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Avtorske pravice in blagovne znamke
iPhone, iPod, iPod Classic, iPod Shuffle in iPod Touch so blagovne znamke podjetja Apple Inc.,
registrirane v ZDA in drugih državah.
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OPOZORILA IN SKLADNOST

PREDSTAVITEV

Pomembna varnostna navodila

Lastnosti sistema
Lastnosti avdio sistema vključujejo:
•
LED LCD zaslon z belo osvetlitvijo
•
iPx6 vodoodporen
•
Opozorilu ob prazni bateriji
•
AM/FM SVETOVNI sprejemnik s 30 predhodnimi nastavitvami (12 AM, 18 FM)
•
Vremenski pas z obvestilom o vremenu
•
Bluetooth (Podpira A2DP in AVRCP)
•
USB predvajanje MP3/WMA datotek
•
Ustvarjen za iPod/iPhone (USB vhod)
•
Utišaj
•
Vnaprej nastavljeni izenačevalnik – 5 nastavitev (User > Flat > Pop > Classical > Rock)
•
Elektronske kontrole za base, visoke tone, ravnovesje in izzvenevanje
•
Izhodna moč 22W x 4
•
Pripravljen na upravljanje z žičnim daljinskim upravljalnikom (JHDHBC)
•
2-kanalna ojačevalna linija z enakomernim izhodom
•
Dodatni avdio vhod (Zadnji RCA)

OPOMBA: Nivo glasnosti naj bo dovolj nizek, da se zavedate svoje okolice.

OPOMBA: UPORABITE PRIMERNO NAPAJANJE! Ta izdelek je zasnovan za delovanje z
baterijskim sistemom z 12 voltnim enosmernim tokom in negativno ozemljitvijo.

FCC opombe
OPOZORILO! Spremembe ali prilagoditve te enote, ki niso izrecno odobrene s strani
osebe, odgovorne za skladnost, lahko izničijo dovoljenje uporabnika za upravljanje s to
opremo.

OPOMBA: Ta oprema je bila testirana ter je v skladu z omejitvami za digitalno napravo
Razreda B, v skladu s 15 členom FCC pravil. Te omejitve so zasnovane za zagotavljanje
ustrezne zaščite pred motečimi signali v stanovanjski namestitvi.

Seznam opreme
•
•
•

Ta oprema proizvaja, uporablja ter lahko oddaja energijo radijskih frekvenc ter, v primeru, da ni
nameščena in uporabljena v skladu z navodili, povzroča moteče signale pri radijskih komunikacijah.
Vseeno pa ni zagotovila, da pri določeni namestitvi ne bo prišlo do motečih signalov. V primeru,
da ta oprema povzroča signale, ki so moteči za radijski ali televizijski sprejem, kar je mogoče
ugotoviti tako, da opremo izključite ali vključite, uporabnika spodbujamo, da poskuša popraviti
moteče signale prek enega ali več sledečih ukrepov:
•
Drugače usmerite ali premaknite sprejemno anteno.
•
Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.
•
Opremo vključite v vtičnico z drugim tokom, kot tisti, na katerega je
povezan sprejemnik.
•
Posvetujte se s preprodajalcem ali izkušenim radijskim/televizijskim tehnikom za pomoč.
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Radio
Šablona za izrez ob namestitvi
M4 x 0,7 vijaki (x4)

NAMESTITEV
Preden začnete
Preden začnete, vedno izklopite negativni baterijski pol.

Pomembne opombe
•
•
•

Pred končno namestitvijo preverite povezave napeljave ter se prepričajte, da je enota
pravilno povezana in sistem deluje.
V primeru, da namestitev zahteva vrtanje lukenj ali druge spremembe vašega vozila, se
posvetujte s svojim bližnjim preprodajalcem.
Enoto namestite tako, da ne ovira vožnje ter ob nenadni zaustavitvi ali zaustavitvi v sili ne
more poškodovati potnikov.
6.
7.
8.
9.

Namestitev sprednjega dela
1.

Uporabite sledečo predlogo za izrez odprtine za namestitev:

Radio pazljivo potisnite v odprtino in zagotovite, da je s pravo stranjo obrnjen navzgor.
Radio na armaturno ploščo pričvrstite z uporabo križnih vijakov #6 (niso zagotovljeni).
Zamenjajte zaščito na obeh straneh radia.
Preverite delovanje radia, tako, da se sklicujete na delovna navodila za enoto.

Odstranjevanje enote

4 deli

Če želite po namestitvi sprednjega dela odstraniti radio, odstranite zaščito, odvijte namestitvene
vijake in izvlecite radio.

Ponovno povežite baterijo
Ko zaključite z napeljavo, ponovno povežite negativni baterijski pol.

Predloga za namestitev
(Namestitev sprednjega dela)

Namestitev na nosilec
VOSHD4MNT (ki se prodaja ločeno) je vsestransko podnožje/nosilec za preprosto namestitev
na večini ploskih površin. Prosimo, uporabite priložene M4 vijake za pričvrstitev radia na nosilec,
kot je prikazano na spodnji shemi.
M4 x 7-10 mm največ.
Dolžina

2.

3.
4.
5.

Preverite velikost odprtine v armaturni plošči tako, da vanjo vstavite radio. V primeru, da
odprtina ni dovolj velika, pazljivo zarežite ali spilite, da radio zdrsne v odprtino. Preverite,
da bo za armaturno ploščo na voljo dovolj prostora za šasijo radia.
Radio postavite pred odprtino v armaturni plošči, tako da lahko napeljavo povlečete v
odprtino.
Pazljivo sledite shemi in zagotovite, da so vse povezave zatesnjene za pravilno delovanje.
Ko povežete vso napeljavo, enoto vklopite, da potrdite delovanje (pomožno stikalo vozila
mora biti vključeno). V primeru, da enota ne deluje, preverite vso napeljavo, dokler napake
ne odstranite. Ko zagotovite pravilno delovanje, izključite pomožno stikalo in nadaljujte s
končno montažo šasije.
OPOMBA: Uporabljajte le vijake dolžine M4 x 7-10mm, ki so priloženi.
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NAPELJAVA
BARVA ŽICE

OPIS

ZELENA

LEVI ZADNJI ZVOČNIK (+)

BELA

LEVI SPREDNJI ZVOČNIK (+)

SIVA

DESNI SPREDNJI ZVOČNIK (+)

VIJOLIČNA

DESNI ZADNJI ZVOČNIK (+)

1

ZELENA/ČRNA

LEVI ZADNJI ZVOČNIK (-)

2

GLASNOST -

BELA/ČRNA

LEVI SPREDNJI ZVOČNIK (-)

3

UTIŠAJ

SIVA/ČRNA

DESNI SPREDNJI ZVOČNIK (-)

4

OZEMLJITEV

VIJOLIČNA/ČRNA

DESNI ZADNJI ZVOČNIK (-)

5

PREDVAJANJE +

MODRA

DALJINEC OJAČEVALNIKA

6

PREDVAJANJE -

ČRNA

OZEMLJITEV

7

NAČIN

RDEČA

+12V PREKLOP

8

OZEMLJITEV

PRIKAZ A-A
PRIKAZ VSTAVITVE ŽIC
ŠT. PIN

OPIS
GLASNOST +

DALJINEC ZA
OJAČEVALEC (+12VDC)

ŽICA ANTENE ZA BLUETOOTH
(Ne povezujte z ozemljitvijo ali +12VDC)

RDEČ ŽENSKI RCA
KONEKTOR

BEL ŽENSKI RCA
KONEKTOR

AUX IN-DESNO

AUX IN-LEVO

LINE
OUT-DESNO

LINE OUT-LEVO

USB

MOŠKI ŽIČNI
DALJINEC 8 PIN

+12/DC PREKLOP
OZEMLJITEV

SPREDNJI DESNI
ZVOČNIK (-)
SPREDNJI DESNI
ZVOČNIK (+)

SPREDNJI LEVI
ZVOČNIK (-)
SPREDNJI LEVI
ZVOČNIK (+)

ZADNJI DESNI ZVOČNIK
(+)

ZADNJI DESNI ZVOČNIK (-)

ZADNJI LEVI ZVOČNIK (+)

RDEČ ŽENSKI RCA
KONEKTOR

ZADNJI LEVI ZVOČNIK (-)

BEL ŽENSKI RCA
KONEKTOR
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ŽENSKI KONEKTOR ZA
ANTENO TIPA MOTOROLA

ŽENSKI USB 2.0 Z
GUMIJASTO KAPICO

OSNOVNA UPORABA

OPOMBA: Tipkovnica je lahko drugačna glede na model in popravljeno izdajo

Reset (Ponastavi)
Power On/Off (Vklop in izklop)

Gumb za ponastavitev je potrebno aktivirati iz sledečih razlogov:
•
začetna namestitev enote, ko zaključite z vso napeljavo
•
funkcijske tipke ne delujejo
•
simbol za napako na zaslonu
Uporabite pisalo ali podoben predmet, da pritisnete gumb RESET (19). To je morda potrebno,
če enota prikazuje kodo napake.
Tovarniške nastavitve lahko povrnete s pritiskom na funkcijo RESET, ki se nahaja v meniju
sistema. Ob vprašanju “Želite PONASTAVITI na privzeto?”, pritisnite gumb INFO/ENTER za
aktivacijo (18).

Za vklop in izklop enote pritisnite gumb za vklop (1) na sprednji plošči.

Volume Control (Nadzor glasnosti)
Če želite povečati glasnost, pritisnite gumb VOL+ UP /▲ (2a). Da zmanjšate glasnost, pritisnite
gumb DOWN VOL- / ▼ (2b).

Mute (Utišaj)
Pritisnite gumb MUTE (17) na nadzorni plošči, da utišate zvok. Ponovno pritisnite MUTE, da
jakost zvoka povrnete na prejšnji nivo.

OPOMBA: Gumb za ponastavitev je lahko drugačen glede na model in popravljeno izdajo

Mode (Način)
Pritisnite gumb MODE (4) na nadzorni plošči, da izberete različne načine delovanja, kot je
prikazano na plošči za prikaz. Razpoložljivi načini vključujejo AM/FM Tuner, Vremenski pas,
iPod, USB, AUX In (po želji dodatni vhod) in BT Audio.
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•

Audio Menu (Audio meni)

Bluetooth naprava (Odkleni/Zakleni, Prekini povezavo/Poveži, Izbriši): Prikažite, zaklenite
in izbrišite iz seznama predhodno seznanjenih modelov mobilnih naprav.
Bluetooth seznanitev <ENTER>: Izberite INFO/ENTER za samodejno seznanitev naprave.
Bluetooth (Vkl./Izk.): Izberite “Bluetooth Vkl.” ali “Bluetooth Izk.”.
Prednastavitev glasnosti (1/40 – 40/40): Izberite samodejno glasnost ob vklopu.
Ponastavi na privzeto <ENTER>: Povrne EEPROM na tovarniško nastavljene vrednosti.
Pritisnite gumb INFO/ENTER (18) za izbor.

Pritisnite gumb AUDIO/MENU (3) na nadzorni plošči avdio menija. Skozi elemente menija se
lahko pomikate s pritiski tipke AUDIO/MENU. Ko se željeni element menija prikaže na zaslonu,
prilagodite to možnost, tako da v 5 sekundah pritisnete gumba VOL+ UP /▲ ali DOWN VOL- /
▼ (2). Enota samodejno izklopi avdio meni po petih sekundah neaktivnosti. Sledeče elemente
menija je mogoče prilagoditi.
Bass
Uporabite gumba VOL+ UP /▲ ali DOWN VOL- / ▼, da prilagodite nivo razpona basa od “-6” do
“+6”.
Treble
Uporabite gumba VOL+ UP /▲ ali DOWN VOL- / ▼, da prilagodite nivo razpona visokih tonov
od “-6” do “+6”.
Balance
Uporabite gumba VOL+ UP /▲ ali DOWN VOL- / ▼, da prilagodite ravnovesje med levim in
desnim zvočnikom iz “L12” (polno levo) v “R12” (polno desno).
Fade
Uporabite gumba VOL+ UP /▲ ali DOWN VOL- / ▼, da prilagodite fader med zadnjimi in
sprednjimi zvočniki iz “R12” (polno zadnje) v “F12” (polno sprednje).

•
•
•
•

Sistemski meni

OPOMBA: “Izk.” je privzeta nastavitev Alarma baterije. V primeru, da je zvok utišan ali

Pritisnite in držite gumb AUDIO/MENU (3) več kot 2 sekundi, da vstopite v sistemski meni.
Pritiskajte gumba VOL+ UP /▲ ali DOWN VOL- / ▼ (2) za pomikanje po sistemskem
meniju in izbiro želenega elementa.
3.
Pritisnite gumb INFO/ENTER (18) ali
SEEK/TUNE/TRK / ◄◄ ali gumba
SEEK/TUNE/TRK / ►►(13, 14) za prilagoditev želenega elementa menija.
4.
Pritisnite gumb AS/PS
(15) za vrnitev na prejšnje opravilo
Sledeče elemente je mogoče prilagoditi:
•
Key Beep (On/Off): Vključite ali izključite slišni pisk (ki se sliši ob izbiri funkcij/gumbov).
OPOMBA: Izklop piska ne vpliva na slišni ton obvestila o prazni bateriji.
•
LCD osvetlitev (1/10 – 10/10): Prilagodite svetlost LCD zaslona.
•
LCD kontrast (1/10 – 10/10): Nastavite LCD kontrast.
•
Regija uglaševanja (ZDA/Evropa/Kitajska/Avstralija/Rusija/Japonska): Nastavite
frekvenčne razdalje za različne regije.
•
Konfiguracija vremenskih obvestil: Pritisnite gumb INFO/ENTER (18) za ogled možnosti
vremenskih obvestil.
•
Vremensko obvestilo (Vkl./Izk.): Določa, če je funkcija vremenski pas aktivirana.
•
Glasnost obvestila (1/40 – 40/40): Nastavite privzeto glasnost za prenose
vremenskih obvestil.
•
Obvestilo o bateriji (Vkl./Izk.): Nadzira napetost na ACC liniji in pošlje obvestilo, ko je
napetost nizka.
•
Samodejni izklop baterije (Vkl./Izk.): Samodejno izklopi napajanje radia, ko je baterijska
napetost nizka.

nastavljen na 0, slišnega piska ne bo mogoče slišati.

OPOMBA: Možnosti menija Bluetooth seznanitev in Bluetooth naprava sta na voljo le,
kadar je funkcija Bluetooth vključena ter je radio v Bluetooth avdio načinu.
OPOMBA: Zaklenjena Bluetooth naprava ne bo prepisana s seznama.

Nadziranje alarma baterije
V primeru, da je možnost alarma baterije nastavljena na “Vkl.”, zazvoni alarm (8 piskov vsakih
30 sekund) ko napetost pade na 10,5V (+/- 0,3V). Vidno obvestilo (Prazna baterija) utripa na
LCD zaslonu (8 prikazov v 30 sekundah).

1.
2.

Izenačevalnik
Pritisnite gumb EQ/LOUD (11) za vklop funkcije izenačevalnika in izbiro med petimi vnaprej
določenimi basovnimi in visokotonskimi nastavitvami: User > Flat > Pop > Classical > Rock.

Glasnost
Pritisnite in držite gumb EQ/LOUD (11) za vklop in izklop resnične glasnosti. Ko glasbo
poslušate pri nizkih glasnostih, ta funkcija ojača razpon basov, da upoštevajo lastnosti
človeškega sluha.

Dodatni vhod
Za dostop do dodatne naprave:
1.
Povežite prenosni avdio predvajalnik z AUX IN kabli, napeljanimi z zadnje strani radia.
2.
Pritisnite gumb MODE (4) za izbor načina Aux In.
3.
Ponovno pritisnite MODE za preklic načina Aux In in preklop na naslednji način.
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Liquid Crystal Display (LCD)
Trenutna frekvenca in aktivirane funkcije so prikazane na LCD zaslonu (20).
OPOMBA: LCD zasloni se lahko počasneje odzivajo, kadar so daljše časovno obdobje
izpostavljeni hladnim temperaturam. Poleg tega se lahko rahlo zmanjša tudi vidljivost
številk na LCD zaslonu. LCD zaslon se vrne na običajno stanje ob povišanju temperature.

Tipka za hitri izhod
V sledečih načinih in pogojih pritisnite gumb AS/PS
(15) < 3 sekunde za hitri izhod iz
trenutnega delovanja ter brez čakanja na privzeti izklop sistema:
•
Delovanje sistemskega menija
•
Način iskanja
•
Delovanje avdio menija
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UPORABA SPREJEMNIKA

Izbira postaje
Izberite pas (po potrebi). Pritisnite gumb za prednastavitev (5-10) za izbiro posamezne
shranjene postaje.

OPOMBA: Tipkovnica je lahko različne oblike glede na model in popravljeno izdajo

Izberite pas
Pritisnite gumb BAND/SEARCH (16) za preklop med tremi FM pasovi in dvema AM (MW)
pasovoma.

Samodejno shrani / Iskanje prednastavitev (AS/PS

Ročno uravnavanje
Pritisnite gumb
SEEK/TUNE/TRK / ◄◄ ali
postopno iskanje postaj navzgor/navzdol.

)

Samodejno shrani
Izberite AM ali FM pas. Pritisnite in držite gumb AS/PS
(15) dlje kot tri sekunde za
samodejno izbiro močnih postaj ter njihovo shranjevanje v vseh pasovih. Nove postaje
zamenjajo vse postaje, ki so že shranjene v tem pasu.

SEEK/TUNE/TRK / ►► (13, 14) za

Samodejno uravnavanje
Pritisnite in držite gumb
SEEK/TUNE/TRK / ◄◄ ali
SEEK/TUNE/TRK / ►► (13, 14)
za samodejno iskanje naslednje ali sledeče močne postaje.

OPOMBA: Med samodejnim shranjevanjem (AS) bo sprejemnik na začetku iskanja pasov
samodejno začel v načinu “Lokalno”. Po enkratnem pregledu pasu, bo enota preklopila
na način “Daljno” za vse nadaljnje sprejeme samodejnega shranjevanja.

Prednastavljene postaje
Šest oštevilčenih prednastavljenih gumbov za shranjevanje in izbiro postaj v vsakem pasu.
Shranjevanje postaje
Izberite pas (po potrebi), nato izberite postajo. Pritisnite in držite gumb za prednastavitev (5-10)
vsaj dve sekundi. Na zaslonu se prikaže številka prednastavitve.

Iskanje prednastavitev
Izberite pas (po potrebi.) Pritisnite gumb AS/PS (15) za iskanje postaj, shranjenih v vseh
pasovih.
Enota se na vsaki prednastavljeni postaji ustavi za 10 sekund. Ponovno pritisnite AS/PS , da
ustavite iskanje ko dosežete želeno postajo.
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UPORABA VREMENSKEGA PASU

NOAA vremensko obvestilo
Funkcija vremensko obvestilo doda nov nivo uporabniške varnosti, tako da samodejno preklopi
iz trenutnega načina delovanja v način vremenskega pasu za obdobje vsaj 60 sekund, v primeru
sprejema/zaznave NOAA tona ob obvestilu (1050 Hz). V primeru, da se 60 sekund ne pojavi
dodatni ton ob obvestilu, enota preklopi nazaj na zadnji znani način delovanja.

Dostop do vremenskega pasu
Pritisnite gumb MODE (4) za dostop do načina vremenskega pasu.
Kaj je NOAA vremenski radio?
NOAA je sistem po vsej državi, ki 24 ur na dan oddaja nujne lokalne vremenske informacije.
Omrežje v ZDA ima več kot 530 postaj, ki krijejo 50 zveznih držav, kot tudi bližnje obalne vode,
Portoriko, Deviške otoke in Pacifiške teritorije.
Vsako lokalno območje ima svojo oddajno postajo ter obstaja sedem oddajnih frekvenc, ki so v
uporabi: 162.400MHz (CH2), 162.425MHz (CH4), 162.450MHz (CH5), 162.475MHz (CH3),
162.500MHz (CH6), 162.525MHz (CH7) in 162.550MHz (CH1).

Funkcijo vremensko obvestilo je mogoče vključiti ali izključiti z gumbom Audio/Menu, kot je
opisano na peti strani. Ob vklopu vremenski sprejemnik ostane aktiven, tudi kadar je radio
izklopljen (dokler se moč še vedno dovaja v radio). Ob izdaji vremenskega obvestila, se radio
vključi in obvestilo predvaja 120 sekund, nato pa se izključi in povrne na način nadziranja
vremenskih obvestil.
V primeru, da je radio izključen, se ne odziva na nova vremenska opozorila ter ob izdaji
opozorila ne zamenja na vremenski pas.

Sprejem koliko postaj lahko pričakujem?
Glede na to, da se oddaje vrtijo okrog lokalnega vremena in informacij, je moč prenosa običajno
zelo nizka (precej nižja kot pri AM in FM postajah), kar pomeni, da običajno prejemate le eno
postajo, razen v primeru, da ste ob robu dveh ali več oddajnih signalov. Največ boste prejeli dva
ali tri signale, vendar to je redko.

OPOMBA: V primeru, da je enota programirana v katerikoli regiji izven ZDA, bodo funkcije
vremenskih pasov onemogočene.

Ali je mogoče, da ne prejmem nobenih postaj?
Glede na vašo lokacijo je mogoče prejeti zelo šibek signal ali sploh nobenega. Poleg tega so,
podobno kot AM in FM signali, signali vremenskih pasov predmet okoljskih pogojev, vremena,
oviranju signala s strani hribov ali gora, itd. V primeru, da ne najdete/prejmete nobenega NOAA
signala, bo sprejemnik vsakih 30 sekund preiskal vseh sedem NOAA frekvenc.

Frekvence vremenskih pasov

Kako vem, da sprejemam vremenski pas?
Ko izberete vremenski pas, se na zaslonu prikaže ikona “WB”, skupaj s prikazom trenutnega
kanala. Pritisnite
SEEK/TUNE/TRK / ◄◄ ali
SEEK/TUNE/TRK / ►► (13, 14), za
sprejem vsakega izmed sedmih kanalov, dokler ne najdete postaje vremenskega pasu, ki
oddaja v vašem območju.
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Frekvenca (MHz)

Prednastavitev

162.400

2

162.425

4

162.450

5

162.475

3

162.500

6

162.525

7

162.550

1

UPORABA MP3/WMA

ID3 podpora
Ta enota podpira različice z ID3 oznakami 1.0, 1.1, 2.0 in 2.3 (Največ 32 bajtov).

OPOMBA: Oblika tipkovnice se lahko rahlo razlikuje glede na model in popravljeno izdajo

MP3/WMA zahteve za datoteke
Ta enota lahko predvaja MP3 (MPEG1, 2, 2.5 Audio Layer 2/3) in WMA (različica 7/8/9).
Medijske zahteve
Sledeče oblike so na voljo za medije, ki se uporabljajo v tej enoti. Največje število znakov, ki se
uporabljajo za ime datotekem vključno z ločilom (".") in razširitvijo s tremi znaki je podano v
oklepajih.
•
ISO 9660 Nivo 1 (11 znakov)
•
ISO 9660 Nivo 2 (31 znakov)
•
Joliet (31 znakov)
•
Romeo (31 znakov)
Mediji, ki jih je mogoče predvajati na tej enoti, vsebujejo sledeče omejitve:
•
Največje število vgnezdenih map: 8
•
Največje število datotek na napravo: 999
•
Največje število map na napravo: 99
Uporabite sledeče nastavitve za stiskanje zvočnih podatkov in MP3 podatkov z MP3 šifriranjem.
•
Stopnja prenosa v bitih: 32 - 320 kbps
•
Največje ime datoteke/mape: 64 bajtov

Namestitev USB naprave
Vstavite USB pogon v USB konektor, ki je napeljan z zadnje strani radia. Enota samodejno išče
MP3 in WMA datoteke na napravi in začne predvajanje. Do USB načina lahko dostopate iz
kateregakoli drugega načina, tako da pritisnete gumb MODE (4).
POZOR: Ko je aktiven način USB PREDVAJANJE, ne odstranjujte USB naprave. Pred
odstranjevanjem naprave pritisnite gumb MODE (4) za preklop v drugi način.
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Upravljanje predvajanja
Pause/Play (Ustavi/Predvajaj)
Pritisnite gumb 1 || (5) za ustavitev predvajanja. Ponovno pritisnite gumb 1 || za nadaljevanje
predvajanja.
Track Select (Izbira skladbe)
Pritisnite gumb
SEEK/TUNE/TRK / ►► (14) ali SEEK/TUNE/TRK / ◄◄ (13) za manj
kot eno sekundo, da napredujete na naslednjo datoteko, ali pritisnite in držite za hitro previjanje
naprej ali nazaj. Predvajanje se začne, ko spustite gumb.
Repeat (RPT)
Pritisnite gumb 2 RPT /
(6) za predvajanje trenutne datoteke. Pritisnite gumb 2 RPT /
za ponovitev vseh skladb v trenutni mapi. Tretjič pritisnite 2 RPT /
za nadaljevanje
običajnega predvajanja.
Intro Scan (INT) (Intro iskanje)
Pritisnite gumb 3 INT /
(7) za predvajanje prvih 10 sekund vsake datoteke na trenutn
napravi.
Ko pridete do želene datoteke, pritisnite 3 INT /
in ustavite iskanje ter predvajajte izbrano
datoteko.
Random (RDM) (Naključno)
Pritisnite gumb 4 RDM
(8) za naključno predvajanje vseh datotek v trenutni mapi. Ponovno
pritisnite gumb 4 RDM
za nadaljevanje predvajanja.

Pomikanje po mapah
Pritisnute gumb 5
/
(9) za pomik na prejšnjo mapo in začetek predvajanja prve
skladbe v mapi. Pritisnite gumb 6
/
(10) za napredovanje na naslednjo mapo in
začetek predvajanje prve skladbe v mapi.

Različni prikazi informacij
Pritisnite gumb DISP/SCROLL (12), da spremenite prikaz informacij iz privzetega prikaza imen
datotek v način prikaza Izvajalec/Naslov skladbe.

Iskanje po MP3/WMA imeniku
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pritisnite gumb BAND/SEARCH (16) za vstop v način iskanja po imeniku.
LCD zaslon prikazuje seznam map v trenutnem imeniku. Pritisnite gumb BAND/SEARCH
za ogled seznama map v imeniku.
Po seznamu map se pomikajte s pritiskom na gumb VOL+ UP /▲ali DOWN VOL- / ▼ (2).
Za izbiro mape pritisnite gumb INFO/ENTER. Na LCD zaslonu bo prikazan seznam
datotek v tej mapi.
Po seznamu datotek se pomikajte s pritiskom na gumb VOL+ UP /▲ ali DOWN VOL- / ▼.
Za izbiro datoteke pritisnite gumb INFO/ENTER.
Pritisnite gumb
AS/PS (15) za povratno pomikanje po seznamu.
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Za vstop v iPod način prek drugega vira, pritisnite gumb MODE (4), dokler na zaslonu piše

iPod UPORABA

“LOADING”. V primeru, da uporabnik poveže iPod, ki ne vsebuje datotek, bo na radiu
prikazano sporočilo “No Songs”, ko le-ta vstopi v iPod način.

OPOMBA: Tipkovnica je lahko različna glede na model in popravljeno izdajo
Ta enota je opremljena s funkcijo iPod ready, ki vam omogoča upravljanje vašega iPoda (v
primeru skladnosti) z uporabo tipk na nadzorni plošči. Podprte so sledeče različice:
•
iPod Nano 5G,
•
iPod Classic
•
iPhone 4, 4S
•
iPod Touch 3G, 4G

Vklop/Izklop iPoda
Napajanje iPoda se samodejno vključi, ko se iPod poveže z USB konektorjem, v primeru, da je
vžig vozila vključen. iPod lahko izklopite tako, da ga izključite ali izključite vžig. Ko je vžig
izključen, se iPod ustavi ter po 2 minutah preide v stanje mirovanja. Dokler je iPod povezan
napajanja ni mogoče upravljati prek samega iPoda.

OPOMBA: Starejši modeli iPodov morda niso podprti, saj ne uporabljajo protokola za
USB nadzor. Prav tako ni podprt iPod shuffle, saj ne uporablja 30-pin Apple iPod
konektorja. Te nepodprte modele iPodov je mogoče z radiom povezati prek enega izmed
Dodatnih vhodov.

NOTE: The iPod will continuously recharge while in iPod playback mode.

Dostop do iPod načina

Nadzor nad predvajanjem

Podprti iPod ali iPhone povežite z USB konektorjem. Ikona za iPod osvetli spodnji levi okvir LCD
zaslona, kadar je iPod ali iPhone povezan z USB konektorjem.
Predvajanje glasbe se začne samodejno.

Izbira skladb
Med predvajanjem pritisnite gumb
SEEK/TUNE/TRK / ►► (14) za predvajanje naslednje
skladbe v trenutni kategoriji. Pritisnite
SEEK/TUNE/TRK / ◄◄ (13) dvakrat za predvajanje
prejšnje skladbe. Pritisnite in držite gumb
SEEK/TUNE/TRK / ◄◄ ali
SEEK/TUNE/TRK
/ ►► (13, 14) za prevrtavanje naprej/nazaj.
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UPRAVLJANJE PREK BLUETOOTH

Ustavljanje predvajanja
Med predvajanjem pritisnite gumb 1|| (5), da ustavite predvajanje prek iPoda. Na LCD zaslonu
se bo prikazal napis “Pause”. Pritisnite 1||, da nadaljujete s predvajanjem.
Ponovno predvajanje
Med predvajanjem pritisnite gumb
/ 2 RPT (6), da ponovite trenutno skladbo. Na LCD-ju se
prikaže “Ponovi eno”. Ponovno pritisnite
/ 2 RPT, da ustavite predvajanje.
Naključno predvajanje
Med predvajanjem pritisnite gumb
/ 4 RDM (8) ta predvajanje vseh skladb v trenutni
kategoriji v naključnem vrstnem redu. Po koncu trenutne skladbe se začne naključno predvajanje. Na LCD-ju
se prikaže “Random On”. Ponovno pritisnite
/ 4 RDM /, da ustavite naključno predvajanje.
OPOMBA: Če držite gumba the

SEEK/TUNE/TRK / ◄◄ ali

Enota ima vgrajeno Bluetooth tehnologijo, ki vam omogoča brezžično povezovanje glavne
naprave z Bluetooth napravami za pretočno predvajanje zvoka.

O Bluetooth tehnologiji
Bluetooth je brezžična radijska tehnologija na kratke razdalje. Deluje v frekvenčnem razponu 2,4
GHz ter prenaša zvok in podatke s hitrostmi do 2,1 Mbit/s prek razdalje do 10 metrov.

Možnosti Bluetooth menija
OPOMBA: Prosimo, upoštevajte, da so nekatere možnosti Bluetooth menija na voljo le
kadar je enota v načinu Bluetooth Audio.

SEEK/TUNE/TRK / ►►,

da prestavite trenutno skladno na prejšnjo/naslednjo skladbo, boste zapustili način za
hitro previjanje.

Pritisnite in držite gumb AUDIO/MENU (3) za vstop v meni za prilagoditve. Pritiskajte gumba
VOL+ UP /▲ ali DOWN VOL- / ▼(2) za dostop do funkcije menija “Bluetooth On/Off”. Pritisnite
gumb INFO/ENTER (18) za vklop ali izklop funkcije Bluetooth. Ko je enota v Bluetooth načinu so
na voljo sledeče možnosti menija.
•
Bluetooth seznanitev <ENTER>: Pritisnite gumb INFO/ENTER, da začnete seznanjati z
napravo, ki ima omogočen Bluetooth in je v načinu seznavanja.
Bluetooth naprava: Pritisnite gumb INFO/ENTER za prikaz seznama predhodno seznanjenih mobilnih
•
SEEK/TUNE/TRK / ◄◄ ali
SEEK/TUNE/TRK / ►►
naprav. Pritisnite gumb
(13, 14) za prikaz naprav s seznama. Ne morete izbrisati naprave, ki je aktivno povezana.
Pritisnite gumb INFO/ENTER za izbiro naprave. Pritisnite gumb
SEEK/TUNE/TRK /
◄◄ ali
SEEK/TUNE/TRK / ►►, da izberete funkcijo Zaklepanje/Odklepanje,
Prekinitev povezave ali Brisanje za to napravo.
•
Zaklepanje/Odklepanje: Enota lahko shrani do 5 naprav za BT povezavo. Naprave
so shranjene v FIFO (V vrstnem redu seznanitve) vrstnem redu. Če želite poskrbeti,
da naprava ni izbrisana s seznama, ko uporabljate več kot 5 naprav, morate
napravo zakleniti. Za Zaklepanje/Odklepanje naprave, pritisnite gumb INFO/ENTER
da spremenite ikono za Zaklenjeno (
) ali Odklenjeno ( ) funkcijo.
•
Prekinitev povezave: Za prekinitev povezave s seznanjeno napravo, pritisnite gumb
INFO/ENTER, da začasno odstranite BT povezavo. Povezavo je mogoče ponovno
vzpostaviti prek menija vašega telefona, tako da izberete enoto za povezavo.
•
Izbriši: Če želite izbrisati napravo s seznama, pritisnite gumb INFO/ENTER.

Različni prikazi informacij
Pritisnite gumb DISP/SCROLL (12), da spremenite prikaz informacij iz prikaza v posamezni
vrstici v način prikaza v dveh linijah tipa Izvajalec/Skladba.

Način iskanja
Pritisnite gumb BAND/SEARCH (16) za vstop v način iskanja z iPodom in izberite sledeče
iskalne kriterije: Seznam predvajanja, izvajalec, album, skladba, zvrst, skladatelj, avdioknjige in
podcasti (zaporedoma).
Pri izbiri načina iskanja pritisnite gumb INFO/ENTER (18), da potrdite izbor. Uporabite gumba
VOL+ UP /▲ ali DOWN VOL- / ▼ (2) za pomikanje prek različnih izborov seznamov. Pritisnite
INFO/ENTER (18), da opravite zadnjo izbiro. Uporabite gumb AS/PS
(15) za povratno
krmarjenje po seznamu.
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Pritisnite
INFO/ENTER
BT Naprava

Uporabite
SEEK/TUNE/TRK ali ◄◄
/ ►► za krmarjenje
Pritisnite
po seznamu
INFO/ENTER

Bluetooth Avdio (A2DP)
A2DP glasba je na voljo za telefone, ki imajo omogočen Bluetooth, kadar je telefon povezan. Za
dostop do načina Bluetooth in predvajanje skladb, shranjenih na vašem telefonu, pritisnite gumb
MODE (4).
V načinu BT ikona BT Audio osvetli LCD.
Izbira skladb
Med predvajanjem pritisnite
SEEK/TUNE/TRK / ◄◄ ali
SEEK/TUNE/TRK / ►► gumb
(13, 14) za predvajanje naslednje ali prejšnje skladbe.
Ustavitev predvajanja
Med predvajanjem pritisnite gumb 1|| (5), da ustavite BT AUDIO predvajalnik. Na LCD zaslonu
se prikaže “BT Audio Pause”. Ponovno pritisnite 1||, da nadaljujete predvajanje.
V primeru, da preklopite v drug način, se zvok prek mobilnega telefona ustavil. Pritisnite gumb
MODE (4) za povrnitev v BT način in nadaljevanje predvajanja zvoka prek telefona.

Naprava 1
Naprava 2
Naprava 3
Naprava 4
Naprava 5

Naprava 1
…
…

Zakleni/Odkleni
Poveži/Pre. povezavo
Izbriši

OPOMBA: V primeru, da Bluetooth naprava izgubi povezavo zaradi izgube napajanja ali
izklopa naprave, enota samodejno začne iskati ujemajoče Bluetooth naprave ob
ponovnem priklopu na napajanje.

…
Naprava 5

Zakleni/Odkleni
Poveži/Pre. povezavo
Izbriši

Seznanitev Bluetooth naprave
Preden začnete se posvetujte s priročnikom za uporabo Bluetooth naprave, ki jo želite seznaniti
z enoto.
1.
Prepričajte se, da je naprava vključena ter je pripravljena sprejeti signal z enote. V načinu
BT Audio, izberite BT Pair z menija in pritisnite gumb INFO/ENTER, da izberete VKL.
Enota čaka vzpostavitev povezave z mobilno napravo. Ko je funkcija Bluetooth na mobilni
napravi vključena, poiščite Bluetooth napravo.
2.
Ko Bluetooth naprava zaključi iskanje, mobilna naprava prikaže ime Bluetooth naprave.
3.
Izberite enoto. Ikona BT AUDIO (
) se prikaže na LCD zaslonu.
4.
Ob zahtevi vnesite geslo za seznanitev (0000).
Po uspešni vzpostavitvi povezave lahko glasbo, shranjeno na napravi z omogočeno funkcijo
Bluetooth, poslušate prek radia.

Sprejem klica
Ob sprejemu klica z uporabo povezanega telefona, se predvajanje zvoka prek Bluetootha ustavi.
Ko prekinete klic, se predvajanje zvoka prek Bluetootha nadaljuje. Na nekaterih telefonih je
morda potrebno pritisniti gumb za predvajanje za nadaljevanje predvajanja.
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SKRB IN VZDRŽEVANJE
•
•
•
•
•

Izdelek hranite na suhem mestu. V primeru, da se zmoči, ga nemudoma obrišite. Tekočine
lahko vsebujejo materiale, ki lahko povzročijo rjavenje elektronskih vezij.
Izdelek hranite stran od prahu in umazanije, ki lahko povzročita prezgodnjo obrabo delov.
Z izdelkom ravnajte nežno in pazljivo. V primeru, da vam pade na tla, lahko pride do
poškodb vezij in ohišja, zaradi česar izdelek ne deluje pravilno.
Izdelek občasno obrišite z vlažno krpo, da ohrani prvoten videz. Za čiščenje izdelka ne
uporabljajte ostrih kemikalij, topil za čiščenje ali močnih detergentov.
Izdelek uporabljajte in hranite samo v okoljih z normalnimi temperaturami. Visoka
temperatura lahko skrajša čas delovanja elektronskih naprav, poškoduje baterije in izkrivi
ali stopi plastične dele.

ODPRAVLJANJE TEŽAV
Simptom

Zvok vžiga je mogoče običajno izrazito zadušiti z uporabo vžigalne žice za visoke napetosti z
dušilnimi lastnostmi in dušilnim uporom v sistemu vžiga. (Večina vozil uporablja to žico in upor,
vendar je morda potrebno preveriti, če pravilno delujejo). Druga metoda dušenja je uporaba
dušilcev zvoka. Te je mogoče kupiti v večini trgovin z radijsko ali elektronsko opremo.

Moteči signali
Radijski sprejem v premikajočem okolju je precej drugačen od sprejema v mirujočem okolju
(domu). Zelo je pomembno, da razumete razliko.
AM sprejem se poslabša, kadar se vozite pod mostom ali pod žicami z visoko napetostjo. Kljub
temu, da je AM odvisen od zvoka okolja, ga je mogoče prejeti na dolge razdalje. Razlog za to je
dejstvo, da oddajani signali sledijo krivulji zemlje in se odbijajo od zgornje atmosfere.
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Rešitev

Pomožno stikalo vozila ni
vključeno

V primeru, da je napajanje
ustrezno povezano na pomožni
pol vozila, ključ v vžigu
premaknite na “ACC”.

Varovalka je pregorela

Zamenjajte varovalko.

Ni zvoka

Glasnost je prenizka

Prilagodite glasnost na razločen
nivo.

Napeljava ni povsem
povezana.

Preverite povezave napeljave.

Gumbi za upravljanje ne
delujejo.

Vgrajeni mikroprocesor ne
deluje zaradi hrupa

Pritisnite gumb za ponastavitev
(19).

Nastavitev radijske
postaje ne deluje,
auto-seek ne deluje

Kabel antene ni povezan

Čvrsto vstavite kabel antene.

Signali so prešibki.

Ročno izberite postajo.

Vžig
Najpogostejši vir hrupa pri sprejemu je sistem vžiga. To je posledica tega, da je radio nameščen
v bližini sistema vžiga (motor). Takšno vrsto hrupa je mogoče preprosto zaznati, saj se lahko
jakost in višina zvoka spreminjata skupaj s hitrostjo motorja.

Vzrok

Ni elektrike

SPECIFIKACIJE
FM Radio
Pokritost frekvenc (ZDA) ................................................................................87.5 do 107.9 MHz
Pokritost frekvenc (Evropa, Kitajska, Latinska Am. Avstralija) .......................... 87.5 do 108 MHz
Pokritost frekvenc (Japonska) ............................................................................... 76 do 90 MHz
Pokritost frekvenc (Rusija) ..................................................... 87.5 do 108 MHz in 65 do 74 MHz
Občutljivost (S/N=30dB) ...................................................................................................... 4 μV
Slikovna odzivnost ........................................................................................................... >45 dB
Stereo ločljivost ............................................................................................................... >25 dB
AM/MW
Razpon frekvenc (ZDA, Latinska Am.) ..............................................................530 do 1710 kHz
Razpon frekvenc (Evropa, Kitajska, Japonska, Rusija) .....................................522 do 1620 kHz
Razpon frekvenc (Avstralija) .............................................................................531 do 1629 kHz
Občutljivost (S/N=20dB) .................................................................................................... 30 dB
General
Frekvenčni pas(ovi (za Bluetooth) ..................................................................... 2402-2480 MHz
Največja jakost oddaje radijskih frekvenc (za Bluetooth) .............................................. 5.64 dBm
Operativna napetost .............................................................................................. DC 12 Voltov
Sistem ozemljitve........................................................................................ Negativna ozemljitev
Impedanca zvočnikov ............................................................................. 4 - 8 Ω ohmov na kanal
Regulatorji tonov:
Bas (pri 100 Hz) ........................................................................................................ ±14 dB
Visoki toni (pri 10 kHz)............................................................................................... ±13 dB
Izhodna moč ................................................................................................................. 22 W x 4
Moč varovalk ..................................................................................................... 15 Amp (maks.)
Dimenzije šasije.............................................................................. 182 (L) x 52.2 (W) x 173 (H)
Dimenzije sprednje plošče ................................................................... 188 (L) x 58 (W) x 21 (H)
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