa môžu prijímat’ v danej lokalite.
Ak predtým nebol zostavený zoznam
staníc, informačný systém vykoná
automatické vyhľadávanie staníc.
Vyberte želanú stanicu.
Aktualizácia zoznamu staníc
Ak stanice uložené v zozname AM,
FM alebo DAB už nie sú v dosahu:
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Vyberte Update AM stations list
(Aktualizácia zoznamu staníc AM),
alebo Update DAB stations list
(Aktualizácia zoznamu staníc DAB).
CD rádio s meničom: Duálny tuner
informačného systému priebežne
aktualizuje zoznam staníc FM v pozadí.
Manuálna aktualizácia nie je potrebná.
CD rádio: Vyberte Update Stationlist
(Aktualizácia zoznamu staníc).
Začne sa vyhľadávanie staníc.
Po dokončení vyhľadávania začne
hrat’ naposledy prijímaná stanica.
Ak chcete prerušit’ proces vyhľadávania,
stlačte gombík MENU.
Vo vlnových pásmach FM a DAB
sa aktualizuje aj príslušný zoznam
kategórii.

Zoznamy kategórii

Mnoho staníc RDS 3 25 vysiela kód
PTY, ktorý obsahuje informáciu
o vysielanom programe (napr. správy).
Niektoré stanice priebežne menia
kód PTY podľa momentálne
vysielaného obsahu.
Informačný systém ukladá stanice RDS
triedené podľa typu programu
v zoznamoch kategórií FM alebo DAB.
Ak hľadáte typ programu určenú
stanicou:
Vyberte FM alebo DAB category list
(Zoznam kategórií DAB).

23

CD rádio: Vyberte Program Type
Selection (Výber typu programu).
Zobrazí sa zoznam typov programov,
ktoré sú k dispozícii v danej chvíli.
Vyberte želaný typ programu.

Zobrazí sa zoznam staníc, ktoré
vysielajú program zvoleného typu.
Vyberte želanú stanicu.
CD rádio: Vyhľadá sa a naladí
sa nasledujúca stanica v dosahu,
ktorá je zvoleného typu.
Keď sa aktualizuje príslušný zoznam
staníc, aktualizujú sa aj zoznamy
kategórii.
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Manuálne ladenie staníc DAB

DAB announcements
(Oznámenia DAB)

Rozhlasová služba
dopravných správ
(TP = dopravný program)
Rozhlasové stanice so službou
dopravných správ sú stanice RDS 3 25,
ktoré vysielajú dopravné správy.

Zapnutie a vypnutie služby
rozhlasových dopravných správ

Vyberte DAB manual tuning
(Manuálne ladenie DAB)
a otočením gombíkom MENU nastavte
požadovanú frekvenciu príjmu.

Veľa staníc DAB 3 27 vysiela okrem
hudobných programov aj oznámenia
rôznych kategórií. Oznámenia DAB
sa môžu prijímat’ iba ak je vlnové pásmo
DAB aktivované. Momentálne prijímaná
služba (program) DAB sa preruší,
ak sa vysielajú nejaké oznámenia.
Je možné súčasne vybrat’
oznámenia viacerých kategórií:
Vyberte položku DAB announcements
(Oznámenia DAB) a aktivujte želanú
kategóriu oznámení.

Zapnutie a vypnutie funkcie dopravných
správ informačného systému:
Stlačte tlačidlo TP.
 Ak sa zapne služba rozhlasových
dopravných správ, v hlavnej
ponuke rádia sa zobrazí [ ].
 Prijímajú sa iba stanice
so službou dopravných správ.
 Ak aktuálna stanica nie je stanica
so službou dopravných správ, spustí
sa vyhľadávanie najbližšej stanice
so službou dopravných správ.
 Ak sa nájde stanica so službou
dopravných správ, v hlavnej ponuke
rádia sa zobrazí [TP].
 Dopravné správy sa prehrávajú
hlasitost’ou predvolenou
pre službu TA 3 16.
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 Ak sa zapnú rozhlasové dopravné

správy, prehrávanie CD/MP3 sa
preruší na dobu vysielania
dopravných správ.

Počúvanie iba dopravných správ
Zapnite službu dopravných správ
a úplne stíšte hlasitost’ informačného
systému.

RDS (Rádiový dátový
systém)

25

Konfigurácia RDS

Radio Data System (RDS)
(Rádiový dátový systém) je služba
staníc FM, ktorá značne uľahčí nájdenie
želanej stanice a jej bezporuchový
príjem.

Zrušenie dopravných správ
Ak chcete zrušit’ dopravné správy,
napr. počas prehrávania CD/MP3:
Stlačte tlačidlo TP.
Dopravné správy sa prerušia, ale služba
rozhlasových dopravných správ zostane
naďalej zapnutá.

EON (Enhanced Other Networks)
Pomocou služby EON môžete počúvat’
rozhlasové dopravné správy aj keď
naladená stanica nevysiela vlastné
dopravné správy. Ak je naladená takáto
stanica, zobrazí sa v hlavnej ponuke
rádia ako stanica pre rozhlasové
dopravné správy TP.

Stanice RDS sú zobrazované svojim
menom, nie vysielacou frekvenciou.

Stlačte tlačidlo CONFIG
Vyberte položku Radio settings
(Nastavenia rádia), potom voľbou
RDS options (Možnosti RDS) otvorte
ponuku pre konfiguráciu RDS.
CD rádio: Vyberte Audio settings
(Nastavenia zvuku), potom
RDS options (Možnosti RDS).

TA volume (Hlasitost’ dopravných
správ)
Je možné nastavit’ predvolenú hlasitost’
dopravných správ (TA) 3 16.
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Zapnutie alebo vypnutie RDS
Nastavte možnost’ RDS na On
(Zapnuté) alebo Off (Vypnuté).
Aktivovaním RDS vznikajú
nasledujúce výhody:
 Informačný systém automatickým
vyhľadávaním naladí
iba stanice RDS.
 Na displeji sa namiesto frekvencie
zobrazí názov naladenej stanice
 Informačný systém vždy naladí
najlepšiu frekvenciu nastavenej
stanice v rámci AF (Alternative
Frequency) 3 „Regionalizácia“.
 Podľa prijímanej stanice, informačný
systém zobrazí text z rádia,
ktorý môže obsahovat’ napríklad
informácie o aktuálnom programe.

Traffic announcements
(Dopravné správy – TA)

RDS-rolovanie textu

Trvalé zapnutie alebo vypnutie
funkcie TA:
Nastavte možnost’ Traffic
announcements (Dopravné správy
– TA) na On (Zapnuté) alebo Off
(Vypnuté).

Niektoré stanice RDS neukazujú názov
programu v riadku displeja, aby mohli
zobrazovat’ dodatočné informácie.
Ak chcete zrušit’ dodatočné informácie:
Nastavte RDS-Text scroll freeze
(Zmrazit’ rolovanie textu)
na On (Zapnuté).

Zapnutie alebo vypnutie
regionalizácie

Radio text (Rádio text)

(Pre regionalizáciu musí byt’ aktivovaný
RDS).
V istých prípadoch niektoré stanice RDS
vysielajú odlišné regionálne programy
na rôznych frekvenciách.
Nastavte možnost’ Regional
(Regionálne – REG) na On (Zapnuté)
alebo Off (Vypnuté).
Vyberú sa iba alternatívne frekvencie
(AF) s rovnakými regionálnymi
programami.
Ak je vypnutá regionalizácia,
alternatívne frekvencie staníc sa
vyberajú bez ohľadu na regionálne
programy.

Ak je RDS a príjem stanice RDS
aktivovaný, informácie o práve
prijímanom programe a prehrávanej
hudobnej stope sa zobrazia pod názvom
programu.
Zobrazit’ a schovat’ tieto informácie:
Nastavte možnost’ Radio text
(Rádio text) na On (Zapnuté) alebo
Off (Vypnuté).
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Vysielanie
digitálneho zvuku
(iba CD rádio s meničom s DAB)
Vysielanie digitálneho zvuku
(Digital Audio Broadcasting – DAB)
je pokrokový a univerzálny
rozhlasový systém.

 Okrem vysokej kvality digitálnych







Stanice DAB sú zobrazované názvom
programu, nie vysielacou frekvenciou.

Všeobecné informácie

 Použitím systému DAB je možné

vysielat’ viac rozhlasových programov
(služieb) na tej istej frekvencii
(skupiny).



zvukových služieb je systém DAB
schopný vysielat’ aj údaje súvisiace
s programom a množstvo ďalších
dátových služieb včítane informácií
o cestovaní a doprave.
Ak je prijímač DAB schopný prijat’
signál vysielaný rozhlasovou stanicou
(dokonca aj keď je signál veľmi slabý),
reprodukcia zvuku je zabezpečená.
Zvuk neslabne (nestráca hlasitost’),
čo je typické pre príjem signálu
AM alebo FM; hlasitost’ reprodukcie
signálu DAB je stála.
Ak je signál DAB príliš nejasný
na to, aby mohol byt’ prijímačom
interpretovaný, príjem sa preruší
úplne. Tomuto javu sa môžete vyhnút’
aktiváciou funkcie Auto ensemble
linking (Automatické prepojenie
skupín) alebo Auto linking DAB-FM
(Automatické prepojenie DAB-FM)
3 „Konfigurácia DAB“.
Interferencia spôsobená stanicami,
ktoré majú blízke frekvencie (tento jav
je typický pre príjem signálu AM a FM)
sa v prípade signálu
DAB nevyskytuje.
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 Ak sa signál DAB odráža

od prírodných prekážok alebo budov,
kvalita príjmu DAB sa zlepší, kým
príjem AM alebo FM sa v takýchto
prípadoch značne zhorší.
 Príjem staníc DAB+ v súčasnosti
nie je podporovaný prijímačom DAB.

Konfigurácia DAB

Stlačte tlačidlo CONFIG.
Vyberte Radio settings (Nastavenia
rádia), potom DAB settings
(Nastavenia DAB).
V ponuke konfigurácie sú k dispozícii
nasledujúce položky:
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 Auto ensemble linking

(Automatické prepojenie skupín):
ak je táto funkcia aktivovaná,
zariadenie prepne na tú istú službu
(program) v inej skupine DAB
(frekvencií, ak je dostupná),
ak je signál DAB príliš slabý na to,
aby ho mohol prijímač interpretovat’.
 Auto linking DAB-FM (Automatické
prepojenie DAB-FM): ak je táto
funkcia aktivovaná, zariadenie prepne
na príslušnú stanicu FM služby DAB
(program, ak je dostupný), ak je signál
DAB príliš slabý na to, aby
ho mohol prijímač interpretovat’.
 Dynamic audio adaption
(Dynamická adaptácia audio):
ak je aktivovaná táto funkcia,
dynamický rozsah signálu DAB
je zúžený. Znamená to, že hlasitost’
hlasných zvukov sa zníži, ale tichých
zvukov nie. Hlasitost’ informačného
systému sa teda môže zvýšit’
až na úroveň, kde sú už tiché zvuky
počuteľné, bez toho, že by boli hlasné
zvuky príliš hlučné.

 Frequency band (Frekvenčné

pásmo): po výbere tejto možnosti
je možné zadefinovat’, ktoré vlnové
pásma DAB má informačný systém
prijímat’.
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Audioprehrávače
Prehrávač CD .............................
Prídavné zariadenia....................

Prehrávač CD

29
33

Prehrávač CD informačného systému
dokáže prehrávat’ zvukové CD
a disky CD so súbormi MP3 a WMA.
Zariadenia s meničom: menič
prehrávača CD môže pracovat’
maximálne so 6 diskmi CD.

Dôležité informácie
o zvukových CD a diskoch
so súbormi MP3/WMA
Upozornenie
Za žiadnych okolností nevkladajte
disky DVD, disky CD s priemerom
8 cm alebo CD neštandardného tvaru
do prehrávača CD. Na disky CD
nelepte žiadne nálepky. Takéto disky
sa môžu zaseknút’ v jednotke CD
a zničit’ ju. Znamenalo by to nákladnú
výmenu zariadenia.
 Je možné, že zvukové disky

CD s ochranou proti kopírovaniu,
ktoré nevyhovujú štandardu pre
zvukové CD, sa neprehrajú vôbec.
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 Disky CD-R a CD-RW, ktoré nahráte












sami, sú citlivejšie na nesprávnu
manipuláciu, ako prednahraté disky.
Zabezpečte správnu manipuláciu
predovšetkým používateľom
nahratých diskov CD-R a CD-RW.
Pozrite nižšie.
Je možné, že používateľom nahrané
disky CD-R a CD-RW sa neprehrajú
vôbec. V takomto prípade nejde
o poruchu zariadenia.
Na diskoch CD so zmiešaným
režimom (obsahujú audiostopy
aj komprimované súbory ako MP3)
je možné audiostopy a komprimované
súbory prehrávat’ samostatne.
Nezanechávajte odtlačky prstov
pri výmene diskov CD.
Disky CD vrát’te do svojho obalu
hneď po vybratí z meniča CD,
aby sa ochránili pred poškodením
a prachom.
Nečistoty a kvapaliny na diskoch CD
môžu znečistit’ šošovky prehrávača
CD v zariadení a spôsobit’ poruchy.
Chráňte disky CD pred priamym
slnkom.
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 Pre údaje uložené na diskoch



CD so súbormi MP3/WMA platia
nasledujúce obmedzenia:
Počet stôp: max. 999.
Počet priečinkov: max. 255.
Hĺbka štruktúry priečinkov: max. 64
úrovní (odporúčaných: max. 8 úrovní).
Počet zoznamov skladieb: max. 15.
Počet skladieb v jednotlivých
zoznamoch skladieb: max. 255.
Platné prípony zoznamov skladieb:
.m3u, .pls, .asx, .wpl.
 Táto kapitola sa zaoberá iba
s prehrávaním súborov MP3, keďže
práca so súbormi MP3 a WMA
je rovnaká. Ak sa načíta disk
CD so súbormi WMA, zobrazia
sa ponuky pre súbory MP3.

 1 ..6: výber CD (menič)

Ovládacie tlačidlá
Najdôležitejšie ovládacie tlačidlá
prehrávača CD sú nasledujúce:
 CD/AUX: výber audioprehrávača

, : výber stopy; rýchle pretočenie
dopredu/dozadu v rámci skladby

: pozastavit’/obnovit’ prehrávanie



: načítanie CD (menič)
: vysunutie disku CD

Prehrávanie CD/MP3

Pozastavit’ prehrávanie
Stlačte tlačidlo
.
Prehrávanie obnovíte opätovným
stlačením tlačidla
.

Zmena štandardného
zobrazenia strany
(iba CD rádio)
Počas prehrávania CD alebo MP3
stlačte gombík MENU, potom zvoľte
Default CD page view (Zobrazenie
predvolenej stránky CD) alebo Default
MP3 page view (Zobrazenie
predvolenej stránky MP3).
Vyberte želanú možnost’.

Vloženie disku CD
Stlačením tlačidla CD/AUX raz alebo
viackrát sa otvorí ponuka CD alebo MP3.
Ak je v prehrávači CD disk CD,
začne sa prehrávanie disku CD.
Podľa údajov uložených na zvukovom
disku CD alebo MP3 sa na displeji
zobrazia rôzne informácie
o CD a aktuálnej hudobnej stope.

Zariadenia bez meniča
Vložte disk CD s potlačenou
stranou nahor do otvoru pre CD,
kým sa nevtiahne.
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Zariadenia s meničom

Pomocou tlačidiel s číslami 1 – 6
Stlačením niektorého z tlačidiel
s číslami 1 – 6 vyberiete CD
v príslušnom otvore pre CD.

Priama voľba stopy
Počas prehrávania disku CD

Pomocou zoznamu diskov CD

Stlačte tlačidlo . Na displeji sa zobrazí
aktuálna obsadenost’ meniča CD.
Vložte disk CD s potlačenou stranou
nahor do otvoru pre CD,
kým sa nevtiahne.
CD sa uloží na prvé voľné miesto
pre disky v meniči CD.
Po zobrazení správy Insert CD
(Vložte CD) môžete stlačit’ tlačidlo
znova pre vloženie ďalšieho disku CD.

Priama voľba disku CD
Ak chcete určit’ disk CD na prehrávanie,
máte nasledujúce možnosti.

Stlačte gombík MENU a vyberte
CD list (Zoznam CD).
Vyberte želaný disk CD.

Stlačte gombík MENU a vyberte
Tracks list (Zoznam stôp).
Vyberte želanú stopu.

31

CDC400_CD300_J300_SK.book Page 32 Tuesday, June 16, 2009 9:58 AM

32

Audioprehrávače

Počas prehrávania súborov MP3

Stlačením tlačidla
alebo
prejdite
do priečinku vyššej alebo nižšej úrovne.

Funkcie zvukových súborov MP3

Skok na nasledujúcu/
predchádzajúcu stopu
Krátko stlačte tlačidlo

alebo

.

Prehrávanie stôp v náhodnom
poradí
Stlačte gombík MENU a nastavte
položku Shuffle songs (Náhodné
poradie skladieb) na On.

Rýchly posun dopredu
alebo dozadu
Stlačte tlačidlo MENU.
Vyberte Playlists/Folders (Zoznamy
skladieb/priečinky) a vyberte želaný
zoznam skladieb alebo priečinok.
Vyberte želanú stopu.
Disky CD obsahujúce zvukové
údaje a súbory MP3
Ak disk CD obsahuje zvukové údaje
aj súbory MP3, zvukové údaje sa môžu
vybrat’ z ponuky Playlists/Folders
(Zoznamy skladieb/priečinky).

Zmena úrovne priečinku
(iba CD rádio)

Stlačením a podržaním
tlačidla
alebo
môžete stopu
pretočit’ rýchlo dopredu alebo dozadu.

Na výber a prehrávanie stôp
v zvukových súboroch MP3 je
k dispozícii niekoľko možností
v závislosti od uložených údajov.
Stlačením gombíka MENU
a výberom Search (Vyhľadávanie)
zobrazte možnosti.
Proces vyhľadávania na disku
MP3 môže potrvat’ niekoľko minút.
Počas tejto doby sa prijíma naposledy
naladená rozhlasová stanica.
Vyberte želanú položku a stopu,
ktorú chcete prehrat’.
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Výber disku CD
Stlačte tlačidlo .
Disk CD sa vysunie z jednotky.
Zariadenia s meničom: CD sa vysunie
z prvého obsadeného otvoru.
Ak po vysunutí disku CD
ho neodoberiete, po niekoľkých
sekundách sa vtiahne naspät’.

Prídavné zariadenia

33

Vstup AUX

Je napríklad možné ku vstupu AUX 1
pripojit’ prenosný prehrávač
CD pomocou prípojky 3,5 mm jack.

Obsluha zariadenia pripojeného
ku konektoru AUX

Pod krytom strednej konzoly
sa nachádzajú konektory AUX a USB
(iba CD rádio s meničom s PDIM) pre
pripojenie externých zvukových zdrojov.
Navyše, zariadenia Bluetooth
sa môžu pripojit’ pomocou
bezdrôtovej technológie Bluetooth™
(iba CD rádio s meničom s PDIM
Bluetooth).
Konektory AUX a USB udržujte
stále suché a čisté.

Zvukový zdroj pripojený k vstupu AUX
môžete ovládat’ iba ovládacími prvkami
zvukového zdroja.
Stlačením tlačidla CD/AUX raz alebo
viackrát sa aktivuje režim AUX.

CDC400_CD300_J300_SK.book Page 34 Tuesday, June 16, 2009 9:58 AM

34

Audioprehrávače

Port USB
(iba CD rádio s meničom s PDIM)
Na port USB 2 môžete pripojit’
nasledujúce zariadenia:
 iPod™
 Zune™
 Zariadenie PlaysForSure (PFD)
 Disk USB
Tieto zariadenia sa obsluhujú ovládačmi
a ponukami informačného systému.

Obsluha zariadenia pripojeného
ku konektoru USB

Rýchly posun dopredu alebo dozadu
Stlačením a podržaním
tlačidla
alebo
môžete stopu
pretočit’ rýchlo dopredu alebo dozadu.
Pozastavit’ prehrávanie
Stlačte tlačidlo
.
Prehrávanie obnovíte opätovným
stlačením tlačidla
.
Prehrávanie všetkých stôp v poradí

Dôležité informácie
Nie všetky modely iPod, Zune,
PFD alebo diskov USB sú podporované
informačným systémom.

Popis obsluhy a obrazoviek displeja
sa vzt’ahujú iba na disky USB.
Obsluha iných zariadení ako iPod alebo
Zune je veľmi podobná.
Stlačením tlačidla CD/AUX raz alebo
viackrát sa aktivuje režim USB.
Spustí sa prehrávanie zvukových
údajov uložených na zariadení USB.
Skok na nasledujúcu/
predchádzajúcu stopu
Krátko stlačte tlačidlo
alebo

Stlačte gombík MENU a vyberte
Play all (Prehrat’ všetko).
.
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Vyhľadávanie stôp
Na výber a prehrávanie stôp
je k dispozícii niekoľko možností
v závislosti od uložených údajov
a pripojených zariadení.
Stlačením gombíka MENU a výberom
Search (Vyhľadávanie) zobrazte
možnosti.
Vyberte želanú položku a stopu,
ktorú chcete prehrat’.

Pripojenie a obsluha zariadení
Bluetooth™

Prehrávanie stôp v náhodnom poradí
Stlačte gombík MENU a nastavte
položku Shuffle songs (Random)
(Náhodné poradie skladieb) na On.
Stopy v aktuálnom zozname stôp
(napr. zoznam skladieb, album atď.)
sa prehrá v náhodnom poradí.

Dôležité informácie

Opakovanie aktuálnej stopy
Stlačte gombík MENU a nastavte
položku Repeat (Opakovanie) na On.

(iba CD rádio s meničom s PDIM
Bluetooth)
Zvukové zdroje s podporou Bluetooth
(napr. hudobné mobilné telefóny,
prehrávače MP3 s Bluetooth, atď.),
ktoré podporujú hudobný protokol A2DP
sa môžu bezdrôtovo pripojit’
k informačnému systému.

35

 Pred pripojením zariadenia Bluetooth

k informačnému systému sa
oboznámte s funkciami Bluetooth
v používateľskej príručke zariadenia.

Nastavenie hudby Bluetooth
Pomocou ponuky Bluetooth Music
Setup (Nastavenie hudby Bluetooth)
sa spravuje párovanie a pripojenie
zariadení Bluetooth k informačnému
systému.

 Pred pripojením zariadenia

Bluetooth k informačnému systému
sa zariadenie musí spárit’
so systémom 3 35.
 Informačný systém sa vie pripojit’ iba
k takým zariadeniam Bluetooth, ktoré
podporujú A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile) vo verzii 1.2 alebo
vyššej.
 Zariadenie Bluetooth musí
podporovat’ AVRCP (Audio Video
Remote Control Profile) vo verzii 1.0
alebo vyššej, aby bolo možné
prezerat’ a vyberat’ stopy na ňom.
Ak zariadenie nepodporuje AVRCP,
informačným systémom je možné
ovládat’ iba hlasitost’.

Aktivácia ponuky Bluetooth Music
Setup (Nastavenie hudby Bluetooth)
Stlačením tlačidla CD/AUX raz alebo
viackrát sa aktivujú režimy AUX,
USB alebo Bluetooth.
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Stlačte gombík MENU a vyberte
Bluetooth setup (Nastavenie
Bluetooth).
Párovanie zariadenia Bluetooth
Dôležité informácie:
 Proces párovania je zablokované,
kým je vozidlo v pohybe.
 So systémom je možné
spárovat’ maximálne pät’ zariadení.
 Informačný systém automaticky
pripojí prvé zariadenie v zozname
aktuálne spárovaných zariadení.
 K informačnému systému je možné
súčasne pripojit’ iba jedno spárované
zariadenie.
 Párovanie stačí vykonat’ iba raz,
ak nenastali zmeny v informáciách
o párovaní a zariadenie nebolo
vymazané.
Vykonávanie párovania:
Vyberte Connect to new device
(Pripojit’ k novému zariadeniu).
informačný systém sa spýta niekoľko
otázok kvôli určeniu typu párovaného
zariadenia Bluetooth.

Po dokončení zberu informácií
zariadenie Bluetooth treba dat’ do
režimu objavovania (pozri používateľskú
príručku zariadenia Bluetooth).
Niektoré zariadenia Bluetooth
si kvôli dokončeniu procesu párovania
vyžiadajú aj číslo PIN. Nájdite si
zariadenie s názvom GMusicConnect
v zozname zariadení Bluetooth
a pri zadávaní čísla PIN poskytnutého
informačným systémom postupujte
podľa pokynov na zariadení.
Pripojenie spárovaného zariadenia
Vyberte Select device (Vybrat’
zariadenie).
Zobrazí sa zoznam všetkých zariadení
Bluetooth, ktoré boli naposledy
párované s informačným systémom.
Vyberte požadované zariadenie.
Zariadenie sa pripojí
k informačnému systému.
Ak je k informačnému systému práve
pripojené iné zariadenie Bluetooth,
toto zariadenie sa odpojí od systému.
Odpojenie spárovaného zariadenia
Vyberte Remove device (Odstránit’
zariadenie).

Zobrazí sa zoznam všetkých zariadení
Bluetooth, ktoré boli naposledy
párované s informačným systémom.
Vyberte požadované zariadenie.
Zariadenie sa odstráni zo zoznamu
spárovaných zariadení.
Zmena prednastaveného čísla PIN

Vyberte Change default PIN (Zmenit’
prednastavené PIN).
Vyberte niektoré z preddefinovaných
čísiel PIN, alebo vyberte položku
Other (Iné) a vytvorte si nové číslo PIN.
Vytvorenie nového čísla PIN:
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Vyberte Other (Iné), potom želanú dĺžku
čísla PIN.
Postupne vyberte číslice želaného
čísla PIN.

Obsluha spárovaného zariadenia
Bluetooth

Začatie prehrávania stôp
Vyberte stopu a začnite prehrávanie
pomocou ovládacích prvkov
na zariadení Bluetooth.
Prehrávanie hudobných údajov
uložených v zariadení Bluetooth teraz
môžete ovládat’ informačným systémom
pomocou tlačidiel ,
a
.
Skok na nasledujúcu/
predchádzajúcu stopu
Krátko stlačte tlačidlo
alebo

.

Rýchly posun dopredu alebo dozadu
Stlačením a podržaním
tlačidla
alebo
môžete stopu
pretočit’ rýchlo dopredu alebo dozadu.

Stlačením tlačidla CD/AUX raz alebo
viackrát sa aktivuje režim Bluetooth.
Prvé zariadenie v zozname naposledy
spárovaných zariadení 3 35 sa
automaticky pripojí (ak je k dispozícii)
k informačnému systému.
Pripojenie iného spárovaného
zariadenia Bluetooth 3 35.

Pozastavit’ prehrávanie
Stlačte tlačidlo
.
Prehrávanie obnovíte opätovným
stlačením tlačidla
.

37
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