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Úvod
Tato vysoce kvalitní audiosoustava, chráněná bezpečnostním kódem, se skládá ze samotného
přístroje, CD měniče*, displeje, dálkového ovladače a reproduktorů, které jsou rozmístěny v interiéru vozidla tak, aby zajišťovaly maximálně kvalitní poslech ve voze.

Důležité
- Jakmile dojde k přerušení dodávky proudu (odpojení baterie, poškození kabeláže elektroinstalace,…) a Vaše audiosoustava je zakódována, musíte nejprve zadat bezpečností kód, abyste mohli
přístroj používat (viz „Zadání bezpečnostního kódu“ v kapitole „Bezpečnostní kód“).
- Z bezpečnostních důvodů se nedoporučuje během jízdy měnit nastavení na přístroji, s výjimkou
těch případů, kdy je možné změnu nastavení provést pomocí dálkového ovládání.

Bezpečnostní kód
Jako ochrana proti odcizení je audiosoustava standardně dodávána se zapnutou ochranou
bezpečnostním kódem. Tento bezpečnostní kód umožňuje elektronické zablokování přístroje vždy,
když dojde k přerušení napájení přístroje (odpojení baterie, spálená pojistka, apod.). V takovém
případě přístroj nebude hrát. Abyste ho uvedli do provozu, musíte zadat tajný čtyřmístný
bezpečnostní kód, který je pro váš přístroj jedinečný.

Zadání bezpečnostního kódu (po přerušení napájení)
1. Stiskněte tlačítko POWER
, čímž přístroj zapnete. Na displeji se zobrazí „CODE“ a potom
„0000“.
2. Pomocí kolečka na dálkovém ovládání změňte blikající číslici na hodnotu, která odpovídá
prvnímu číslu bezpečnostního kódu.
3. Stiskněte tlačítko
(umístěné níže) na dálkovém ovladači, čímž provedete potvrzení zadané
číslice a přejdete na další číslo.
4. Jakmile zadáte celý bezpečnostní kód, stiskněte tlačítko
, až uslyšíte zvukový signál. Tím
je označeno přijetí bezpečnostního kódu.

Příklad
Chcete zadat například kód 1352.
a Otáčejte kolečkem, až se zobrazí 1.
Stiskněte
.
b Otáčejte kolečkem, až se zobrazí 3.
Stiskněte
.
c Otáčejte kolečkem, až se zobrazí 5.
Stiskněte
.
d Otáčejte kolečkem, až se zobrazí 2.
Stiskněte
.
Tiskněte
, až uslyšíte zvukový signál.
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Poznámka: Pokud nemáte dálkový ovladač k audiosoustavě, musíte bezpečnostní
kód zadat z klávesnice na přístroji.
Bezpečnostní kód lze zadat z klávesnice v případě, že na displeji se zobrazeno „0000“
a první číslice bliká.
1. Tiskněte klávesu
na klávesnici, až se objeví požadovaná číslice.
2. Stiskněte klávesu

- nyní bude blikat druhá číslice.

3. Tiskněte klávesu

na klávesnici, až se objeví požadovaná číslice.

4. Stiskněte klávesu

- nyní bude blikat třetí číslice.

5. Tiskněte klávesu

na klávesnici, až se objeví požadovaná číslice.

6. Stiskněte klávesu

- nyní bude blikat čtvrtá číslice.

7. Tiskněte klávesu

na klávesnici, až se objeví požadovaná číslice.

Jakmile zadáte celý bezpečnostní kód, stiskněte dlouze klávesu
na klávesnici pro potvrzení zadání bezpečnostního kódu; jako potvrzení se ozve zvukový signál.
Při prvním zadání bezpečnostního kódu je třeba nastavit parametry audiosoustavy.
Jakmile je přijat bezpečnostní kód, na displeji se zobrazí „OTHERS“ (to znamená státy
Evropy, standardní CCIR).
- Pomocí
nebo
na dálkovém ovladači můžete změnit geografickou oblast: OTHERS,
AMERICA, JAPAN, ASIA, ARABIA.
- Zvolte odpovídající oblast, aby mohl být zvolen správný rozsah pásem AM a FM.
- Potvrďte volbu dlouhým stiskem klávesy
na přístroji nebo dolní tlačítko na dálkovém
ovladači; uslyšíte zvukový signál.
- Poté se na displeji zobrazí volby pro korekce audio funkcí: 0 = vypnuto, 1 = twingo nebo
podobné, 2 = clio nebo podobné, 3 = megane nebo podobné, 4 = laguna nebo podobné,
5 = safrane nebo podobné (kromě případů, kdy je v Uživatelské příručce doporučeno jiné
nastavení).
- Pokračujte jako pro nastavení geografické oblasti.
• Vozy s předními reproduktory = REAR OFF,
• Vozy s předními a zadními reproduktory = REAR ON.
- Potom zvolte pro zadní reproduktory REAR ON nebo REAR OFF.
- Pokračujte jako pro nastavení geografické oblasti.
- Po ukončení všech nastavení bude audiosoustava hrát.
Pokud budete muset někdy příště zadat znovu bezpečnostní kód (například v případě
odpojení baterie) nebudete muset výše uvedená nastavení již provádět, přístroj začne
hrát okamžitě, jakmile zadáte správný bezpečnostní kód.
Důležité
Pokud zadáte nesprávný bezpečnostní kód, ozve se chybový zvukový signál a na displeji se znovu
zobrazí „CODE“. Vy budete muset znovu zadat bezpečnostní kód (viz postup uvedený výše). V takovém případě musíte nechat přístroj zapnutý a vyčkat jednu minutu před opětovným zadáním
bezpečnostního kódu. Pokud bude i další pokus o zadání správného kódu neúspěšný a vy budete
muset pokusy opakovat, je nutné, aby byl přístroj stále zapnutý. Pouze prodleva mezi jednotlivými
možnými pokusy o zadání správného bezpečnostního kódu (v případě neúspěšných pokusů) bude
vzrůstat z 1 na 2 minuty, na 4 minuty, na 8, 16 a 32 minut.

* Podle modelu.
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Obsluha
Zapnutí/vypnutí

ON/OFF

Stiskněte tlačítko

.

Tlačítko ON/OFF
Audiosoustava pracuje i bez nastartovaného motoru.
V takovém případě funguje 20 minut, potom Vám zvukový signál oznámí, že dojde k vypnutí přístroje.
Stisknete-li tlačítko ON/OFF, přístroj bude hrát dalších 20 minut. Pokud tlačítko nestisknete, přístroj se vypne. Přístroj můžete kdykoliv znovu zapnout a bude hrát dalších 20 minut.

Audio funkce
Při zapnutí audiosoustavy bude obnovena naposledy zvolená hlasitost (minimální hlasitost je na
úrovni 7 a maximální na 15).
Hlasitost
Tiskněte tlačítko
na přístroji nebo
či
na dálkovém ovladači.
Hlasitost dopravních informací lze nastavit odlišně od běžného poslechu a toto odlišné nastavení
lze uložit (viz strana 24 - Dopravní hlášení a zprávy).
Tato audiosoustava je vybavena automatickou tepelnou ochranou, která v případě přehřátí přístroje sníží hlasitost.
Změna nastavení ostatních audio funkcí:
1. Stiskněte
pro vstup do nabídky audio funkcí.
2. Stiskněte
nebo
nebo
na přístroji nebo otáčejte kolečkem na dálkovém ovládání pro
volbu následující možností:
Bass..........................................................................hluboké tóny
Treble......................................................................vysoké tóny
Balance ..................................................................stranové vyvážení zvuku (mezi levými a pravými
reproduktory)
Fader (je-li aktivován režim Expert) ..........předozadní vyvážení zvuku (mezi reproduktory
vpředu a vzadu)
Nyní je zobrazeno EXIT; automatické opuštění nabídky audio funkcí bude provedeno po 2 vteřinách.
3. Stiskněte klávesu
na přístroji nebo tlačítka
či
zvolené funkce.
Přístroj automaticky opustí tuto nabídku po 4 vteřinách.

na dálkovém ovládání pro změnu

Mute (PAUSE)
- Stiskněte tlačítko
na dálkovém ovládání pro okamžité ztišení zvuku nebo stiskněte současně
tlačítka
na dálkovém ovládání.
Opětovným stiskem tlačítka funkci zrušíte.
Poznámka:
Pokud je přístroj v režimu přehrávače kazet/kompaktních disků nebo v režimu měniče CD, bude
při zvolení funkce „Mute“ (ztišení zvuku) přerušena reprodukce.
Pokud nemáte dálkové ovládání, neexistuje tlačítko
.

Změna zdroje
- Stiskněte
nebo
či tlačítko
na dálkovém ovládání jednou nebo opakovaně tak, aby byl
zvolen požadovaný zdroj.
Autorádio FM
Přehrávač kazet/CD* (je-li vložena/o)
CD měnič (je-li ve výbavě)
Autorádio - AM
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Autorádio
Stali jste se vlastníkem autorádia značky Renault, vícepásmového přijímače, které vám umožní přijímat mnoho frekvencí a vlnových pásem z celého světa.
Tento přístroj byl při výrobě nastaven na parametry země prodeje, nicméně pokud se svým vozem
pojedete na jiný kontinent, doporučujeme nastavit přístroj na rozsah frekvencí dostupný na kontinentu, kam jedete.
Upozornění: Před provedením dalších nastavení je důležité, abyste zkontrolovali, zda máte
bezpečnostní kód. Pokud ne, kontaktujte Vašeho dealera, který Vám tento kód zajistí.
1. Vypněte přístroj.
2. Stiskněte současně tlačítka

a

na přístroji.

Během 2 minut uslyšíte každé 3 vteřiny zvukový signál. Na displeji se zobrazí „CODE“ a potom
„0000“. Potom postupujte podle instrukcí uvedených na straně 17 a 18.

Příjem v pásmu FM
Co všechno byste měli vědět o vlnovém pásmu FM
V porovnání s Vaší pevnou anténou na domě, příjem signálu v pohybu zahrnuje určitá omezení,
které nemají nic společného s kvalitou Vaší zvukové aparatury, ale vznikají díky podstatě FM
signálů přijímaných pohybujícím se vozidlem.
1. Vzdálenost od vysílače
2. Odrážení signálu (zkreslení)
3. Stínový efekt
4. Zastíněná zóna
5. Dosah FM vysílačů.

Systém RDS
RDS (Radio Data System) je systém, kterým jsou navíc k normálnímu FM signálu neslyšitelně
vysílány informace. Tento radiopřijímač využívá informace systému RDS a jeho prostřednictvím
Vám poskytuje následující výhody:
- Zobrazení názvu stanice: jakmile je zachyceno vysílání RDS, na displeji se zobrazí místo
frekvence stanice její název.
- Informace získané z jiných stanic: EON (Enhanced Other Netorks) je služba systému RDS, která
propojuje stanice do jednotné sítě. Pokud jste naladili stanici spojenou s jinými přes službu EON,
bude umožněn příjem dopravních informací nejen ze stanice, kterou právě posloucháte, ale také
z jiných stanic, sdružených v této síti.
- Nouzové oznámení: V případě, že bude obdrženo nouzové oznámení, přeruší se reprodukce kazety nebo kompaktního disku. Během vysílání této zprávy se na displeji zobrazí nápis „ALARM“.
- Automatické přeladění: je-li aktivována funkce RDS, přístroj udržuje nejlepší možný příjem.
Nepřetržitě kontroluje seznam alternativních frekvencí vysílajících stejnou stanici a automaticky
volí tu nejvhodnější frekvenci.

Volba vlnového pásma
- Stiskněte
nebo tlačítko
jednou či opakovaně, podle potřeby, abyste zvolili požadované
vlnové pásmo.
FM
frekvenční modulace
AM
amplitudová modulace AM = MW + LW
Poznámka: Vlnová pásma jsou považována jako dva různé zdroje, jako například přehrávač
kazet, kompaktních disků nebo CD měnič.
* V závislosti na modelu.
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Naladění stanice
Existují tři metody, zobrazené na displeji, které rozlišují, jak byla naladěna stanice v jednom ze
dvou vlnových pásem.
- Man
Aktivuje vyhledávání směrem nahoru nebo dolů po frekvencích, až bude dosaženo požadované stanice.
- Preset
6 Vámi zvolených stanic, které byly vyhledány a uloženy do paměti po tlačítka předvoleb 1 - 6.
- List
Vyhledá a uloží až 50 stanic tak, aby k nim mohlo být přistupováno podle abecedního
seznamu.

Ladění - manuální ladění (tuner manu)
1. Stiskněte jednou nebo opakovaně tlačítko
na přístroji nebo tlačítko
na dálkovém
ovládání, až se na displeji zobrazí [TUNER MANU].
2. Stiskněte buď tlačítko
nebo
na přístroji nebo otočte kolečkem na dálkovém ovladači,
čímž aktivujete vyhledávání.
Přístroj nyní prohledává frekvence, až nalezne stanici.
Pokud je funkce (tuner manu) zvolena v režimu Expert, vyhledávání bude probíhat při
každém stisku tlačítka po 100 kHz krocích v pásmu FM a po 1 kHz krocích v pásmu AM.
Pokud tlačítko přidržíte stisknuté, ladění bude probíhat zrychleně.

Manuální uložení stanic ve vlnovém pásmu FM nebo AM
1. Zvolte požadované vlnové pásmo.
2. Vyhledejte stanici manuálně, automaticky nebo jí vyhledejte ze seznamu, jak je popsáno v odstavci Ladění.
3. Stiskněte číslo tlačítka, pod které chcete stanici uložit a přidržte ho stisknuté alespoň dvě vteřiny, až uslyšíte zvukový signál.

Vyvolání manuálně uložený stanic v paměti - TUNER PRESET
1. Zvolte požadované vlnové pásmo.
2. Stiskněte rovnou jedno z tlačítek 1 - 6 na přístroji nebo
stiskněte jednou či opakovaně tlačítko
na přístroji nebo tlačítko
na dálkovém ovladači, až se na displeji zobrazí [TUNER PRESET] a potom
3. Stiskněte tlačítko
nebo
na přístroji nebo otáčením kolečka na dálkovém ovladači nalaďte
stanici.

Uložení stanic do abecedního seznamu v pásmu FM - LIST (seznam)
Můžete uložit do paměti až stanic a procházet jím; to Vám umožní snadněji nalézt stanici, kterou
znáte podle jména.
1. Uložte dostupné stanice stiskem tlačítka
na přístroji nebo tlačítka
na dálkovém ovládání alespoň na dvě vteřiny, až uslyšíte zvukový signál.
- Na displeji se zobrazí informace, že probíhá tvorba seznamu a přístroj je tichý.
- Přístroj vyhledává všechny dostupné stanice a ukládá je v abecedním pořadí.
- Je-li tato funkce aktivována při zvoleném pásmu AM, stanice budou uloženy v pořadí
podle frekvence.
- Tvorba seznamu může nějakou chvíli trvat, v závislosti na počtu nalezených stanic.
- Jakmile bude tato funkce dokončena, přístroj naladí první uloženou stanici.
Poznámka: Tuto funkci můžete aktivovat kdykoliv, bez ohledu na zvolený režim přístroje
(přehrávač kazet/kompaktních disků/měnič CD).
2. Stiskem tlačítka
nebo
na přístroji nebo otáčením kolečka na dálkovém ovladači volíte
uložené stanice.
Poznámka: Stanice bez RDS informací jsou uloženy až na konec abecedního seznamu.
6
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Vyvolání stanice uložené v abecedním seznamu
Jakmile je vytvořen abecední seznam stanic, můžete zvolit stanici následujícím způsobem:
1. Jedním nebo opakovaným krátkým stiskem tlačítka
na přístroji nebo tlačítka
na dálkovém ovladači zvolte na displeji [TUNER LIST].
2. Stiskem tlačítka
nebo
na přístroji nebo otáčením kolečka na dálkovém ovladači volíte
stanice.
Pokud nejsou k dispozici žádné stanice v seznamu (na displeji je zobrazeno NO LIST), pokračujte podle instrukcí uvedených v odstavci „Uložení stanic do abecedního seznamu ve vlnovém pásmu FM“.

Dopravní informace: režim TA
Pro země se systémem dopravních informací podle standardu RDS.
Jakmile režim příjmu dopravních informací aktivujete, bude poslech stanice přerušován dopravními informacemi o nejaktuálnější situaci v silničním provozu.
Tyto informace mohou pocházet ze stanice, kterou máte naladěnou.
1. Krátce stiskněte tlačítko . Pokud je zapnutá funkce příjmu dopravních informací - vysílá-li
dopravní informace naladěná stanice bude na displeji zobrazeno [i TRAFFIC]. Pokud ne, na
displeji bude blikat [i TRAFFIC].
2. Opětovným stiskem tlačítka tuto funkci zrušíte.

Zprávy ( i NEWS)
Pro země s typem programu News podle standardu RDS.
Jakmile režim příjmu zpráv aktivujete, bude poslech stanice přerušován aktuálními zprávami.
1. Stiskněte tlačítko
alespoň na 2 vteřiny, až uslyšíte zvukový signál.
- Na displeji bude zobrazeni [i NEWS].
2. Opětovným stiskem, až uslyšíte zvukový signál, tuto funkci zrušíte.
Poznámka: Systém RDS Vám nesdělí, která stanice vysílá zprávy a která ne. Nápis [i NEWS] v žádném případě nebude blikat na displeji tak, jako symbol funkce TA.

Přerušení příjmu dopravních informací/zpráv
Pokud nechcete poslouchat celé dopravní informace/zprávy, můžete je přerušit krátkým stiskem
tlačítka .
Tím však funkci nevypnete.

Příjem dopravních informací nebo zpráv během reprodukce kazety* nebo kompaktního disku*
Pokud chcete během reprodukce kazety nebo CD přijímat dopravní informace, aktivujte funkci
podle instrukcí uvedených výše.
Nyní bude reprodukce kazety nebo CD přerušena dopravními informacemi. Jakmile tyto informace skončí, reprodukce bude opět obnovena.
Poznámka:
Poslední zvolené vlnové pásmo musí být FM.

* Podle modelu.
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Přehrávač kazet*
Důležité
Nevystavujte kazety zdrojům tepla nebo přímým slunečním paprskům.
Velmi doporučujeme používat pouze 60 nebo 90 minutové kazety.
Používejte pouze kvalitní kazety, preferujte chromdioxidové/metalové typy. Na displeji se krátce
zobrazí CASS CR nebo CAR FER.
Jakmile kazetu nepoužíváte, vyjměte ji z přehrávače, abyste zamezili jejímu možnému poškození.

Reprodukce kazety
Vložte kazetu do příslušné štěrbiny v přehrávači otevřenou stranou směrem vpravo. Automaticky
bude zahájena reprodukce. Na displeji je prostřednictvím symbolu
nebo
zobrazen směr
reprodukce kazety.
Pokud je kazeta již v přístroji, zvolte pomocí tlačítka
na přístroji nebo pomocí tlačítka
na
dálkovém ovládání režim přehrávače.
- Pokud byla aktivována funkce příjmu dopravních informací (TA), může být reprodukce kazety přerušována dopravními informacemi (viz „Dopravní informace/zprávy“).

Rychlé převíjení
Stiskněte jedno z tlačítek

nebo

odpovídající požadovanému směru:

pro rychlé převíjení vpřed.
pro rychlé převíjení vzad.
Jakmile stisknete jedno z výše uvedených tlačítek, bude automaticky dočasně zvolen režim autorádia, dokud převíjení neskončí. Chcete-li převíjení přerušit, stiskněte opačné tlačítko (to, které
není stisknuté).
Změna směru reprodukce kazety*
Stiskněte současně tlačítko
a
nictvím symbolu
nebo
.

; na displeji je zobrazen směr reprodukce pásky prostřed-

Systém pro vyhledávání hudby (MSS)*
Systém MSS umožňuje začít reprodukci vždy od začátku předcházející nebo následující skladby.
Přístroj vyhledává tichá místa mezi jednotlivými skladbami.
- Tiché pasáže musí trvat minimálně 4 vteřiny.
- Používejte kazety, které mají během tichých pasáží nízkou hladinu šumu.
- Nahrávky, které obsahují velice tiché pasáže nebo časté pomlky (například při konverzaci,
zprávách, apod.) mohou způsobovat nesprávnou funkci systému MSS (předčasné zastavení).

Zapnutí/vypnutí funkce MSS
1. Během reprodukce krátce stiskněte tlačítko funkce MSS (tlačítko
).
- Rozsvítí se symbol „MSS“.
2. Stiskněte tlačítko rychlého převíjení vpřed nebo vzad (dle požadavků):
nebo
Jakmile započne vyhledávání tichých míst, přístroj je tichý.
Na displeji je zobrazeno „MSS“ a směr reprodukce.
- Reprodukce kazety se automaticky obnoví, jakmile je převinuto tiché místo.
3. Chcete-li funkci MSS vypnout, stiskněte znovu tlačítko
.
- Symbol „MSS“ zhasne a bude obnovena normální funkce tlačítek
,
.

8
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Systém pro omezení šumu - Dolby Noise Reduction ® B*
1. Pokud byla kazeta nahrána za použití systému Dolby B NR, stiskněte tlačítko 1 (logo Dolby) pro
zajištění optimální reprodukce zvuku.
- Na displeji se krátce zobrazí „DOLBY NR“.
2. Chcete-li vypnout funkci Dolby B NR, stiskněte znovu tlačítko 1.
- Na displeji se krátce zobrazí „NR OFF“.

Přechod do režimu autorádia/měniče CD*
Bez nutnosti vysunutí kazety můžete přístroj přepnout do režimu autorádia nebo měniče CD*
pomocí tlačítek:
nebo
.

Vysunutí kazety
Kazetu vysunete stisknutí tlačítka
.
- Přístroj se přepne do režimu autorádia.

Údržba
Dejte pozor, aby se do prostoru pro kazetu nedostaly nečistoty nebo cizí předměty (například popel
z cigarety). Je-li přehrávač používán již dlouhou dobu, může dojít k nahromadění prachu kolem
magnetické hlavy. To má negativní dopad na kvalitu vysokých tónu. V některých extrémních případech nemusí být z jednoho nebo obou kanálů skoro slyšet zvuk. Tuto situaci napravíte pomocí
čisticí kazety, kterou zasunete do přehrávače a přehrajete ji obvyklým způsobem (jako běžnou
kazetu). Doporučujeme čisticí kazetu používat vždy po 50 hodinách používání přehrávače.
® Systém pro redukci šumu Dolby Noise Reduction je vyráběn v licenci firmy Dolby Laboratories
Licensing Corporation. „Dolby“ a symbol dvojitých D
jsou registrované obchodní známky firmy
Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Přehrávač CD*
Reprodukce kompaktního disku
- Zasuňte disk (potištěnou stranou nahoru) do příslušné štěrbiny.
Reprodukce začne od skladby č. 1.
Nebo pokud je disk již v přehrávači vložen:
- Zvolte režim přehrávače CD pomocí tlačítka
na přístroji nebo tlačítka
dání.
Reprodukce bude zahájena od místa, kdy byla naposledy přerušena.

na dálkovém ovlá-

Jakmile bude přehrána poslední skladba na disku, reprodukce začne od začátku.
Poznámka:
- Je-li aktivována funkce TA (příjem dopravních informací), může přerušovat reprodukci CD
(viz „Dopravní informace/zprávy“).
- Pokud uslyšíte zvukový signál:
Zkontrolujte, zda nebyl vložen poškozený nebo znečištěný kompaktní disk.

Volba stopy (skladby)
- Pro volbu požadované skladby krátce stiskněte tlačítko
kolečkem na dálkovém ovládání.
Reprodukce bude zahájena od zvolené skladby.
* Podle modelu.

nebo

na přístroji nebo otáčejte
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Rychlý posun vzad/vpřed
- Pro rychlý posun vpřed po disku stiskněte a přidržte tlačítko

; pro rychlý posun vzad po disku

stiskněte tlačítko
.
Reprodukce bude zahájena od místa, kdy bylo uvolněno tlačítko.

Přehrávání náhodně zvolených skladeb
Skladby na kompaktním disku lze přehrát v náhodně zvoleném pořadí:
- Stiskněte a přidržte tlačítko
na přístroji.
Na displeji se zobrazí například „RD 3 CD“.
Jakmile budou přehrány všechny skladby na disku, přehrávání skladeb v náhodném pořadí
bude pokračovat.
- Když stisknete krátce tlačítko

, bude přehrána náhodně zvolená skladba.

- Pokud stisknete krátce tlačítko
, bude znovu přehrána právě reprodukovaná skladba.
Chcete-li funkci přehrávání náhodně zvolených skladeb zrušit, stiskněte a přidržte znovu tlačítko 1.
Na displeji se znovu zobrazí „TR ... CD“.

Vysunutí kompaktního disku
- Disk vysunete stisknutím tlačítka
.
Poznámka:
CD přehrávač je schopen přehrát pouze audio disky.
Pokud do přehrávače vložíte audio CD, které však obsahuje i datové stopy, není možné tyto
stopy přehrát, i když se na displeji krátce zobrazí jejich počet a potom nápis NO AUDIO.
Pokud do přehrávače vložíte datové CD, bude okamžitě vysunuto a na displeji se zobrazí NO
AUDIO.
CD přehrávač a CD měnič umí přehrávat pouze 12 cm kruhové disky.

CD měnič*
CD měnič v přístrojové desce
Vložení nebo vyjmutí disku
Stiskněte tlačítko

. Zobrazí se „SELECT“.

Stiskněte tlačítko 1 až 6, odpovídající číslu disku, který chcete vložit nebo vysunout.
Z důvodu určení pozice disků v měniči, indikuje LED dioda nad každým tlačítkem (čísla 1 až 6),
zda je disk vložen. Pokud je disk na této pozici vložen, bude automaticky vysunutý.
Pokud mechanika CD měniče hledá pozici, na displeji se zobrazí nápis „WAIT“ a bliká LED dioda,
odpovídající zvolenému číslu disku.
Jakmile je CD měnič připraven, na displeji se zobrazí nápis „INSERT“ a LED diody na každé straně
otvoru pro disk blikají.
Vložte disk potištěnou stranou nahoru.
Pokud disk vložíte obráceně, bude okamžitě vysunut a na displeji se zobrazí zpráva „ERROR CD“.
Nepokoušejte se zasunout disk násilím, pokud je na displeji stále zobrazen nápis „WAIT“. Mohlo by
dojít k poškození mechaniky CD měniče.
Jakýkoliv disk, který po vysunutí nebude odebrán, bude po uplynutí několika sekund opět vtažen
zpět.

10

Pokud při vkládání budete na disk tlačit silou nebo bránit jeho vtažení, dojde k poškození
mechaniky CD měniče.
* Podle modelu.
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Vyjmutí disků
Všechny disky vyjmete stisknutím tlačítka

.

Po vysunutí každého disku máte na jeho odebrání 15 sekund. Pokud disk neodeberete v tomto
časovém intervalu, bude opět vtažen zpět a povel zrušen.

Měnič v zavazadlovém prostoru
Ujistěte se, že zásobník je správně naplněn disky podle instrukcí, které jsou uvedeny na zásobníku
s ohledem na správnou polohu disků a kryt CD měniče je uzavřen, aby se předešlo vniknutí cizích
těles do zásuvek zásobníku.

Přehrávání disků
1. Zvolte režim CD měniče pomocí tlačítka

na přístroji nebo tlačítka

,
nebo
na dálkovém ovládání.
Na displeji se zobrazí „CD CHECK“, pokud zvolíte režim CD měniče v době, kdy měnič ovládá zásobník.
- Jednotka „zapípá“, pokud je detekována vysoká teplota (přehřátí jednotky). Vypněte přístroj a nechte jednotku vychladnout.
Ujistěte se, že všechny disky byly vloženy správně.
Ujistěte se, že nebyly vloženy poškozené nebo znečištěné disky.
2. Stiskněte jedno z tlačítek (1 až 6) nebo tlačítko
na dálkovém ovládání pro zvolení požadovaného disku.
Začne se přehrávat 1. skladba.
- Po přehrání disku nebo změně disku se začne automaticky přehrávat 1. skladba nového disku.
Poznámky:
- Dopravní informace mohou přerušit přehrávání disku, pokud je aktivní režim TA.
(Viz „Dopravní informace/zprávy“)

Výběr skladby
- Požadovanou skladbu vyberte stisknutím
čejte kolečkem na dálkovém ovládání:

(nebo

)a

(nebo

) na přístroji nebo otá-

Rychlý posun vpřed/vzad
- Stiskněte a podržte tlačítko

(nebo

) pro rychlý posun vpřed na disku a tlačítko

(nebo

) pro rychlý posun vzad.
Přehrávání začne okamžitě po uvolnění tlačítka.

Přehrávání náhodně zvolené skladby (viz str. 10 - CD přehrávač)
Na začátku nebo během přehrávání můžete aktivovat přehrávání náhodně zvolené skladby:
- U verze s přehrávačem kazet krátce stiskněte tlačítko
- U verze s CD přehrávačem stiskněte déle tlačítko

.

.

Po skončení přehrávání aktuálního disku začne CD měnič náhodně přehrávat skladby na následujícím disku.

Manipulace s disky
Vyvarujte se otiskům prstů nebo hromadění nečistot a prachu na povrchu Vašich disků. Pokud je
disk poškrábaný, může v určitých částech docházet k přeskakování.

* Podle modelu.
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Pokud je povrch kompaktního disku znečištěný, očistěte jej jemnou tkaninou; postupujte vždy
směrem od středu k okraji.
Nikdy nevystavujte kompaktní disky teplu nebo přímému slunečnímu svitu.
Nepoužívejte neobvykle tvarované disky, disky jiných rozměrů nebo disky s nálepkami.

Upozornění
CD měnič a CD přehrávač umí přehrávat pouze disky o průměru 12 cm (CD nebo CD-R se záznamem omezeným na 80 minut).
Nepoužívejte neobvykle tvarované disky nebo disky jiných rozměrů.
Poznámka:
CD měnič umí přehrávat pouze audiostopy.
Pokud jsou na disku i datové stopy, není možné tyto stopy přečíst.

Režim Expert
1. Stiskněte a přidržte tlačítko
Přístroj ztichne.

, až uslyšíte zvukový signál.

2. Stiskněte tlačítko
nebo
na přístroji nebo otáčejte kolečkem na dálkovém ovládání pro
volbu položky:
AF
ON/OFF
SPEED
0, 1, 2, 3, 4, 5
LOUD
ON/OFF
TUNER
AUT/MAN
REAR - 2 or 4 15W*ON/OFF
LIST MAN
Tento seznam se nezmění, pokud ho manuálně nezaktualizujete.
LIST DYN
Tento seznam je automaticky aktualizován a jsou mazány stanice s velmi špatným signálem, jakmile proběhly 3 neúspěšné pokusy o jejich naladění.
3. Pro změnu volby stiskněte tlačítko
ovládání.
4. Stiskněte tlačítko

na přístroji nebo tlačítko

či

na dálkovém

pro opuštění režimu a navrácení k předchozímu zdroji.

- AF (Alternativní frekvence): je-li funkce AF zapnuta, probíhá automatické přelaďování na jinou
frekvenci v případě (stejný program), jakmile se zhorší příjem právě naladěné stanice. Je-li funkce
AF vypnuta, zůstane naladěna stejná frekvence i v případě, že je příjem stanice nekvalitní. To znamená, že nebude automaticky přelaďováno na jinou frekvenci.
- SPEED (Hlasitost závislá na rychlosti vozu): je-li tato funkce zapnutá, hlasitost přístroje se bude
upravovat v závislosti na rychlosti vozu. Pro maximální efekt nastavte tuto funkci na 5. Chcete-li
tuto funkci vypnout, nastavte funkci na 0. Pro dobrý akustický komfort doporučujeme nastavit
funkci na 3.
Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že se informace z rychloměru dostanou na audiosoustavy. Tento stav si můžete ověřit u Vašeho prodejce.
- LOUD (Loudness): tato funkce reguluje sílu hlubokých a vysokých tónů pod hladinou hlasitosti 15.
- AUTOMATIC TUNER: stiskněte tlačítko
nebo
na přístroji nebo na dálkovém ovládání pro
přechod na další nebo předchozí stanici, podle pořadí frekvencí.
- MANUEL TUNER: stiskněte tlačítko
nebo
na přístroji nebo na dálkovém ovládání pro
ladění po frekvencích směrem nahoru nebo dolů pouze krocích po 100 kHz.
- REAR ON/OFF: zapnutí nebo vypnutí zvuku ze zadních reproduktorů.
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* Podle modelu.

PŘÍČINA
- Přístroj není zapnutý.
- Pojistka audiosoustavy je přepálená.

Hlasitost je nastavena na minimum.
Došlo k přerušení napájení.
- Nastavení hlasitosti.
- Nesprávně umístěná anténa.
- Vůz je ve stínu pásma FM (není žádný signál).
- Spustili jste automatické vyhledávání stanic.
- Anténa je poškozená nebo není připojena.

- Nastavení hlasitosti.
- Znečištěná magnetická hlava.
- Kazeta špatné kvality (páska se nepřevíjí
hladce nebo stále funguje systém reverze).
- Kazeta je zdeformovaná (například v důsledku
vystavení kazety přímým slunečním paprskům).
- Nekvalitně nahraná kazeta.
Nesprávně nastavené stranové vyvážení zvuku.
Nastavte vyvážení (balance).
Znečistěná přehrávací hlava.

POPIS CHYBY

Přístroj nepracuje a displej se nerozsvítí.

Přístroj nepracuje, displej svítí.

Nic nepracuje, na displeji je zobrazeno
„CODE“.

Přístroj nehraje (nebo jen šumí).

Není slyšet zvuk z kazety nebo nejsou slyšet
vysoké tóny.

Není slyšet zvuk z pravého nebo levého
reproduktoru v režimu autorádia a přehrávače kazet.

Není slyšet zvuk z pravého nebo levého
reproduktoru pouze během reprodukce
kazety.

nebo

.

11:00

Vyčistěte přehrávač čisticí kazetou.

18.2.2004

- Stiskněte tlačítko
nebo
.
- Vyčistěte přehrávač čisticí kazetou.
- Lehce poklepte kazetou o rovný pevný povrch
a několikrát za sebou ji převiňte tam a zpět.
(Nepoužívejte 120 minutové kazety).
- Kazetu vyhoďte.
- Zkuste přehrát kvalitně nahranou kazetu.

- Tiskněte tlačítko
nebo
.
- Přemístěte anténu.
- Přejeďte s vozem do jiné oblasti, kde stanici
uslyšíte.
- Vyčkejte na dokončení automatického ladění.
- Vyměňte poškozenou anténu. Zkontrolujte
připojení antény, znovu ji připojte nebo
vyměňte spoje (konektor).

Zadejte bezpečnostní kód
(viz „Bezpečnostní kód - zadání“).

Tiskněte tlačítko

- Zapněte přístroj.
- Vyměňte pojistku (Viz „Pojistky“
v Uživatelské příručce k vozu).

NÁPRAVA

2439.radiosat.qxd
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Odstraňování závad

V případě jakýchkoliv potíží se nejdříve podívejte do této tabulky, potom stav konzultujte se svým
dealerem firmy Renault.
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- Umístěte anténu na jiné místo.
- Vyhledejte jiný vysílač, který má v tomto místě
lepší příjem.
- Kontaktujte Vašeho dealera firmy Renault.
- Kontaktujte Vašeho dealera firmy Renault.

- Špatně umístěná anténa.
- Vůz se nachází velmi daleko od vysílače v pásmu FM, který vysílá signál přijímané stanice
nebo se vůz nachází v zastíněné zóně nebo
v zóně, kde se odráží více signálů (šum na
pozadí a interference).
- Příjem je rušen interferencemi z motoru.
- Žádný příjem.

Špatný příjem stanic.

NÁPRAVA

Abnormální nastavení hlubokých a vysokých - Nastavte správně hluboké a vysoké tóny.
tónů s ohledem na poslouchanou hudbu. Vybitá - Kontaktujte dealera firmy Renault.
autobaterie.

PŘÍČINA

Špatná kvalita zvuku v režimu autorádia
a přehrávače kazet.

POPIS CHYBY

2439.radiosat.qxd
18.2.2004

* Podle modelu.
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Technické údaje
1. Tuner
Vlnové pásmo FM - MHz
Vlnové pásmo AM - kHz

Ostatní Amerika Japonsko
Arabské
Asie
země
Emiráty
87,5-108 87,5-108 76-90 87,5-108 87,5-108
155-279

-

-

144-288 144-288

531-1602 530-1710 522-1629 531-1629 531-1602
Vlnová pásma

FM 87,5-108 MHz
MW 531-1602 kHz
LW 153-279 kHz

Citlivost příjmu v pásmu FM

6 mV (signál/šum 26 dB při 93 MHz).
Automatické ladění na dvou úrovních citlivosti.

Absorbce interferencí (IAC)

Potlačení interferencí v pásmu FM.

Systém SDS (Signal Dependent Stereo)

Automatické přepnutí na příjem mono, pokud je
přijímaný signál slabý.

Systém SDR (Signal Dependent Response)

Automatická redukce vysokých tónů při zeslábnutí
přijímaného signálu.

Systém MDS (Multi-path Dependent Stereo)

Automatické přepínání obvodů systému SDS při
zjištění vícenásobných odrazů signálů.

Systém MDR (Multi-path Dependent Response)

Automatická redukce vysokých tónů při zjištění
vícenásobných odrazů signálů.

2. Přehrávač kazet*
Snímací hlava

Hard Permalloy

Rychlost posuvu pásky

4,76 cm/s

Kolísání zvuku

0,35 %

Poměr signál/šum

50 dB

Separace stereo

24 dB

Systém redukce šumu*

Dolby, typ B

3. Přehrávač CD*
Zkreslení

≤ 0,06 % (1 kHz)

Poměr signál/šum

80 dB

Separace stereo

75 dB (1 kHz)

4. Zesilovač
Verze s 4 x 15 W:

4 x 17 W ± 1 dB při zkreslení ≤ 10 %

Verze s 4 x 30 W:

4 x 22 W ± 1 dB při zkreslení ≤ 10 %
(= 4 x 30 W hudební)

Kmitočtový rozsah

30 Hz až 15 kHz

Hluboké tóny

± 12 dB při 60 Hz

Vysoké tóny

± 10 dB při 10 kHz

* Podle modelu.
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AF
Autoreverse
BASS
B
CASS
CD
CHECK
CODE
CR
DOLBY
EON
ERR
FAD
FER
L
LOUD
LMU
LOAD
M
MSS
NEXT
NO CD
PREV
RD 2
RDS
REAR
SEARCH
SPEED
SRC
TREB
TA
TR 2
TRAFFIC
TUNE AUT/MAN
VOL 4
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* Podle modelu.
Automatické/manuální ladění

Regulace hlasitosti v závislosti na rychlosti vozu.
Volba
Treble
Dopravní informace
Track 2

Random
Radio Data System
Zadní reproduktory

Načítání
MW
Systém vyhledávání hudby

11:00

LW

Zobrazeno v režimu měniče CD při načítání disků v zásobníku
Bezpečnostní kód
Zobrazeno na displeji, je-li vložena metalová nebo chromdioxidová kazeta
Zařízení pro redukci šumu v režimu přehrávače kazet
Služba systému RDS, který spojuje stanice do společné sítě
Zobrazeno, není-li možná reprodukce kompaktního disku
Vyvážení zvuku mezi předními a zadními reproduktory
Zobrazeno na displeji, je-li vložena normální kazeta
Dlouhé vlny
Funkce Loudness
Volba zdroje: autorádio, přehrávač kazet*, přehrávač CD* nebo měnič CD*
Zobrazeno při načítání CD do měniče*
Středně dlouhé vlny
Převíjí tiché pasáže mezi dvěma skladbami
Další stopa
Zobrazí se, když není v zásobníku měniče žádné CD
Předcházející stopa
Zobrazeno na displeji, jsou-li skladby přehrávány v náhodném pořadí
Přenos neslyšitelných informací
Volba zapnutí/vypnutí zvuku ze zadních reproduktorů /N/OFF)
Zobrazeno během automatického ladění v pásmu MW
Hlasitost se zvyšuje spolu s rychlostí vozu (0 = vypnuto, 5 = max.)
Volba zdroje: rádio, přehrávač kazet*, přehrávač CD*, měnič CD*
Hladina vysokých tónů
Režim, který přiřazuje prioritu stanicím vysílajícím dopravní informace
Druhá stopa (skladba) na kompaktním disku
Zobrazeno během vysílání dopravních informací
Volba automatického nebo manuálního ladění po 100 kHz krocích.
Nastavená hlasitost

Automatické přeladění stanice v systému RDS
Automatické zahájení reprodukce i druhé strany kazety
Hloubka nízkých tónů
Vyvážení zvuku mezi levými a pravými reproduktory
Tato písmena jsou zobrazena při přehrávání kazety

18.2.2004

Enhanced Other Networks
Error
Fader

Chromdioxidová kazeta

Balance
Přehrávač kazet
Kompaktní disk

Alternativní frekvence

2439.radiosat.qxd
StrÆnka 16

Seznam použitých slov

