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Autorádio bylo vyprojektováno v souladu s charakteristikami kabiny vozidla, jeho osobitý design ladí se stylem

přístrojové desky.

Pro zvýšení bezpečnosti před odcizením je přístroj vybaven ochranným systémem, jež umožňuje použití autorádia pouze v automobile, do něhož bylo poprvé nainstalováno.
Doporučujeme, abyste si pozorně přečetli následující návod k použití a měli jej vždy po ruce (např. v odkládací

AUTORÁDIO

Autorádio je umístěno v ergonomicky výhodné pozici jak pro řidiče, tak pro spolujezdce. Grafické pojetí čelního panelu kromě toho umožňuje rychlé rozpoznávání ovládacích prvků a usnadňuje obsluhu.

skříňce v palubní desce).

Přejeme vám příjemné čtení!

1

530_03_691 SCUDO RADIO CZ 1E:603_83_581 Radio Scudo G9 IT

1-07-2009

9:53

Pagina 2

OBSAH
RADY

BEZPEČNOST JÍZDY .........................................................
PODMÍNKY PŘÍJMU ...........................................................
PÉČE A ÚDRŽBA ................................................................
KOMPAKTNÍ DISK (CD) ...................................................

3
3
3
4

AUTORÁDIO

AUTORÁDIO S PŘEHRÁVAČEM CD a CD MP3
(na přání pro určité verze/trhy)

2

VŠEOBECNÉ INFORMACE ..............................................
– Část audia .....................................................................
– Část rádia .....................................................................
– Část CD .......................................................................
– Část měniče CD .........................................................
– Část čtečky USB – zásuvka WIP/konektor iPod®
– Část WIP Bluetooth® – telefon Bluetooth® ..........
– Část Streaming Audio Bluetooth® ..........................

7
7
7
7
7
8
8
8

OVLADAČE NA ČELNÍM PANELU ...............................
OVLADAČE NA VOLANTU ............................................
FUNKCE A NASTAVENÍ ...................................................
– Zapnutí/vypnutí přístroje ..........................................
– Nastavení hlasitosti a zvuku .....................................

8
10
11
11
11

REŽIM RÁDIA ...................................................................... 12
REŽIM CD ............................................................................. 15
REŽIM MĚNIČE CD (nekompatibilní s MP3) ................ 17
REŽIM ČTEČKY USB – ZÁSUVKA WIP ....................... 19
KONEKTOR IPOD® ............................................................ 20
REŽIM WIP Bluetooth® – TELEFON Bluetooth® ......... 20
REŽIM STREAMING AUDIO Bluetooth® ...................... 21

530_03_691 SCUDO RADIO CZ 1E:603_83_581 Radio Scudo G9 IT

1-07-2009

9:53

Pagina 3

R A DY
PODMÍNKY PŘÍJMU
ROZHLASOVÉHO VYSÍLÁNÍ

Doporučujeme, abyste se naučili používat jednotlivé funkce autorádia (např. ukládat stanice do paměti) před jízdou.

Tyto podmínky se během jízdy neustále
mění. Příjem rozhlasového signálu se za jízdy neustále mění. Hory, budovy či mosty
mohou příjem rušit, zejména jste-li vzdáleni od vysílače naladěné stanice.

POZOR
Příliš vysoká hlasitost může
být nebezpečná pro řidiče
a ostatní účastníky silničního provozu. Proto nastavte hlasitost na takovou úroveň, abyste slyšeli okolní zvuky (např. houkačky, sirény sanitek,
policie atd.).

UPOZORNĚNÍ Při vysílání dopravních informací se může hlasitost vysílání
zvýšit.

PÉČE A ÚDRŽBA
Konstrukční řešení autorádia zaručuje
dlouhodobou funkčnost bez nutnosti
zvláštní údržby. V případě poruchy se obraťte na síť autorizovaných servisů
Fiat.
Panel zvukové aparatury čistěte výhradně měkkou antistatickou látkou. Běžná čistidla a leštidla by mohla poškodit povrch.

AUTORÁDIO

BEZPEČNOST SILNIČ
NÍHO PROVOZU
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KOMPAKTNÍ DISK (CD)
Připomínáme, že nečistoty nebo případné deformace kompaktního disku (CD)
mohou při přehrávání způsobit přeskakování a špatnou kvalitu zvuku. Pro zajištění
optimálního přehrávání uvádíme následující rady:
– používejte pouze kompaktní disky (CD)
opatřené značkou:

1-07-2009
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– po použití uložte kompaktní disk (CD)
zpět do obalu, abyste jej nepoškodili, protože poškození povrchu může způsobit
přeskakování při přehrávání;

Otisky prstů a prach odstraňte měkkou
tkaninou, směrem od středu kompaktního
disku (CD) k okrajům.

– nevystavujte disk CD přímému působení slunečních paprsků, vysokým teplotám ani dlouhodobému působení vysoké
vlhkosti, protože by to mohlo způsobit
zkroucení disků;
– na vypálený povrch disku CD nelepte
etikety a ničím po něm nepište.

AUTORÁDIO

Kompaktní disk (CD) vyjměte z krabičky tak, že střed stisknete a disk uchopíte
za vnější obvod a opatrně vyjmete.
– z každého kompaktního disku (CD)
pečlivě očistěte měkkou prachovkou případné otisky prstů a prach. Kompaktní
disk (CD) je nutno držet po obvodu a čistit jej od středu k okrajům;
– pro čištění nepoužívejte nikdy chemické výrobky (např. spreje, antistatické přípravky ani thinnery), protože by se jimi
mohl poškodit povrch CD;
Kompaktní disk (CD) držte vždy za vnější obvod. Nikdy se nedotýkejte povrchu.

4

Nové disky mohou mít na okrajích otřepy. Při používání těchto disků nemusí přístroj fungovat, nebo může zvuk přeskakovat. K odstranění otřepů lze použít
propisku apod.

Pro co nejlepší reprodukci je nutno
používat originálně vypálené disky CD.
Při použití nesprávně vypálených nosičů
CD-R/RW a/nebo nosičů o kapacitě více
než 650 MB není garantována správná funkce přehrávače.
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UPOZORNĚNÍ Při použití CD s ochranou před kopírováním je nutno počkat
několik sekund, než je systém začne přehrávat. Kromě toho, z důvodu šíření stále nových a rozličných metod ochrany není možné zajistit, že bude přehrávač CD
přehrávat jakýkoli disk opatřený ochranou.
Upozornění na ochranu před kopírováním
je často uvedeno malým či nesnadno čitelným písmem na obálce CD a bývá označeno např. nápisy „COPY CONTROL“,
„COPY PROTECTED“, „THIS CD CANNOT BE PLAYED ON A PC/MAC“ nebo
je označeno symboly jako např.:

Chráněné disky (a jejich obálky) často
nejsou opatřeny identifikačním symbolem
pro audio CD:

UPOZORNĚNÍ U prodávaných CD
nebo CD se stabilizátory atd. nepoužívejte ochranné fólie, které by se mohly zachytit
v mechanice přehrávače a poškodit CD.

AUTORÁDIO
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UPOZORNĚNÍ Přehrávač CD bude
umět přehrát většinu běžně prodávaných
kompresních systémů (např.: LAME, BLADE, XING, FRAUNHOFER), ale v důsledku průběžného vývoje těchto systémů není zaručeno, že načte všechny kompresní
formáty.
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K čištění kompaktních disků (CD) nepoužívejte odstraňovače skvrn, antistatické spreje ani rozpouštědla.

UPOZORNĚNÍ V případě CD s několika sekcemi bude přehrána pouze první
z sekce.

AUTORÁDIO

Poznámky ke kompaktním
diskům (CD)

6

Na vypálený povrch kompaktního disku
(CD) nelepte etikety a nepište po něm
tužkou ani perem.

Nepoužívejte poškrábané, prasklé, zdeformované ani jinak poškozené kompaktní disky (CD). Poškozené disky CD
by mohly být příčinou nesprávné funkce
nebo poškození reproduktorů.

Nevystavujte kompaktní disky (CD)
přímému slunečnímu záření a působení
zdrojů tepla.
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AU TO R Á D I O S P Ř E H R ÁVA Č E M C D a C D M P 3
(na přání pro určité verze/trhy)

Přístroj má následující funkce:
ČÁST AUDIA
– Samostatné nastavení hloubek/výšek
(BASS/TREBLE).

– Ruční ukládání 24 stanic do paměti: 18
v pásmu FM (6 v FM1, 6 v FM2, 6 v FMast),
6 v pásmu AM.
– Automatické ukládání do paměti
(funkce AUTOSTORE) 6 stanic v určeném pásmu FM.
– Automatická volba poslechu Stereo/
Mono.

– Vyvážení kanálů, pravý/levý (BAL).

ČÁST CD

– Funkce Loudness (LOUD).

– Přímá volba disku.
– Vyhledání skladby (dopředu/dozadu).
– Rychlé přehrávání skladeb (dopředu/
dozadu).
– Funkce RDM (přehrávání skladeb v náhodném pořadí).

– Vyvážení zvuku vpředu/vzadu (FAD).
ČÁST RÁDIA
– Ladění PLL (Phase Locked Loop, fázový závěs) s frekvenčními rozsahy FM/AM.
– RDS (Radio Data System) s funkcemi
TA (Traffic Announcement) – EON (Enhanced Other Network) – REG (regionální programy) – PTY (Program Type).
– Vyhledávání alternativních frekvencí
v režimu RDS (Radio Data System).
– Ladění stanic automatické/manuální.

ČÁST MĚNIČE CD
(na přání pro určité verze/trhy)
– Přímá volba disku.
– Vyhledání skladby (dopředu/dozadu).
– Rychlé přehrávání skladeb (dopředu/
dozadu).
– Funkce RDM (přehrávání skladeb v náhodném pořadí).

Instalaci a zapojení doporučujeme svěřit pouze autorizovanému servisu Fiat.

POZOR
Na multimediálních CD jsou
vypálené zvukové i datové
stopy. Silnými zvuky, jež mohou vzniknout při přehrávání datových stop,
může dojít k ohrožení bezpečnosti
silničního provozu jakož i poškození
výstupů aparatury a reproduktorů.

AUTORÁDIO

VŠEOBECNÉ
INFORMACE

ČÁST ČTEČKY USB – ZÁSUVKA
WIP/KONEKTOR iPOD®
(na přání pro určité verze/trhy)
– Volba přečtení seznamu.
– Vyhledání skladeb (dopředu/dozadu).
– Rychlé přehrávání skladeb (dopředu/
dozadu).
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OVLADAČE NA ČELNÍM PANELU
F0P0500m

– Kompatibilní mobilní telefony (max.
4 telefony)
– Ovládání vstupních/výstupních hovorů
– Ovládání telefoního seznamu (pouze
s úplně kompatibilními mobilními telefony)
ČÁST STREAMING AUDIO
Bluetooth®
(na přání pro určité verze/trhy)
– Přímý výběr skladeb z telefonu
AUTORÁDIO

– Reprodukce skladeb

obr. 1

A

˚

Tlačítko vysunutí CD/
CD MP3

B

MODE

Tlačítko volby zobrazení
typu informací zobrazovaných v pravé části displeje (rádio, CD atd.)

C SOURCE Tlačítko volby režimu: rádio, CD, měnič CD, čtečka USB, přehrávač iPod®,
režim Streaming Audio
Bluetooth®

8

D BAND
ALT

Tlačítko volby vlnového
rozsahu rádia FM1, FM2,
FMast, AM
E
Prostor pro založení CD/
CD MP3
F
Tlačítko nastavení audia:
+
vyvážení pravého/levého
a předního/zadního kanálu, funkce Loudness, barva
zvuku
G LIST
Tlačítko pro zobrazení
REFRESH místně přijímatelných stanic, seznamu skladeb CD
a složek přehrávače MP3
(pokud je ve výbavě)

H

ESC

Tlačítko pro ukončení
probíhající operace (návrat k předcházejícímu
zobrazení)

N

I

TA/PTY

Tlačítko pro volbu funkce
TA (dopravní informace)
a PTY (Program Type)

O

L ÷˜

M

NO

Tlačítko pro automatické
vyhledávání nižší/ vyšší
frekvence rádia a volbu
předcházející/ následující
skladby CD, MP3 (na přání pro určité verze/trhy)
nebo čtečky USB
Tlačítko nastavení nižší/
vyšší frekvence rádia
a volbu předcházející/následující skladby CD, MP3
(na přání pro určité verze/trhy) nebo čtečky USB

P

OK
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Tlačítko pro potvrzení
zvolené funkce (dlouhým
stisknutím výběr potvrdíte, ale neuložíte)

Q DARK

Opakované stisknutí: stmívání displeje až po úplné ztmavení displeje. Po úplném
ztmavení displeje obnovíte
normální jas displeje dalším
stisknutím

R

Tlačítko/otočný ovladač pro
zapnutí/vypnutí autorádia
(dlouhý stisk) a nastavení
hlasitosti (otočení)

MENU Tlačítko pro přístup do
hlavního menu
1----6

Tlačítko pro uložení stanice do paměti, výběr uložené stanice a výběr disku
CD v měniči CD (na přání pro určité verze/trhy).
Dlouhý stisk: změna uložené stanice

AUTORÁDIO
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OVLADAČE
NA VOLANTU
1.

Tlačítko zvýšení hlasitosti reprodukce

2.

Tlačítko snížení hlasitosti reprodukce

1+2

Současným stiskem tlačítek 1 a 2
aktivujete funkci MUTE (ztlumit);
stiskem jednoho z tlačítek hlasitosti ztlumení zrušíte

AUTORÁDIO

3.

F0P0501m
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Při podržení stisknutého tlačítka se
bude skladba přehrávat zrychleně;
při uvolnění tlačítka bude pokračovat normální přehrávání
4.

Otáčení nahoru
Režim rádia: volba vyšší uložené
stanice
Režim měniče CD: volba následujícího disku CD

Režim rádia: automatické vyhledávání nižší frekvence
Podržením stisknutého tlačítka se
dosáhne plynulé změny frekvence;
ladění se zastaví při uvolnění tlačítka

V případě MP3 (na přání pro určité verze/trhy): volba následujícího
adresáře

Volba následující položky
5.

6.

Volba předcházející položky

Režim CD/měniče CD/MP3 (na
přání pro určité verze/trhy): volba
předcházející skladby
Při podržení stisknutého tlačítka se
bude skladba přehrávat zrychleně;
při uvolnění tlačítka bude pokračovat normální přehrávání

Režim rádia: automatické vyhledávání vyšší frekvence
Podržením stisknutého tlačítka se
dosáhne plynulé změny frekvence;
ladění se zastaví při uvolnění tlačítka
Režim CD / měniče CD / MP3 (na
přání pro určité verze/trhy): volba
následující skladby

1-07-2009

Tlačítko volby režimu rádio/CD/
měnič CD a potvrzení zvolené
funkce
Režim telefonu: příjem/ukončení
hovoru a přístup do menu telefonu (stisknutí více než 2 sekundy)

Pokud se nacházíte v menu: volba
následující položky
7.

Otáčení dolů
Režim rádia: volba nižší uložené stanice
Režim měniče CD: volba předcházejícího disku CD
V případě MP3 (na přání pro určité
verze/trhy): volba předcházejícího
adresáře
Pokud se nacházíte v menu: volba
předcházející položky

FUNKCE A NASTAVENÍ
ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ PŘÍSTROJE
Přístroj zapnete otočením klíčku ve spínací skříňce zapalování do polohy M a stisknutím tlačítka/otočného ovladače (R).
Přístroj vypnete stisknutím tlačítka/otočného ovladače (R).
Pokud je motor vypnutý, autorádio se
automaticky vypne po 30 minutách.
NASTAVENÍ HLASITOSTI
A ZVUKU
Nastavení hlasitosti
Otočte tlačítkem/otočným ovladačem (R).
UPOZORNĚNÍ Pokud je automobil
vybaven telefonem podporujícím výstup
„mute“ nebo pokud je telefon připojen
k autorádiu pomocí připojení Bluetooth®
a současně je aktivován telefon, na autorádiu se automaticky zapne funkce MUTE.
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Nastavení audia

Nastavení hloubek

Je možno provádět nastavení hloubek/
výšek, stranového vyvážení, předozadního
vyvážení a funkce Loudness. Stranové
a předozadní vyvážení umožňují zesilovat
zvuk vycházející zleva/zprava a zepředu/
zezadu. Funkce Loudness umožňuje zesilovat hloubky a výšky při nízké hlasitosti.

Když je na displeji zobrazeno „BASS“
(Hloubky), otáčením tlačítka/otočného
ovladače N nebo O změňte nastavení
zvuku v následujícím rozmezí:

Za účelem nastavení zvuku opakovaně
stiskněte tlačítko + (F) pro zpřístupnění
nastavení hloubek, výšek, funkce Loudness, předozadního vyvážení, stranového
vyvážení.

– „BASS 0“ pro nastavení na střední
úroveň;

Autorádiu deaktivuje nastavení audio, pokud se několik sekund neprovede žádná
obslužná činnost, nebo jakmile stiskne tlačítko + (F) po dokončení nastavení.

Nastavení výšek

UPOZORNĚNÍ Nastavení hloubek
a výšek je specifické pro každý zdroj audiosignálu, a proto je možné různé nastavení v režimech RÁDIA, CD a MĚNIČE CD.

– „BASS −9“ pro nastavení hloubek na
minimální úroveň;

– „BASS +9“ pro nastavení hloubek na
maximální úroveň.

Když je na displeji zobrazeno „TREB“
(Výšky), otáčením tlačítka/otočného ovladače N nebo O změňte nastavení zvuku
v následujícím rozmezí:

AUTORÁDIO

530_03_691 SCUDO RADIO CZ 1E:603_83_581 Radio Scudo G9 IT

– „TREB −9“ pro nastavení výšek na minimální úroveň;
– „TREB 0“ pro nastavení výšek na střední úroveň;
– „TREB +9“ pro nastavení výšek na maximální úroveň.
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Funkce Loudness
Tato funkce umožňuje automaticky zesilovat hloubky a výšky při nízké hlasitosti.
Funkce se zapne/vypne tlačítky N nebo O.
Nastavení vyvážení zvuku
vpředu/vzadu

AUTORÁDIO

Když je na displeji zobrazeno „FAD“
(Předozadního vyvážení), otáčením tlačítka/
otočného ovladače N nebo O nastavení
změňte.
Stiskem tlačítka N zesílíte reprodukci
z předních reproduktorů nebo stiskem
tlačítka O zesílíte reprodukci ze zadních
reproduktorů.

1-07-2009

9:53

Pagina 12

Nastavení vyvážení zvuku
doprava/doleva

REŽIM RÁDIA

Když je na displeji zobrazeno „BAL“
(Stranového vyvážení), otáčením tlačítka/
otočného ovladače N nebo O nastavení
změňte.

Poslech rádia

Stiskem tlačítka N zesílíte reprodukci
z pravých reproduktorů nebo stiskem tlačítka O zesílíte reprodukci z levých reproduktorů.
Automatické přizpůsobování
hlasitosti
Tato funkce umožňuje automatické přizpůsobování hlasitosti v závislosti na rychlosti automobilu. Funkci zapnete/vypnete
tlačítky N nebo O.

Opakovanými stisky tlačítka SOURCE
(C) zvolte režim rádia.
Volba frekvenčního rozsahu
Opakovaným stisknutím tlačítka BAND/
ALT (D) zvolte frekvenční rozsah FM1,
FM2, FMast nebo AM.
Automatické vyhledávání
stanic
Automatické vyhledávání stanic se aktivuje krátkým stisknutím tlačítek ÷ nebo
˜, čímž se volí předcházející, případně
následující stanice.
Podržením stisknutého tlačítka v příslušném směru ladění se plynule mění frekvence.
Při uvolnění tlačítka se ladění zastaví na
první přijímatelné stanici.

12

Když je aktivní funkce TA, budou laděny
pouze stanice s dopravními informacemi.
Vyhledávání stanice zpočátku probíhá
s nízkou citlivostí (nejsilnější vysílače) a následně s vysokou citlivostí (DX) (slabší
a nejvzdálenější vysílače).
Pokud má být vyhledávání přímo provedeno s citlivostí DX, stiskněte dvakrát tlačítko ÷ nebo ˜.
Ruční vyhledávání stanic
Krátkým stisknutím tlačítka N nebo O
zvolte předcházející, případně následující
stanici.
Podržením stisknutého tlačítka v příslušném směru ladění se plynule mění frekvence. Ladění se přeruší uvolněním tlačítka.
Manuální uložení stanic
Manuální ukládání stanic do paměti:
1) Požadovanou stanici zvolte stisknutím
tlačítka ÷ nebo ˜.
2) Stiskněte jedno z tlačítek 1 až 6 (P)
a držte je stisknuté déle než 2 sekundy.

1-07-2009
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Automatické uložení stanic FM
(Autostore)
Autorádio umožňuje do jednotlivých pozic FMast automaticky uložit 6 rozhlasových
stanic FM s nejsilnějším signálem.
Chcete-li stanice uložit do paměti automaticky, stiskněte a podržte po dobu dvou
vteřin tlačítko BAND/ALT (D).
UPOZORNĚNÍ Pokud bylo před spuštěním funkce Autostore ve frekvenčním
pásmu FMast uloženo 6 jiných stanic, budou po spuštění této funkce nahrazeny;
je-li nalezeno méně, než 6 stanic, zbývající paměťové pozice nebudou vymazány,
ale zůstanou nezměněny.
Vyvolání uložených rozhlasových
stanic
Chcete-li vyvolat uloženou rozhlasovou
stanici, postupujte takto:
1) Stisknutím tlačítka BAND/ALT (D)
zvolte frekvenční rozsah FM1, FM2, FMast
nebo AM;
2) Stiskněte jedno z tlačítek 1 až 6 (P).
Autorádio vyvolá odpovídající rozhlasovou
stanici.

Zobrazení seznamu
místních rozhlasových stanic
Stisknutím tlačítka LIST/REFRESH (G)
zobrazíte abecední seznam přijímaných
rozhlasových stanic s nejsilnějšími signály
(max. 30 stanic). Chcete-li tento seznam
aktualizovat, stiskněte tlačítko alespoň po
dobu 2 vteřin.
Požadovanou stanici zvolte stisknutím
tlačítka N nebo O a potvrďte stisknutím
tlačítka OK (N).
FUNKCE RDS
Funkce RDS (Radio Data System)
Funkce RDS umožňuje přijímat danou
rozhlasovou stanici na jakékoli frekvenci,
na které v daném regionu vysílá.

AUTORÁDIO
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Funkci RDS zapnete/vypnete stisknutím
tlačítka MENU (O) a potom stisknutím
tlačítka ÷ nebo ˜:
1) Na displeji autorádia vyberte ikonu
„FUNZIONI AUDIO“ (Funkce audio)
a potvrďte stisknutím tlačítka OK (N).
2) Vyberte režim „PREFERENZE BANDA FM“ (Oblíbená stanice FM) a potvrďte stisknutím tlačítka OK (N).
3) Vyberte funkci „ATTIVARE RICERCA
DI FREQUENZA (RDS)“ (Aktivovat vyhledáváni frekvence (RDS)) a potvrďte
stisknutím tlačítka OK (N).

13
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AUTORÁDIO

Jakmile je funkce RDS aktivována, zobrazí
se na displeji nápis „RDS“ a název vybrané rozhlasové stanice. Pokud se na displeji
zobrazí pouze nápis „RDS“, znamená to,
že funkce je aktivovaná, ale k dispozici
není žádná rozhlasová stanice.
UPOZORNĚNÍ Pokud je funkce RDS
zapnutá, autorádio bude neustále vyhledávat nejsilnější frekvenci, na které se vysílá daná rozhlasová stanice. V některých
případech ale není prohledáváni frekvence
RDS úspěšné, protože v dané zemi nemusí
být zaručen příjem rozhlasové stanice na
celém území (není 100% pokrytí). To vysvětluje možnou ztrátu signálu rozhlasové
stanice v průběhu cestu.
Funkce TA (dopravní informace)
Při zapnuté funkci TA je možno přijímat
dopravní informace.
Když probíhá vysílání dopravních informací, autorádio se automaticky naladí na stanici, která je vysílá. Po jejich odvysílání se autorádio automaticky vrátí zpět na aktuálně
aktivní zdroj audiosignálu.
Funkce se zapne/vypne tlačítky TA/
PTY (I).
Když je funkce TA aktivní, na displeji je
zobrazen symbol „TA“; Pokud je na displeji zobrazen symbol „(TA)“ šedě, funkce
je sice aktivní, ale nedostupná.

14

Všechny dopravní informace mají vyšší
prioritu než všechny provozní režimy
autorádia (RÁDIO, CD, MĚNIČ CD).
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UPOZORNĚNÍ Hlasitost dopravních
informací je nezávislá na nastavené hlasitosti normálního poslechu autorádia. Hlasitost je možno nastavit během vysílání
otočným ovladačem. Toto nastavení se
uloží a bude použito pro příjem dalších
dopravních informací.

Funkce REG
(Vyhledání regionálního programu)

V průběhu příjmu nových dopravních
informací se na displeji zobrazí ikona
„TRAFFIC“ s odpovídajícím názvem rozhlasové stanice, která dopravní informace poskytuje.

Funkce REG poskytuje výhodu příjmu
stejného programu, i když změníte zónu
příjmu rozhlasové stanice.

Pokud poskytovatel neposkytuje dopravní informace, zobrazí se na displeji ikona
„NO TA“.
Přerušení vysílání
dopravních informací
Stisknutím tlačítka TA/PTY (I) během vysílání dopravních informací se jejich příjem
přeruší. A funkce TA se vypne.

Poud jsou vysílače propojené do sítě
vysílaných programů, můžete programy
přijímat v různých regionech, kterými
projíždíte.

Funkce se zapne/vypne stisknutím tlačítka TA/PTY (I) a podržením po dobu dvou
vteřin.
Funkce PTY (Program Type)
Tato funkce umožňuje přednostně poslouchat stanice, které vysílají programy
určitého typu (zprávy, kultura, sport, rocková hudba…).
Zapnutí/vypnutí funkce PTY:
1) Stisknutím tlačítka BAND (D) zvolte
frekvenční rozsah FM1, FM2 nebo FMast.
2) Stiskněte tlačítko TA/PTY (I) a podržte po dobu dvou vteřin.

Vyhledání programu PTY
Vyhledání programu PTY:
1) Stisknutím tlačítka BAND (D) zvolte
frekvenční rozsah FM1, FM2 nebo FMast.
2) Aktivujte funkci PTY stisknutím tlačítka TA/PTY (I) a podržením po dobu
dvou vteřin.
3) Krátké stisknutí tlačítka ÷ nebo
˜ umožňuje pohyb v seznamu různých
nabízených programů.
4) Po zvolení požadovaného programu
stlačením jednoho z tlačítek ÷ nebo
˜ a podržením po dobu dvou vteřin aktivujte automatické vyhledávání (po dokončení automatického vyhledávání se
funkce PTY vypne).
Pokud je funkce PTY aktivní, lze požadované typy programů uložit stlačením
jednoho z výchozích tlačítek 1 až 6 (P) na
déle než 2 sekundy. Chcete-li vyvolat uložený program daného typu, stlačte krátce
odpovídající tlačítko.

1-07-2009
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Funkce EON
(Enhanced Other Networks)

REŽIM CD

Tato funkce vzájemně propojuje vysílače,
které jsou součástí jedné sítě. Funkce
umožňuje přijímat dopravní informace nebo program PTY vysílaný vysílačem, který
je součástí naladěné sítě.

Výběr přehrávače kompaktních
disků (CD)
Po založení kompaktního disku (CD) potištěnou stranou nahoru se automaticky
spustí přehrávání.

Tato služba se aktivuje automaticky volbou funkce TA nebo funkce PTY.

UPOZORNĚNÍ Některé systémy ochrany proti nelegálnímu kopírování originálních nebo zkopírovaných disků CD vypálených na zařízeních třetích stran mohou
zapříčinit chyby a snížení kvality originální
nahrávky.
Již je zasunuto jiné CD
Pokud posloucháte jiný zdroj audiosignálu a CD je již v přehrávači, zvolte režim CD
stisknutím tlačítka SOURCE (C). Přehrávání disku CD se spustí automaticky.

AUTORÁDIO
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Vyjmutí disku CD
Chcete-li disk CD vyjmout, stiskněte tlačítko ˚ (A).
Volba skladby na disku CD
Chcete-li vybrat skladbu na disku CD,
postupujte takto:
1) Krátkým stisknutím tlačítka ˜
zvolte následující skladbu.
2) Krátkým stisknutím tlačítka ÷ se
vrátíte na začátek aktuální skladby; opětovným stisknutím tlačítka se zvolí předcházející skladba.
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Rychlé přehrávání skladeb
(vpřed/zpět)
Chcete-li změnit rychlost přehrávání,
postupujte takto:
Stisknutím a podržením tlačítka ˜ nebo ÷ přehrajete skladbu zrychleně vpřed
nebo zpět; při uvolnění tlačítka se obnoví
normální přehrávání.
Přehrávání skladeb v náhodném
pořadí (RDM)

AUTORÁDIO

Chcete-li skladby přehrát v náhodném
pořadí, postupujte takto:
1) Zvolte režim CD stisknutím tlačítka
m (C);
2) Opětovně stiskněte tlačítko m (C)
a podržte po dobu dvou vteřin. Skladby
na CD budou přehrávány v náhodném
pořadí.
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CD MP3 – Informace a rady

CD MP3 – Poslech seznamu skladeb

Formát MP3 (zkratka pro kompresi
MPEG 1, 2 a 2.5 Audio Layer 3) je standard zvukové komprese, který umožňuje
na jeden disk CD uložit velký počet
hudebních souborů. Čtení a prohlížení
seznamu skladeb MP3 může záviset na
vypalovacím programu a/nebo použitých
parametrech.

Vložte disk CD MP3 do přehrávače: autorádio automaticky spustí vyhledávání
seznamu skladeb. Před spuštěním čtení
může nastat na několik sekund až několik desítek sekund prodleva, v závislosti
na množství skladeb.

Chcete-li číst vypálené disky CDR nebo
CDRW, vyberte při vypalování standard
ISO 966 0 úroveň 1, 2 nebo Joliet. Pokud byl
disk zaznamenán v jiném formátu, nemusí
být správně přečten.
Pro optimální kvalitu zvuku je doporučeno používat při vypalování všech skladeb
na disk jeden z uvedených standardů, a co
nejmenší rychlost zápisu. V případě disku
CD s několika sekcemi doporučujeme
použít standard Joliet.

Pokud chcete aktivovat normální přehrávání skladeb, stiskněte tlačítko m (C)
a podržte jej po dobu dvou vteřin.

Autorádio umožňuje přehrávat pouze
soubory s příponou .mp3. Nelze přehrávat soubory žádného jiného typu (.wma,
.mp4...).

Zobrazení seznamu skladeb

Doporučujeme používat názvy souborů
s měně než 20 znaky a nepoužívat speciální znaky (např.: mezeru, středník, ?, ù)
– předejdete tím možným problémům se
čtením a zobrazením.

Stisknutím tlačítka LIST/REFRESH (G)
zobrazíte seznam skladeb na disku CD nebo v adresáři MP3 (na přání pro určité verze/trhy).
Požadovanou skladbu zvolíte stisknutím
tlačítka N nebo O a potvrďte stisknutím tlačítka OK (N).

16
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Z jednoho disku dokáže přehrávač disků
CD načíst až 255 souborů MP3, které mohou být uloženy až v 8 úrovních složek.
Doporučujeme omezit počet úrovní na
dvě, protože se tím výrazně sníží přístupový čas pro čtení disku CD.
Pokud posloucháte jiný zdroj audiosignálu a CD MP3 je již v přehrávači, zvolte
režim CD stisknutím tlačítka SOURCE
(C). Přehrávání disku CD se spustí automaticky. Stisknutím tlačítka LIST/REFRESH (G) zobrazíte seznam složek skladeb
MP3.
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REŽIM MĚNIČE CD (nekompatibilní s MP3)
(na přání pro určité verze/trhy)

Přehrávání skladeb v náhodném
pořadí (RDM)
Chcete-li skladby přehrát v náhodném
pořadí, postupujte takto:

Volba MĚNIČE CD
Stisknutím tlačítka SOURCE (C) zvolte
režim měniče CD.
Volba disku CD
Požadovaný disk CD zvolíte stisknutím
tlačítek 1 až 6 (P).
Volba skladby na disku CD

Rychlé přehrávání skladeb
(vpřed/zpět)
Chcete-li změnit rychlost přehrávání,
postupujte takto:
Stisknutím a podržením tlačítka ˜ nebo ÷ přehrajete skladbu na CD zrychleně vpřed nebo zpět; při uvolnění tlačítka
se obnoví normální přehrávání.

1) Zvolte režim měniče CD stisknutím
tlačítka I (D).
2) Opětovně stiskněte tlačítko I (D)
a podržte po dobu dvou vteřin. Skladby na
disku CD budou přehrávány v náhodném
pořadí.
Pokud chcete aktivovat normální přehrávání skladeb, stiskněte tlačítko I (D)
a podržte jej po dobu dvou vteřin.
AUTORÁDIO

Chcete-li zvolit skladbu obsaženou na
CD umístěném v měniči CD, postupujte
takto:
1) Stisknutím tlačítka ˜ zvolte následující skladbu;
2) Stisknutím tlačítka ÷ se vrátíte na
začátek aktuální skladby; opětovným
stisknutím tlačítka se zvolí předcházející
skladba.

F0P0120m

obr. 3
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Vyjmutí zásobníku disků CD

Založení CD do zásobníku

Založení zásobníku do měniče CD

Měnič CD je umístěn ve schránce v palubní desce na straně spolujezdce obr. 3
a může pojmout až 6 CD.

Chcete-li disky CD založit do zásobníku,
postupujte takto:

Chcete-li založit zásobník do měniče CD,
postupujte takto:

Chcete-li zásobník zpřístupnit, postupujte takto:

1) Zatáhněte za jazýček D (obr. 5),
čímž se otevře jedna ze šesti zásuvek zásobníku C;

1) Zasuňte zásobník C (obr. 6) do měniče CD a zatlačte jej až na doraz;

1) Otevřete schránku v palubní desce na
straně spolujezdce;

2) Založte CD potištěnou stranou a etiketou směrem nahoru;

2) Otevřete posuvný kryt A (obr. 4) na
měniči CD;

2) Zavřete dvířka A (obr. 6) posuvného
krytu.

3) Zavřete zásuvku.

AUTORÁDIO

3) Stiskněte tlačítko B (obr. 4) pro vysunutí zásobníku CD.

F0P0214m

F0P0213m
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obr. 5

F0P0215m

obr. 6

REŽIM ČTEČKY USB –
ZÁSUVKA WIP
(na přání pro určité verze/trhy)
Podporované formáty souborů
Jsou podporovány tyto formáty souborů: .mp3 (pouze mpeg1 layer 3), .wma
(pouze standard 9), .wav a .ogg.
Připojení disku USB
Umožňuje přímě nebo kabelové připojení disku do portu USB autorádia A (obr. 7).
Pro přístup k portu otevřete uzávěr.
Pokud je autorádio zapnuto, je režim
USB aktivován ihned po připojení disku.
Čtení se spustí automaticky po jisté prodlevě. Délka prodlevy závisí na kapacitě
flash disku USB.

F0P0615m
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Aby se soustava autorádia
nepoškodila, nepřipojujte
flash disky USB, které nejsou určeny jako audio příslušenství.

– podle interpretů: všechny jména interpretů nastavené ve značkách ID3, seřazené podle abecedy;

Čtení skladeb

– podle seznamu skladeb: podle seznamu skladeb uložených na flash disku USB.

Systém musí seznamy skladeb nejdříve
načíst (do dočasné paměti) a doba čtení
závisí na rychlosti čtečky USB: v průběhu
této doby jsou k dispozici další poslechové režimy.

– podle žánrů: všechny typy žánrů definované ve značkách ID3;

Volba čtení seznamů skladeb
Krátkým stisknutím tlačítka LIST/
REFRESH (G) zobrazíte složku/interpreta/žánr/seznam skladeb čtečky USB.

Seznamy složek/interpretů/žánrů/seznamů
skladeb se aktualizují při každém vypnutí autorádia a při každém připojení flash
disku USB.

V seznamu se můžete pohybovat pomocí
šipek ÷ / ˜ a N / O.

Při prvním připojení jsou skladby seřazeny podle složek, potom je systém řadí
podle jedné z kategorií uvedených výše.

Volba skladeb

Stisknutím a podržením tlačítka LIST/
REFRESH (G) přepínáte mezi různými
způsoby řazení. Zvolte složku/interpreta/
žánr/seznam skladeb, stisknutím tlačítka
OK (N) vyberte požadované řazení a potom výběr potvrďte opětovným stisknutím
tlačítka OK (N).

Stisknutím tlačítka OK (N) potvrdíte
svůj výběr.

AUTORÁDIO
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Stisknutím tlačítka ÷ / ˜ zpřístupníte v průběhu čtení předchozí/následující
seznam skladeb. Pro rychlý přesun dopředu/dozadu podržte příslušné tlačítko.
Stisknutím tlačítka N / O zpřístupníte
v průběhu čtení předchozí/následující složku/interpreta/žánr nebo seznam skladeb.

Řazení se provádí na základě následujících informací:
– podle složek: všechny složky obsahující audiosoubory, které se nacházejí v zařízení, seřazené podle abecedy, bez ohledu
na strukturu složek;
obr. 7
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KONEKTOR IPOD®
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REŽIM WIP Bluetooth® – TELEFON Bluetooth®

(na přání pro určité verze/trhy)
Připojení telefonu iPod

®

iPod musí být připojen do zásuvky B
(obr. 7) portu USB autorádia. Pro přístup
k portu otevřete uzávěr.
®

AUTORÁDIO

Aby se soustava autorádia
nepoškodila, nepřipojujte telefony iPod®, které nejsou určeny jako audio příslušenství.

Přečtení seznamu/volba skladeb
K dispozici jsou následující seznamy: interpret, žánr a seznam skladeb (předem
uložených v telefonu iPod®).
Výběr a pohyb v seznamech je vysvětlen
v krocích 1 až 5 uvedených výše.
Výběr seznamů a řazení skladeb je stejné,
jak je uvedeno pro čtečku USB.

Technologie Bluetooth® umožňuje bezdrátovou komunikaci mezi vaším mobilním
telefonem a systémem hands-free automobilu.
Služby poskytované technologií
Bluetooth® závisejí na operátorovi,
SIM kartě a na kompatibilitě mezi
použitými přístroji. V příručce k použitému mobilnímu telefonu a u operátora si ověřte dostupnost služeb.

POZOR
Z bezpečnostních důvodů musí být procedura propojení
Bluetooth® mezi mobilním telefonem
a systémem hands-free prováděna výhradně při stojícím voze a při klíči ve
spínací skříňce v poloze M.

Před připojením mobilního telefonu
K prvnímu připojení mobilního telefonu
k systému je nutné na telefonu aktivovat
funkci Bluetooth® dle příslušných pokynů
uvedených v návodu k obsluze telefonu.
Když je funkce aktivní, je na displeji telefonu zobrazen příslušný symbol a telefon začne vyhledávat zařízení Bluetooth® v okolí
telefonu.
Chcete-li aktivovat funkci Bluetooth®
v autorádiu, stiskněte tlačítko MENU (O)
a stiskněte ÷ / ˜, potom postupně
vyberte:
– Telefon Bluetooth – Audio
– Konfigurace Bluetooth
– Vytvoření připojení Bluetooth.
Na displeji autorádia se zobrazí nápis „Ricerca in corso...“ (Vyhledávání) a potom
se zobrazí seznam prvních 4 nalezených
telefonů.
Stisknutím tlačítka ÷ / ˜ vyberte
ze seznamu telefon, ke kterému se má autorádio připojit, a potvrďte stisknutím
tlačítka OK (N).
UPOZORNĚNÍ Připojit lze vždy pouze
jeden přístroj.
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Na displeji autorádia se zobrazí nastavení s virtuální klávesnicí, na které musíte zadat párovací kód obsahující minimálně 4 čísla. Kód potvrďte stisknutím
tlačítka OK (N).
V následující chvíli se na displeji telefonu zobrazí zpráva, že připojení bylo akceptováno. Navázání spojení aktivujete
zadáním kódu, který jste předtím zadali
v autorádiu.
Pokud se spojení nenavázalo, zopakujte
operaci: počet pokusů není omezen.
Pokud se spojení v pořádku navázalo, zobrazí se na displeji zpráva „Abbinamento (název telefonu) riuscito“ (Spárování s telefonem (název telefonu) proběhlo úspěšně).
UPOZORNĚNÍ Automatické připojení je možné pouze po nakonfigurování vašeho telefonu. Po provedení synchronizace budou k dispozici záhlaví seznamu hovorů. V závislosti na stupni kompatibility
telefonu umožňuje menu „TELEFONO“
(Telefon) přístup k položkám „Rubrica“
(Telefonní seznam) (v případě úplné kompatibility), „Lista delle chiamate“ (Protokol hovorů), „Gestione degli abbinamenti“
(Správa párování).
UPOZORNĚNÍ Nejdříve je potřebné
aktivovat připojení v telefonu.
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Příchozí hovory
Příchozí hovor je oznámen zvukovým signálem a zobrazení zprávy na multifunkčním
displeji.
Stisknutím tlačítka ˜ nebo ÷ (L)
vyberte na displeji autorádia režim „SI“
a potvrďte stisknutím tlačítka OK (N).
Hovor lze přijímat také přímo stisknutím
a podržením tlačítka (5) po dobu dvou vteřin na ovladači autorádia nebo na volantu.
Uskutečnění hovoru
Stiskněte tlačítko MENU (O), tlačítko
˜ / ÷ a potom postupně vyberte:

Stisknutím a podržením tlačítka (5) po
dobu dvou vteřin na ovladači autorádia
nebo na volantu lze na displeji autorádia zobrazit telefonní seznam mobilního
telefonu.
Vytočení telefonního čísla pomocí klávesnice na telefonu:

POZOR
Vytáčení telefonního čísla
z mobilním telefonu musí být
provedeno ve stojícím vozidle.

– Telefon Bluetooth – Audio
– Správa hovorů
– Hovor
– Seznam hovorů
NEBO
– Telefonní seznam.
Stisknutím tlačítka ˜/ ÷ vyberte z
telefonního seznamu číslo, na které chcete volat, a potvrďte stisknutím tlačítka
OK (N).

REŽIM STREAMING AUDIO
AUDIO Bluetooth®
(na přání pro určité verze/trhy)

AUTORÁDIO
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Tento režim umožňuje bezdrátový přenos
hudebních souborů uložených v mobilním
telefonu prostřednictvím audiosystému.
Aby bylo možné používat tento režim,
musí být telefon kompatibilní s profily
Bluetooth® (Profily A2DP/AVRCP).
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Připojení mobilního telefonu
Další informace týkající se prvního připojení mobilního telefonu naleznete v části „REŽIM WIP Bluetooth® – TELEFON
Bluetooth®“. Pokud je připojený jeden nebo více mobilních telefonů, stisknutím tlačítka MENU (O) zvolte telefon, se kterým
se má spojení navázat.
Při prvním připojení k mobilnímu telefonu, se audiosystém připojí automaticky.
Aktivace režimu Streaming

AUTORÁDIO

Opakovanými stisky tlačítka SOURCE
(C) zvolte režim Streaming.
UPOZORNĚNÍ V některých případech
je čtení skladeb přerušené při aktivaci
tlačítek.
Volba skladeb
Pokud váš telefon podporuje tuto funkci, lze zvukové stopy vybírat pomocí tlačítek na předním panelu autorádia nebo na
ovladači na volantu. Na displeji lze zobrazit
kontextovou nápovědu.
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POZNÁMKA
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