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Vítejte!
Děkujeme vám, že jste si zakoupili toto autorádio
Sony s CD přehrávačem. Můžete si užívat vaší
jízdy a používat následující funkce.
• Přehrávání disku CD
Můžete přehrávat CD-DA (i s CD TEXT*1),
CD-R/CD-RW (se soubory MP3 a také Multi
Session (s více sekcemi) (strana 35)) a ATRAC
CD (ve formátu ATRAC3 a ATRAC3plus
(strana 36)).
Typy disků

O tomto návodu
• Tento návod k obsluze popisuje zejména způsob
ovládání funkcí pomocí kartového dálkového
ovladače.
• Vyobrazení uvedená v tomto návodu k obsluze se
mohou lišit od vyobrazení na zařízení.

Štítek na disku

CD-DA

MP3
ATRAC CD

• Příjem rozhlasového vysílání
– Do paměti je možno uložit až 6 rozhlasových
stanic pro každé vlnové pásmo (FM1, FM2,
FM3, MW a LW).
– BTM (Best Tuning Memory): přístroj vybere
stanice s nejsilnějším signálem a uloží je.
• Služby RDS
U stanic FM můžete využívat funkci systému
pro přenos datových informací - Radio Data
System (RDS).
• Úprava zvuku
– EQ7: Můžete nastavit ekvalizační křivku pro
7 druhů hudby.
– DSO (Dynamic Soundstage Organizer):
vytváří lépe obklopující zvukové pole pomocí
virtuálního posunutí reproduktorů, pro
zlepšení zvuku z reproduktorů, i když jsou
umístěny ve spodní části dveří.
– BBE MP: vylepšuje digitálně komprimovaný
zvuk, například z MP3. Podrobnosti viz
následující vysvětlení.
• Nastavení obrázku
Můžete si nastavit různé obrázky.
– Uložené obrázky: "Wallpaper" (Tapeta),
"Space Producer" (Vytvoření prosotoru),
"Movie" (Videozáznam) atd.
– Vlastní uložené obrázky: Z dalšího zařízení si
můžete uložit maximálně 100 obrázků.
• Ovládání volitelných přístrojů
Pomocí tohoto zařízení můžete ovládat CD/
MD měniče, přenosná zařízení Sony a DVD
navigační systém NVX-HC1*2.
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*1 Disk CD TEXT je disk CD-DA, který obsahuje
informace o disku, autorovi a názvech skladeb.
*2 Když je připojen navigační systém NVX-HC1,
budou některé funkce a vyobrazení jiné. Další
podrobnosti naleznete v uživatelské příručce
k navigačnímu systému NVX-HC1.

Varování v případě, že skříňka
zapalování vašeho automobilu nemá
polohu ACC
Po vypnutí zapalování nezapomeňte stisknout
a podržet tlačítko (OFF), dokud displej
přístroje nezhasne.
V opačném případě nedojde k vypnutí
displeje, což způsobuje vybíjení baterie.

Tento štítek je umístěn na spodní
straně přístroje.
Proces BBE MP vylepšuje
digitálně komprimovaný
zvuk, například ve formátu
MP3, obnovením a posílením vyšších
harmonických složek, ztracených během
komprese. BBE MP generuje sudé harmonické
složky ze zdrojového materiálu a efektivně
obnovuje hřejivost, detaily a jemné nuance
ve zvuku.
R

SonicStage a příslušné logo jsou obchodní
značky společnosti Sony Corporation.
ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus a příslušná
loga jsou obchodní značky společnosti Sony
Corporation.

Bezpečnost
• Dodržujte pravidla silničního provozu platná
ve vaší zemi.
• K zajištění vaší bezpečnosti je obraz na vstupu
VIDEO IN automaticky vypnut v okamžiku,
kdy není zatažena ruční brzda.

Předcházení dopravním nehodám
Obraz se objeví pouze v případě, že máte
zataženu ruční brzdu.
Jakmile se začne vozidlo pohybovat, zobrazí se
následující upozornění a potom zmizí
automaticky obraz ze vstupu VIDEO IN.
Obraz z displeje zmizí, ale dále bude přehráván
zvuk z CD/MP3/ATRAC CD.

Za jízdy neovládejte zařízení ani nesledujte
obraz na displeji.
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Nastavení hodin a kalendáře

Začínáme

— Clock (Hodiny)
Čas na hodinách se zobrazuje ve 24 hodinovém
formátu.

Reset zařízení
Před prvním použitím zařízení, po výměně
akumulátoru vozidla nebo změně zapojení,
musíte provést reset zařízení.
Ostrým předmětem, jako je například kuličkové
pero, stiskněte resetovací tlačítko.
Po stisknutí resetovacího tlačítka se zobrazí
úvodní obrázek a automaticky se spustí
demonstrace.

1
2

Stiskněte tlačítko (MENU).

3

Opakovaným stisknutím tlačítek <
nebo , vyberte nabídku "Clock"
(Hodiny) a potom stiskněte (ENTER).

4

Nastavení data a času.

Opakovaným stisknutím tlačítek <
nebo , vyberte nabídku "Setup"
(Nastavení) a potom stiskněte
(ENTER).

1 Opakovaným stisknutím tlačítek M
nebo m vyberte den a potom
stiskněte (ENTER).
2 Podle kroku 1 nastavte měsíc, rok,
hodinu a minutu.
Po nastavení minut se zobrazí potvrzení.
Potom stiskněte tlačítko (ENTER).

Tlačítko Reset
Poznámka
Stisknutím resetovacího tlačítka se z paměti vymaže
určitá část uložených dat, jako je nastavení hodin/
kalendáře.

5

Opakovaným stisknutím tlačítek <
nebo , vyberte "YES" (Ano) a potom
stiskněte (ENTER).
Zobrazí se zpráva „Complete” (Dokončeno)
a potom se zobrazí hlavní nabídka.

6

Stiskněte tlačítko (MENU).
Displej se vrátí do normálního zobrazení.

Rada
Můžete změnit úvodní obrázek. Další podrobnosti viz
„Volba úvodního obrázku” na straně 25.

Demonstrační režim
Když je zařízení zapnuto, zobrazí se nejprve
hodiny a potom demonstrační režim spustí
předvádění funkcí.
Režim "Demo" (Demonstrační režim) obsahuje
dvě šablony. Další podrobnosti naleznete v části
„Režim Demo” (Demonstrační režim) v nabídce
"Setup" (Nastavení)” na straně 32.
„Demo ON” (Demonstrační režim je zapnut)
(implicitní nastavení): Postupně se mění režimy
"Wallpaper" (Tapeta), "Movie" (Film), "Space
Producer" (Vytvoření prostoru) a "Navigation
Control" (Ovládání navigace).
„Demo OFF” (Demonstrační režim je vypnut):
Postupně se mění režimy "Wallpaper" (Tapeta),
"Movie" (Videozáznam).
Rada
Během demonstrace můžete otáčením kolečka R
nastavit na displeji jas v 11 krocích (od 0 do 10).
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Poznámka
V případě, že ve vašem automobilu není ve spínací
skříňce poloha ACC, zapněte zařízení a potom
nastavte hodiny a kalendář.
Rady
• Můžete nastavit rok 2004 až 2099.
• Hodiny můžete nastavit automaticky prostřednictvím
služby RDS (strana 20).

Vkládání disku do zařízení
1

Stiskněte tlačítko Z.
Čelní panel se otevře automaticky.

2

Vložte do zařízení disk (strana
s potiskem musí směřovat vzhůru).

Přední panel se zavře automaticky, a poté se
automaticky spustí přehrávání.

Vyjmutí disku:

1

Stiskněte tlačítko Z.
Přední panel se otevře automaticky, a poté se
vysune disk.

2

Stiskněte tlačítko Z k zavření předního
panelu.

Poznámka
Jakmile se ozve upozornění, přední panel se
automaticky zavře.
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Umístění ovládacích prvků

SOURCE
OFF

ENTER

VOL

CUSTOM

MENU

CDX-NC9950

a Tlačítko SOURCE (Zapnutí/Rádio/CD/
MD/AUX*1)
Pro volbu zdroje vstupního signálu.
b Tlačítko OFF (Zastavení/Vypnutí)
Vypnutí zařízení/zastavení přehrávání nebo
ukončení poslechu rádia.
c Okénko displeje
d Tlačítko ENTER
Režim CD/MD/Rádio:
Pro změnu funkcí kolečka R.
V režimu nabídek:
Pro výběr položky/použití nastavení.
e Tlačítko Z (Otevřít/Zavřít)
Pro otevření/zavření předního panelu/
otevření disku při zakládání.
f Kolečko L (Levé)
Nastavení hlasitosti
g Tlačítko CUSTOM*2
Režim CD/MD/Radio/AUX:
K provádění přiřazených funkcí.
V režimu nabídek:
Návrat k předchozímu displeji.
h Receptor
Pro příjem signálů z kartového dálkového
ovladače nebo bezdrátového otočného
ovladače.
i Tlačítko Reset
Pro resetování zařízení.
j Tlačítko MENU
Zobrazení hlavní nabídky pro nastavení
provádění změn.
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k Kolečko R (Pravé)
Režim CD/MD/Rádio:
Pro výběr požadované rozhlasové stanice,
skladby, skupiny*3 nebo disku*4.
V režimu nabídek:
Pro výběr položky.

Poznámky k používání koleček L/R
Před zahájením používání koleček L/R je nejprve
stiskněte a uvolněte. Pro uložení je po použití
opět stiskněte.
*1 Když je připojeno volitelné přenosné zařízení Sony.
*2 Když je připojen doplňkový navigační systém
NVX-HC1, bude mít toto tlačítko jinou funkci.
Další podrobnosti naleznete v uživatelské
příručce k navigačnímu systému NVX-HC1.
*3 Při přehrávání MP3/ATRAC CD.
*4 Pokud je připojen doplňkový měnič CD/MD.

Kartový dálkový ovladač RM-X150
e
OFF

NAVI

REP

SHUF

1

2

3

BBE MP

PAUSE

5

6

4

SCREEN

f

IMAGE

g

CAPTURE

7

8

9

0
MENU

SOURCE

h
i
j
k

ENTER
BACK

MODE

PTY

AF

TA

ATT

VOICE

TMC

MARK

MAP

VOL

l
m
n
o
p
q
r

Tlačítka na infračerveném dálkovém
ovladači ovládají stejné funkce jako
odpovídající tlačítka na zařízení.
a Tlačítko OFF
b Číselná tlačítka*1
V režimu radiopřijímače: Uložení/naladění
stanic.
Režim CD/MD: Změna režimu přehrávání.
(1): REP
(2): SHUF
(5): BBE MP*2*3 3
Pro aktivování funkce BBE MP, vyberte
položku „BBE MP ON” (BBE MP zapnuto).
Pro zrušení nastavte „BBE MP OFF”
(BBE MP vypnuto).
(6): PAUSE*3
c Tlačítko MENU
d Tlačítka </M/,/m
</,:
Pro přeskočení skladeb/zrychlené
vyhledávání dopředu, zrychlené vyhledávání
dozadu/automatické naladění stanic, ruční
vyhledání stanice/výběr nastavení.

M/m:
Naladění přednastavených stanic/změna
disku*4, přeskočení skupiny*5/výběr
nabídky.
Tlačítko BACK
Návrat k předchozímu zobrazení.
Tlačítko PTY
Pro výběr seznamu PTY.
Tlačítko AF
Zapnutí a vypnutí funkce AF.
Tlačítka VOICE, TMC, MARK, MAP*6
Tlačítko NAVI*6
Tlačítko SCREEN
Volba režimu zobrazení
Tlačítko IMAGE
Volba zobrazené šablony.
Tlačítko CAPTURE
Pro uložení obrázků.
Tlačítko ENTER
Pro výběr položky/použití nastavení.
Tlačítko SOURCE
Tlačítko MODE
Změna pásma tuneru/přehrávání zařízení.
Tlačítko ATT
Pro ztlumení zvuku. Dalším stisknutím
tlačítka se tato funkce zruší.
Tlačítko TA
Zapnutí a vypnutí funkce TA.
Tlačítka VOL (+/–)

*1 V okamžiku, kdy je připojeno navigační zařízení
NVX-HC1, můžete použít tlačítka 7, 8, 9 a 0.
*2 Pomocí hlavní nabídky můžete změnit nastavení
funkce BBE MP. Během přehrávání na tomto
zařízení stiskněte tlačítko (MENU), potom
z nabídky „PlayMode” (Režim přehrávání) nastavte
položku „BBE MP” (BBE MP) na „ON” (Zapnuto)
nebo „OFF” (Vypnuto).
*3 Při přehrávání na tomto zařízení.
*4 Pokud je připojen doplňkový měnič CD/MD.
*5 Při přehrávání MP3/ATRAC CD.
*6 Pokud je připojen doplňkový navigační systém
NVX-HC1.
Poznámka
Pokud vypnete zobrazení na displeji stisknutím tlačítka
(OFF), není možno ovládat zařízení kartovým
dálkovým ovladačem, dokud nestisknete na zařízení
tlačítko (SOURCE), nebo autorádio neaktivujete
vložením disku.
Rada
Podrobnosti o výměně baterií naleznete v části
„Výměna lithiové baterie” na straně 36.
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Základní ovládání
Hlavní nabídka
Z hlavní nabídky můžete nastavit řadu nastavení.
Nastavované položky a funkce jsou rozděleny do
nabídek, které jsou uvedeny níže:
"List" (Seznam) - Zobrazení seznamů.
"Display" (Zobrazení) - Nastavení pro
zobrazení obrázků.
"Edit" (Úpravy) - Úpravy názvů disků/
Ovládání uložených obsahů.
"Setup" (Nastavení) - Nastavení systému
zařízení.
"Sound" (Zvuk) - Nastavení kvality zvuku.
"Custom" (Uživatelské nastavení)* Přiřazení funkcí tlačítku CUSTOM.
"PlayMode" (Režim přehrávání) - Nastavení
pro přehrávání a příjem rozhlasových stanic.
Podrobnosti o nastavení položek nabídek
naleznete v části „Nabídky a položky” na
straně 31.
* Když je připojen doplňkový navigační systém
NVX-HC1, nebude zobrazena položka „Custom”
(Uživatelské nastavení) a tlačítko (CUSTOM) bude
mít jinou funkci. Další podrobnosti naleznete
v uživatelské příručce k navigačnímu systému
NVX-HC1.

3

Otáčením kolečka R vyberte
požadovanou položku nastavení
a potom stiskněte tlačítko (ENTER).

4

Otáčením kolečka R vyberte
požadované nastavení a potom
stiskněte tlačítko (ENTER).

5

Stiskněte tlačítko (MENU).
Displej se vrátí do normálního zobrazení.

Během ovládání nabídek:
Pro návrat do předchozího zobrazení stiskněte
tlačítko (CUSTOM).
Pro zrušení výběru nabídky stiskněte tlačítko
(MENU).
Rada
V závislosti na vybrané položce stiskněte opakovaně
tlačítko (ENTER) a vyberte v kroku 3 položku „ON”
(Zapnuto) nebo „OFF” (Vypnuto) a potom se
stisknutím tlačítka (MENU) vrátíte do normálního
zobrazení.

Ovládání pomocí kartového dálkového
ovladače:
OFF

Ovládání hlavního zařízení:
ENTER

Kolečko R

NAVI

REP

SHUF

1

2

3

BBE MP

PAUSE

5

6

4

SCREEN
IMAGE
CAPTURE

7

8

9

0
MENU

SOURCE

MENU
ENTER
BACK

CUSTOM

1

2
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BACK

MENU

Během přehrávání nebo příjmu
rozhlasových stanic stiskněte tlačítko
(MENU).
Zobrazí se hlavní nabídka.

Otáčením kolečka R vyberte
požadovanou položku nabídky
a potom stiskněte tlačítko (ENTER).
Otáčením kolečka R se budou měnit položky
v následujícím pořadí:
"List" (Seznam) y "Display" (Zobrazení)
y "Edit" (Úpravy) y "Setup" (Nastavení)
y "Sound" (Zvuk) y "Custom"
(Uživatelské nastavení) y "PlayMode"
(Režim přehrávání)

MODE

ENTER

1

Během přehrávání nebo příjmu
rozhlasových stanic stiskněte tlačítko
(MENU).
Zobrazí se hlavní nabídka.

2

Opakovaným stisknutím tlačítka <
nebo , vyberte požadovaný typ
ekvalizéru a potom stiskněte tlačítko
(ENTER).
Po každém stisknutí tlačítka < nebo , se
položka změní následovně:
"List" (Seznam) y "Display" (Zobrazení)
y "Edit" (Úpravy) y "Setup" (Nastavení)
y "Sound" (Zvuk) y "Custom"
(Uživatelské nastavení) y "PlayMode"
(Režim přehrávání)

3

Opakovaným stisknutím tlačítka <
nebo , vyberte požadované
nastavení ekvalizéru a potom stiskněte
tlačítko (ENTER).

4

Opakovaným stisknutím tlačítka <
nebo , vyberte požadované
nastavení a potom stiskněte tlačítko
(ENTER).

5

Stiskněte tlačítko (MENU).
Displej se vrátí do normálního zobrazení.

Během ovládání nabídek:
Pro návrat do předchozího zobrazení stiskněte
tlačítko (BACK).
Pro zrušení výběru nabídky stiskněte tlačítko
(MENU).
Rada
V závislosti na vybrané položce stiskněte opakovaně
tlačítko (ENTER) a vyberte v kroku 3 položku „ON”
(Zapnuto) nebo „OFF” (Vypnuto), a potom se
stisknutím tlačítka (MENU) vrátíte do normálního
zobrazení.

2

Funkce "Custom" (Uživatelské
nastavení)
Pro snadné provádění funkcí můžete přiřadit
tlačítku CUSTOM jednu z funkcí za nabídky
"Custom" (Uživatelské nastavení).

CUSTOM

1

Nabídka "Shift" (Posunutí)
Funkce kolečka R závisí v mnoha způsobech na
vybrané nabídce "Shift" (Posunutí).
Ovládání hlavního zařízení:
ENTER Kolečko R

1

Během přehrávání nebo příjmu
rozhlasových stanic opakovaně
stiskněte tlačítko (ENTER), až se
zobrazí požadovaná nabídka "Shift"
(Posunutí).
Nabídka "Shift" (Posunutí)*1

Otáčením kolečka R vyberte
požadovanou operaci.

Během přehrávání nebo příjmu
rozhlasových stanic stiskněte tlačítko
(CUSTOM).

Podrobnosti o přiřazení funkcí naleznete v části
„Nastavení uživatelské funkce” na straně 29.
Rada
Když je připojen doplňkový navigační systém
NVX-HC1, bude mít tlačítko (CUSTOM) jinou funkci.
Další podrobnosti naleznete v uživatelské příručce
k navigačnímu systému NVX-HC1.

Volba režimu zobrazení
a šablony zobrazení
Výběrem šablon zobrazení v režimu zobrazení si
můžete nastavit různé kombinace vizuálních
efektů. Každý režim zobrazení je vybaven
několika šablonami zobrazení a vizuální efekty
těchto šablon si dále můžete přizpůsobit.
Ovládání pomocí kartového dálkového
ovladače:

Každým stisknutím tlačítka (ENTER) se
nabídka "Shift" (Posunutí) změní následovně:

OFF

V průběhu přehrávání:
AMS+/–*2 t GROUP+/– (Skupina+/–)*3
t DISC+/– (Disk+/–)*4 t AMS+/–*2

SHUF

1

2

3

SCREEN

BBE MP

PAUSE

4

5

6

7

8

9

SCREEN
IMAGE

IMAGE
CAPTURE

Během příjmu rozhlasových stanic:
PRESET+/– (Předvolba+/–)*2 t SEEK+/–
(Vyhledávání+/–)*5 t MANUAL+/– (Ruční
ladění+/–) t PRESET+/– (Předvolba+/–)*2
*1 Nabídky "Shift" (Posunutí) zmizí po osmi
sekundách od provedení poslední operace.
*2 Když není zobrazena žádná nabídka "Shift"
(Posunutí).
*3 Při přehrávání MP3/ATRAC CD.
*4 Pokud je připojen doplňkový měnič CD/MD.
*5 Pro ukončení vyhledávání, otáčejte kolečkem
R v opačném směru.

NAVI

REP

0
MENU

SOURCE

ENTER
BACK

1

MODE

Během přehrávání nebo příjmu
rozhlasových stanic opakovaně
stiskněte tlačítko (SCREEN), až se
zobrazí požadovaná nabídka "Display"
(Zobrazení).
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Každým stiskem tlačítka (ENTER) se
nabídka "Display" (Zobrazení) změní
následovně:
"Standard mode" (Standardní režim) t
"Spectrum Analyser mode" (Režim
spektrálního analyzéru) t "Movie mode"
(Filmový režim) t "Video mode" (Režim
videozáznamu)t "Standard mode"
(Standardní režim)

2

Opakovaným stisknutím tlačítka
(IMAGE) vyberete požadovanou
šablonu zobrazení.
Šablona zobrazení se bude měnit podle
vybraného režimu zobrazení.

Režimy zobrazení a šablony
zobrazení
V závislosti na režimu zobrazení máte
k dispozici následující šablony zobrazení
a položky pro nastavení se budou lišit podle
vybrané šablony zobrazení. Další informace
týkající se nastavení šablon zobrazení naleznete
v části "Standard mode" (Standardní režim)
a "Video mode" (Režim videozáznamu) na
stranách 20 až 25.
"Standard mode" (Standardní režim)*1
Zobrazí obrázky a/nebo uložené vizuální efekty
s různými informacemi.
Příklad: "Wallpaper & Effect" (Tapeta a efekt)

Příklad: "Panorama & Effect" (Panorama a efekt)

Zobrazení se bude měnit následujícím
způsobem:
"Effect" (Efekt) t "Wallpaper" (Tapeta) t
"Wallpaper & Effect" (Tapeta a efekt) t
"Panorama" (Panorama) t "Panorama &
Effect" (Panorama a efekt)t "Effect" (Efekt)
"Spectrum Analyser mode"
(Režim spektrálního analyzéru)*1
Zobrazí uložené animované šablony s různými
informacemi.
Příklad: "Type-A" (Typ-A)
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Zobrazení se bude měnit následujícím
způsobem:
Space Producer (Vytvoření prostoru)*2 t
Type-A t Type-B t Type-C t Type-D t
Space Producer (Vytvoření prostoru)*2
"Movie mode" (Filmový režim)*1
Zobrazí uložené videozáznamy s různými
informacemi.

Zobrazení se bude měnit následujícím
způsobem:
Movie-1 t Movie-2 t ... t Movie-12
"Video mode" (Režim videozáznamu)*1
Zobrazí videozáznamy a/nebo uložené spektrální
analyzéry s různými informacemi.
Příklad: "Video & Spectrum Analyser" (Video
a spektrální analyzér)

Zobrazení se bude měnit následujícím
způsobem:
"Video full" (Pouze video) t "Video &
Spectrum Analyser" (Video a spektrální
analyzér)t "Video & Capture" (Video
a načítání) t "Video & Slideshow" (Video
a prezentace fotografií)
Poznámky
• Položku "Video mode" (Režim videozáznamu)
můžete vybrat v případě, že je k terminálu VIDEO IN
připojeno video zařízení a na výstupu připojeného
video zařízení je videosignál.
• Video bude zobrazeno na displeji pouze v případě,
že je zatažena ruční brzda.
• Zajistěte, aby u tohoto zařízení byl nastaven barevný
systém „PAL” nebo „NTSC” podle připojeného
zařízení. V případě, že není nastaven shodný
barevný systém, nebude k dispozici nabídka "Video
mode" (Režim videozáznamu).
• Na tomto zařízení můžete nastavit barevný systém
PAL a NTSC. Videozáznam ze zařízení, která nejsou
kompatibilní se systémy PAL a NTSC, nemusí být
zobrazený.
Rada
Když je v režimu "Video mode" (Režim videozáznamu)
jako zdroj signálu vybrán vstup AUX, můžete
otáčením kolečka R nastavit jas displeje v krocích
od –5 do +5.
*1 Pořadí obrázků můžete změnit automaticky. Další
podrobnosti naleznete v části „Automatická změna
obrazu” na straně 21.
*2 Položkou "Space Producer" (Vytvoření prostoru)
jsou vytvářeny podle hudby animované a barevné
vzory na displeji.

Ovládání hlavního zařízení:

CD přehrávač
CD/MD měnič
(doplňková volba)

Funkce

Zastavení
přehrávání

Stiskněte tlačítko (OFF).

Vysunutí disku

Stiskněte tlačítko Z.

Vedle přehrávání CD na tomto zařízení můžete
navíc také ovládat externí měnič CD/MD.

Přeskočení skladeb Otáčejte kolečkem R [až je
dosažena požadovaná
– Funkce
Automatic Music skladba].
Sensor

Přehrávání disku

Přeskočení
skupin*3
– Výběr skupiny

Stiskněte tlačítko (ENTER),
potom otáčejte kolečkem R
[až je dosaženo požadované
skupiny].

Přeskočení disku
– Výběr disku

Stiskněte tlačítko (ENTER),
potom otáčejte kolečkem R
[až je dosaženo
požadovaného disku].

(na tomto zařízení)

1

Stisknutím tlačítka Z otevřete přední
panel a do zařízení vložte disk
(etiketou nahoru).
Přední panel se zavře a automaticky se spustí
přehrávání.

Pokud je disk již vložen v zařízení, spustíte
přehrávání opakovaným stisknutím tlačítka
(SOURCE), až se na displeji zobrazí indikátor
„CD” pro zahájení přehrávání.
Poznámka
Jakmile se ozve upozornění, přední panel se
automaticky zavře.

Ovládání pomocí kartového dálkového
ovladače:
Funkce

Pozastavení*1

Stiskněte tlačítko (6)
(PAUSE).

Zastavení
přehrávání

Stiskněte tlačítko (OFF).

Přeskočení
Stiskněte tlačítko </,
skladeb*2
[jedenkrát pro každou
skladbu]
– Funkce
Automatic Music
Sensor
Rychlý posun
vpřed/Rychlý
posun vzad
– Ruční
vyhledávání

Stiskněte tlačítko </,
[drže jej do okamžiku, než
je dosaženo požadovaného
místa].

Přeskočení
skupin*3
– Výběr skupiny

Stiskněte tlačítko M/m
[drže jej do okamžiku, než
je dosaženo požadované
skupiny].

Přeskočení disku
– Výběr disku

Stiskněte tlačítko M/m
[jednou pro každý disk].

*1 Pauzu můžete vybrat pouze během přehrávání na
tomto zařízení (během přehrávání na externím
zařízení není pauza k dispozici). Pro zrušení pauzy
stiskněte tlačítko (6) (PAUSE) znovu.
*2 Pro kontinuální přeskakování skladeb stiskněte
tlačítko < nebo ,, potom jej stiskněte a držte
přibližně dvě sekundy.
*3 Při přehrávání MP3/ATRAC CD.
Poznámky
• Po stisknutí tlačítka Z bude před vysunutím disku
krátká prodleva, která je způsobena čtením dat
z disku.
• Jestliže pro vysunutí disku stisknete na předním
panelu tlačítko Z a disk ponecháte ve slotu, spustí
se funkce ochrany disku. Vysunutý disk se
automaticky zasune zpět do zařízení 15 sekund
po vysunutí.
• Na přední panel netlačte nadměrnou silou (zejména,
když je otevřený), protože by mohlo dojít k selhání.
• V závislosti na záznamové metodě použité u disku
může být před zahájením přehrávání první skladby
minutová nebo i delší prodleva.
• V závislosti na stavu disku se nemusí podařit disk
přehrát (strana 34, 36, 35).
• Jestliže během přehrávání první/poslední skladby na
disku stisknete tlačítko < nebo ,, přeskočí
přehrávání na poslední/první skladbu na disku.
• Po ukončení přehrávání poslední skladby na disku
se zahájí přehrávání od první skladby na disku.

(na doplňkovém měniči)

1

Opakovaným stisknutím tlačítka
(SOURCE), vyberete „CD,” „MD”.

2

Opakovaně stiskněte tlačítko (MODE),
až se zobrazí požadovaný měnič.
Spustí se přehrávání.
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D

Položky na displeji
Automaticky se zobrazí informace o aktuálně
vybraném disku/skupině/skladbě.
Jestliže je funkce "Auto Scroll" (Automatické
rolování) nastavena na "On" (Zapnuto)
(strana 31), bude textová informace delší než 16
znaků rolovat na displeji.
Umístění zobrazených položek se bude podle
vybrané šablony lišit.
Další podrobnosti naleznete v části „Volba
vzhledu šablony” na straně 20.
Když vyberete položku „Skin1” (Vzhled 1).
A

B

C

Když vyberete položku „Skin2” (Vzhled 2).
D

C

B

B

Poznámky
• Některé znaky a symboly není možno zobrazovat
(zobrazují se jako znak hvězdička „*”).
• U některých disků CD TEXT nebo textových
informací s mnoha znaky nemusí být některé
informace zobrazeny nebo se nebudou rolovat.
• Toto zařízení není schopno zobrazovat jméno
interpreta pro každou skladbu na disku CD TEXT.

— Repeat (Opakované přehrávání)

1

Když vyberete položku „Skin3” (Vzhled 3).
A

*1 Pokud je připojen doplňkový měnič CD/MD.
*2 Při přehrávání MP3/ATRAC CD. Pro podrobnosti
o MP3, viz strana 35; ATRAC CD, viz strana 36.
*3 V případě, že je disk označen tímto zařízením
pomocí funkce "Disc Memo" (Poznámka k disku).
*4 Když je připojen doplňkový měnič MD s funkcí
MDLP a je přehráván disk MDLP.

Opakované přehrávaní
skladeb

D

A

: Číslo disku/ :Číslo skupiny*2/
: Číslo skladby/Přehrávaná doba, Aktuální
stav/Zprávy

D

Během přehrávání stiskněte
opakovaně tlačítko (1) (REP), až se na
displeji zobrazí požadovaný režim
přehrávání.
Spustí se opakované přehrávání.

Vyberte

Pro přehrávání

Repeat Track

skladeb opakovaně.

Repeat
Group*1

skupin opakovaně.

Repeat Disc*2 disku opakovaně.
C

A Zobrazení čísla zdroje/jednotky*1/MP3/
ATRAC3plus*2
B Název disku*3/Jméno umělce/Název skupiny
(složky)*2/Název skladby (souboru)*2/
Textová informace*2
C Funkce a režim
BBE: "BBE MP"
: Přehrávání v náhodném pořadí
: Opakované přehrávání
: ATT (funkce ztišení)
AF: Funkce AF
TA: Dopravní hlášení (TA)
TP: Dopravní vysílání
LP2: Přehrávání LP2 *4
LP4: Přehrávání LP4 *4
: DSO
Ekvalizér:
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*1 Při přehrávání MP3/ATRAC CD.
*2 Pokud je připojen jeden nebo více doplňkových
měničů CD/MD.

Pro návrat do normálního režimu přehrávání,
vyberte opakovaným stisknutím tlačítka
(1) (REP) položku „OFF” (Vypnuto).
Rada
Režim opakovaného přehrávání můžete také vybrat
pomocí hlavní nabídky. Během přehrávání stiskněte
tlačítko (MENU), potom z nabídky „PlayMode” (Režim
přehrávání) nastavte položku „Repeat” (Opakované
přehrávání) na požadovaný režim.

Přehrávání skladeb
v náhodném pořadí

4

Opakovaným stisknutím tlačítek <
nebo , vyberte nabídku "Name Edit"

— Shuffle (Přehrávání v náhodném pořadí)

1

Během přehrávání stiskněte
opakovaně tlačítko (2) (SHUF), až se
na displeji zobrazí požadovaný režim
přehrávání.
Spustí se přehrávání v náhodném pořadí.

Zvolte

(Úpravy názvu) a potom stiskněte
(ENTER).

5

Pro přehrávání

Shuffle Group* skupin v náhodném pořadí.
1

Shuffle Disc

disků v náhodném pořadí.

Shuffle
Magazine*2

skladeb v měniči
v náhodném pořadí.

Shuffle All*3

skladeb ve všech zařízeních
v náhodném pořadí.

*1 Při přehrávání MP3/ATRAC CD.
*2 Pokud je připojen jeden nebo více doplňkových
měničů CD (MD).
*3 Pokud je připojen jeden nebo více doplňkových
měničů CD nebo dva nebo více doplňkových
měničů MD.

Pro návrat do normálního režimu přehrávání
vyberte opakovaným stisknutím tlačítka
(2) (SHUF) položku „OFF” (Vypnuto).
Poznámka
„ALL” nebude přehrávat náhodně skladby mezi CD
měniči a měniči MD.

6

Zadejte znaky.
1 Opakovaným stisknutím tlačítka <
nebo , vyberte požadovaný znak
a potom stiskněte tlačítko (ENTER).
2 Pro zápis celého názvu zopakujte
krok 1.
Pro přesunutí kurzoru vyberte „C” nebo
„c” a potom stiskněte tlačítko (ENTER).
Pro vymazání zapsaného znaku, vyberte
položku „BS” (Smazat znak) a potom
stiskněte tlačítko (ENTER).
3 Pro ukončení vyberte opakovaným
stisknutím tlačítka < nebo ,
položku "END" (Konec) a potom
stiskněte tlačítko (ENTER).
Stiskněte tlačítko (MENU).
Displej se vrátí do normálního zobrazení.

Poznámka
Pro ukončení zápisu názvu disku v kroku 5, vyberte
položku „END” (Konec) a potom stiskněte tlačítko
(ENTER). V jiném případě nebude nastavení položky
"Disc Memo" (Poznámka k disku) uloženo.

Rada
Režim přehrávání v náhodném pořadí můžete také
vybrat pomocí hlavní nabídky. Během přehrávání
stiskněte tlačítko (MENU), potom z nabídky
„PlayMode” (Režim přehrávání) nastavte položku
„Shuffle” (Přehrávání v náhodném pořadí) na
požadovaný režim.

Rady
• Pro opravu nebo vymazání znaku prostě přepište
nesprávný znak správným znakem nebo mezerou.
• Položkou "Disc Memo" (Poznámka k disku) můžete
do paměti tohoto zařízení uložit až 50 názvů disků
(jestliže máte již uloženo 50 názvů disků, položka
„Name Edit” (Úprava názvu) se v nabídce
nezobrazí).
• V paměti tohoto zařízení bude uloženo nastavení
položky "Disc Memo" (Poznámka k disku) a funkce
"CUSTOM FILE" (Uživatelský soubor) měniče CD,
který je připojen, nejsou na tomto zařízení
k dispozici.

Označení CD

Vymazání poznámky k disku

— "Disc Memo" (Poznámka k disku)

— Name Delete (Vymazání názvu)

Každému disku můžete přiřadit název dlouhý až
16 znaků. Pro zobrazení má poznámka k disku
vyšší prioritu než libovolná původní informace
CD TEXT.

1

1

Spusťte přehrávání disku, kterému
chcete přidat název.

2
3

Stiskněte tlačítko (MENU).
Opakovaným stisknutím tlačítek <
nebo , vyberte nabídku "Edit"
(Úpravy) a potom stiskněte (ENTER).

2
3
4

Během přehrávání stiskněte tlačítko
(MENU).
Opakovaným stisknutím tlačítek <
nebo , vyberte nabídku "Edit"
(Úpravy) a potom stiskněte (ENTER).
Opakovaným stisknutím tlačítek <
nebo , vyberte nabídku "Name
Delete" (Vymazat název) a potom
stiskněte (ENTER).
Opakovaným stisknutím tlačítek <
nebo , vyberte nabídku "Select"
(Vybrat) a potom stiskněte (ENTER).
Zobrazí se uložené názvy.
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5

6

7

Opakovaným stisknutím tlačítka M
nebo m vyberte jméno, které chcete
vymazat a potom stiskněte tlačítko
(ENTER).
Zobrazí se nabídka s potvrzením.
Opakovaným stisknutím tlačítek <
nebo , vyberte "YES" (Ano) a potom
stiskněte (ENTER).
Zobrazí se „Complete” (Dokončit) a název
bude vymazán.
Stiskněte tlačítko (MENU).
Displej se vrátí do normálního zobrazení.

Rádio
Do paměti zařízení je možno uložit až 6
rozhlasových stanic pro každé vlnové pásmo
(FM1, FM2, FM3, MW a LW).
Upozornění
Pokud stanice ladíte při řízení vozidla, použijte
funkci "BTM" (Paměť nejsilnějších stanic),
abyste nerozptylovali svou pozornost
a nezpůsobili nehodu.

Pro vymazání všech názvů disků vyberte v kroku
4 položku „ALL” (Všechny).
Poznámka
Když je u disku CD TEXT vymazána informace
o disku, zobrazí se původní informace CD TEXT.
Rady
• Jestliže není v kroku 3 žádná poznámka k disku,
vrátí se automaticky předcházející zobrazení.
• Jestliže jsou v kroku 6 vymazány všechny poznámky
k disku, vrátí se automaticky předcházející
zobrazení.

Vyhledávání disku podle
jména

Automatické uložení
rozhlasových stanic
— BTM (Paměť nejsilnějších stanic)
Zařízení vybere stanice s nejsilnějším signálem
(v rámci vlnového pásma) a uloží je v pořadí
podle jejich kmitočtů.

1

Opakovaným stisknutím tlačítka
(SOURCE) vyberte režim rádia.

2

Opakovaným stisknutím tlačítka
(MODE) vyberte požadované vlnové
pásmo.

3
4

Stiskněte tlačítko (MENU).

5

Opakovaným stisknutím tlačítek <
nebo , vyberte nabídku "BTM"
(Paměť nejsilnějších stanic) a potom
stiskněte (ENTER).
Budou uloženy stanice s nejsilnějším
signálem.
Pro zrušení ukládání stiskněte během
ukládání tlačítko (ENTER).

6

Stiskněte tlačítko (MENU).
Displej se vrátí do normálního zobrazení.

— Disc List (Seznam disků)
(S připojeným doplňkovým měničem CD nebo
měničem MD)
Tuto funkci můžete použít u disků, kterým
nebylo přiřazeno uživatelské jméno*1 nebo
diskům CD TEXT*2.

1
2

3

Během přehrávání stiskněte tlačítko
(MENU).
Opakovaným stisknutím tlačítek <
nebo , vyberte nabídku "List"
(Seznam) a potom stiskněte (ENTER).
Zobrazí se seznam disků.

Opakovaným stisknutím tlačítka M
nebo m, vyberte požadovaný disk,
a potom stiskněte tlačítko (ENTER).
Spustí se přehrávání.

*1 Vyhledání disku podle uživatelského jména: když
přiřadíte disku CD jméno (strana 15).
*2 Vyhledání disku podle informace CD TEXT: během
přehrávání disku s informací CD TEXT měničem
CD s funkcí CD TEXT.
Poznámka
V případě disků CD TEXT a MD nelze zobrazit některé
znaky.
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Opakovaným stisknutím tlačítek <
nebo , vyberte nabídku "Edit"
(Úpravy) a potom stiskněte (ENTER).

Poznámky
• Pokud je k dispozici pouze několik stanic se silným
signálem, mohou si některé předvolby zachovat svá
původní nastavení.
• Zařízení začne ukládat stanice od aktuálně vybrané
předvolby.

Ovládání pomocí kartového dálkového
ovladače:

Položky na displeji

Funkce

Automaticky se zobrazí informace o aktuálně
vybrané stanici/kmitočtu.
Umístění zobrazených položek se bude podle
vybrané šablony lišit.
Další podrobnosti naleznete v části „Volba
vzhledu šablony” na straně 20.
Když vyberete položku „Skin1” (Vzhled 1).
A

B

Ukončení příjmu
rozhlasového
vysílání

Stiskněte tlačítko (OFF).

Příjem z předvoleb
– Preset search
(Prohledávání
předvoleb)

Stiskněte tlačítko (1) až (6).
Stiskněte tlačítko M/m
[až je dosaženo požadované
stanice].

Vyhledávání stanic Stiskněte tlačítko </,
– Automatic tuning [až je dosaženo požadované
(Automatické
stanice].
ladění)
Zadání kmitočtů
– Manual tuning
(Ruční ladění)

C

Když vyberete položku „Skin2” (Vzhled 2).
A

C

Ovládání hlavního zařízení:
Funkce

B

Ukončení příjmu
rozhlasového
vysílání

Když vyberete položku „Skin3” (Vzhled 3).
A

Stiskněte tlačítko </,
[držte jej po dobu, než je
dosaženo požadovaného
kmitočtu].

C

B

A Zdroj/Číslo pásma
B Funkce a režim
ST: Režim stereofonního příjmu
: ATT (funkce ztišení)
AF: funkce AF
TA: Dopravní hlášení (TA)
TP: Dopravní vysílání
: DSO
Ekvalizér:
C
:Předvolba/Kmitočet, Aktuální stav/
Zprávy

Příjem uložených stanic
1

Opakovaným stisknutím
tlačítka(SOURCE) vyberte režim rádia.

2

Opakovaným stisknutím tlačítka
(MODE) vyberte požadované vlnové
pásmo.
Zahájí se příjem rozhlasového vysílání
vybraného pásma.

Stiskněte tlačítko (OFF).

Příjem z předvoleb Otáčejte kolečkem R
– Preset search
[až je dosaženo požadované
(Prohledávání
stanice].
předvoleb)
Vyhledávání stanic
– Automatic tuning
(Automatické
ladění)

Stiskněte tlačítko (ENTER),
potom otáčejte kolečkem R*
[až je dosaženo požadované
stanice].

Zadání kmitočtů
– Manual tuning
(Ruční ladění)

Stiskněte dvakrát tlačítko
(ENTER), potom otáčejte
kolečkem R
[až je dosaženo požadovaného
kmitočtu].

* Pro ukončení vyhledávání, otáčejte kolečkem R
v opačném směru.
Rada
Jestliže se automatické ladění zastavuje příliš často,
nastavte položku „Local” (Místní) z nabídky
„PlayMode” (Režim přehrávání) na „ON”. (Zapnuto).
Budou naladěny pouze stanice s relativně silným
signálem (režim vyhledávání místních stanic).

Pokud je stereofonní příjem
v pásmu FM špatný
— "Mono" (Monofonní)

1

Položku „Mono” z nabídky „PlayMode”
nastavte na „ON” (Zapnuto).
Zvuk se zlepší, ale bude monofonní.
Pro obnovení stereofonního příjmu nastavte tuto
položku na „OFF” (Vypnuto).
Rada
V případě, že slyšíte špatně vysílání v pásmu FM,
nastavte položku „DSO” z nabídky „Sound” (Zvuk)
na „OFF” (Vypnuto) (strana 25).
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Uložení pouze požadovaných
stanic
Požadované stanice si můžete ručně uložit na
jakékoli předvolbě.

1
2
3
4

Opakovaným stisknutím
tlačítka(SOURCE) vyberte režim rádia.
Opakovaným stisknutím tlačítka
(MODE) vyberte požadované vlnové
pásmo.
Stisknutím tlačítka < nebo , nalaďte
stanici, kterou chcete uložit.
Požadované číslo předvolby ((1) až
(6)) stiskněte na 2 sekundy - zobrazí
se kontrolka „Memory” (Paměť).
Číslo tlačítka, které jste stiskli se zobrazí
a potom je vybraná stanice přiřazena této
předvolbě a uložena.

Poznámka
Pokud se pokusíte pod stejné číselné tlačítko uložit
další stanici, bude dříve uložená stanice vymazána.

RDS
Přehled
RDS (Radio Data System) je rozhlasová služba,
umožňující FM stanicím vysílat kromě běžného
rozhlasového signálu také doplňující digitální
informace.

Položky na displeji
Automaticky se zobrazí informace o aktuálně
vybrané stanici/kmitočtu/programu.
Umístění zobrazených položek se bude podle
vybrané šablony lišit.
Další podrobnosti naleznete v části „Volba
vzhledu šablony” na straně 20.
Když vyberete položku „Skin1” (Vzhled 1).
A

B

Naladění stanic pomocí
seznamu
C

— "Preset List" (Přednastavený seznam)
Přednastavené stanice si můžete snadno vybrat
ze seznamu.

1
2

3

4
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Během přehrávání nebo příjmu
rozhlasových stanic stiskněte tlačítko
(MENU).
Opakovaným stisknutím tlačítek <
nebo , vyberte nabídku "List"
(Seznam) a potom stiskněte (ENTER).
Jestliže vyberete pásmo „MW” (SV) nebo
„LW” (DV), zobrazí se seznam předvoleb.
Přejděte na krok 4.
Jestliže vyberete pásmo „FM" (VKV), zobrazí
se výběr seznamu. Pokračujte krokem 3.
Opakovaným stisknutím tlačítek <
nebo , vyberte nabídku "Preset"
(Předvolba) a potom stiskněte
(ENTER).
Zobrazí se seznam předvoleb.

Opakovaným stisknutím tlačítka M
nebo m, vyberte požadovanou
předvolbu a potom stiskněte tlačítko
(ENTER).
Displej se vrátí do normálního zobrazení.

Když vyberete položku „Skin2” (Vzhled 2).
A

C

B

Když vyberete položku „Skin3” (Vzhled 3).
A

C

B

A Zdroj/Číslo pásma
B Funkce a režim
ST: Režim stereofonního příjmu
: ATT (funkce ztišení)
AF: Funkce AF
TA: Dopravní hlášení (TA)
TP: Dopravní vysílání
: DSO
: Ekvalizér:
C
:RDS příjem/ :Číslo předvolby/
Název stanice (kmitočet), Aktuální stav/
Zprávy

Služby RDS

1

Toto zařízení automaticky poskytuje následující
služby RDS:

Pro nastavení hlasitosti stiskněte
tlačítko (VOL) (+) nebo (VOL) (–).

2

Držte stisknuté tlačítko (TA), až se
objeví „TA”.

AF (alternativní kmitočet)
Vybere a přeladí na příjem stanice
s nejsilnějším signálem v síti. Při používání této
funkce můžete neustále poslouchat stejný
program během jízdy na velkou vzdálenost, bez
toho, že byste museli ručně ladit stejnou stanici.
TA (Dopravní zpravodajství)/TP (Dopravní
program)
Identifikace dopravního programu pro
motoristy. Při příjmu jakékoliv dopravní
informace se přeruší aktuálně vybraný zdroj
zvuku.
PTY (typ programu)
Zobrazuje se aktuálně přijímaný typ programu.
Slouží také pro vyhledání vybraného typu
programu.
CT (časový signál)
Signál CT vysílaný stanicí s RDS, pro
automatické nastavení hodin zařízení.
Poznámky
• V závislosti na zemi nebo regionu nemusí být
k dispozici všechny RDS funkce.
• Systém RDS nemusí pracovat, pokud je signál
stanice slabý, nebo pokud naladěná stanice nevysílá
RDS informace.

Nastavení AF a TA/TP
1

Opakovaným stisknutím tlačítek (AF)
a/nebo (TA), vyberte požadované
nastavení.

Příjem tísňových hlášení
Při zapnutém AF nebo TA, přeruší mimořádné
hlášení automaticky právě zvolený zdroj zvuku.

Chcete-li zůstat naladěni na jeden
regionální program — Regional
(Regionální stanice)
Pokud je zapnuta funkce AF: zařízení je z výroby
nastaveno tak, že omezuje příjem na určitý
region, takže se nebude přelaďovat na jinou
regionální stanici se silnějším signálem.
Pokud opustíte oblast příjmu regionální stanice,
nastavte „Regional" (Regionální stanice)
z nabídky "PlayMode" (Režim přehrávání) na
"OFF" (Vypnuto) (strana 33).
Poznámka
Tato funkce nepracuje na území Velké Británie
a v některých dalších oblastech.

Funkce "Local Link" (Místní
připojení) (pouze Velká Británie)
Tato funkce umožňuje zvolit jinou místní stanici
v oblasti, přestože není uložena v paměti
zařízení.

1

Během příjmu FM stiskněte číselné
tlačítko předvolby ((1) až (6)), na
které je uložena místní stanice.

2

Do pěti sekund stiskněte číselné
tlačítko lokální stanice znovu.
Opakujte tento postup, dokud nenaladíte
příjem lokální stanice.

Ukládání stanic s RDS
s nastavením AF a TA
Stanice s RDS můžete ukládat společně
s nastavením AF/TA. Pokud použijete funkci
BTM (Paměť nejsilnějších stanic), uloží se pouze
stanice s RDS se stejným nastavením AF/TA.
Pokud ukládáte stanice ručně, můžete nastavit
stanice s RDS a bez RDS s nastavením AF/TA
pro každou jednotlivě.

1

Výběr typu programu - PTY
1

Stiskněte tlačítko (PTY) při příjmu
stanice v pásmu FM.

Nastavte AF/TA a potom uložte stanici
pomocí BTM (strana 16) nebo ručně
(strana 18).

Nastavení hlasitosti dopravního
zpravodajství
Hlasitost dopravního zpravodajství můžete
nastavit předem, a zajistit tak, že zpravodajství
nepromeškáte.

Pokud stanice vysílá PTY data, objeví se na
displeji typ právě vysílaného programu.

2

Opakovaně stiskněte tlačítko M nebo
m, až se objeví požadovaný typ
programu.
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3

Stiskněte tlačítko (ENTER).
Zařízení začne vyhledávat stanici, která
vysílá zvolený typ programu.

Rada
Seznam PTY můžete také vybrat pomocí hlavní
nabídky. V režimu příjmu FM stiskněte tlačítko
(MENU), vyberte položku „PTY” z nabídky „List”
(Seznam) a potom stiskněte tlačítko (ENTER).

Nastavení obrázku
Dostupné nastavení položek v nabídce se bude
lišit v závislosti na vybrané šabloně zobrazení.
Podrobnosti o zobrazení šablon naleznete v části
„Volba režimu zobrazení a šablony zobrazení” na
straně 11.

Typy programů
News (Zprávy), Current Affairs (Aktuální
události), Information (Informace), Sport
(Sport), Education (Vzdělávání), Drama
(Drama), Cultures (Kultura), Science (Věda),
Varied Speech (Různé), Pop Music
(Populární hudba), Rock Music (Rocková
hudba), Easy Listening (Klidný poslech),
Light Classics M (Lehká klasická hudba),
Serious Classics (Klasická hudba), Other
Music (Ostatní hudba), Weather & Metr
(Počasí), Finance (Finanční vysílání),
Children’s Progs (Dětské programy), Social
Affairs (Zprávy ze společnosti), Religion
(Náboženství), Phone In (Pořady
s telefonováním), Travel & Touring
(Cestování), Leisure & Hobby (Volný čas),
Jazz Music (Jazzová hudba), Country Music
(Country hudba), National Music (Národní
hudba), Oldies Music (Starší hudba), Folk
Music (Folková hudba), Documentary
(Dokumentární pořady)
Poznámka
Tuto funkci nemůžete používat v zemích/regionech,
kde nejsou dostupná data PTY.

Nastavení CT (časový signál)
1

Položku „CT” z nabídky "Setup"
(Nastavení) nastavte na "ON"
(zapnuto) (strana 32).

Poznámky
• Funkce CT nemusí pracovat, i když je přijímána
RDS stanice.
• Mezi časem nastaveným prostřednictvím funkce CT
a skutečným časem může být určitá odchylka.
Rada
Když je připojeno doplňkové navigační zařízení
NVX-HC1, bude čas nastaven pomocí dat GPS.
Další podrobnosti naleznete v uživatelské příručce
k navigačnímu systému NVX-HC1.

20CZ

Volba vzhledu šablony
— "Skin" (Vzhled)
Pro přehrávání/příjem rádia si můžete vybrat
vzhled šablony. Umístění zobrazených položek
se bude podle vybrané šablony lišit.

1
2

Stiskněte tlačítko (MENU).

3

Opakovaným stisknutím tlačítek <
nebo , vyberte nabídku "Skin"
(Vzhled) a potom stiskněte (ENTER).

4

Opakovaným stisknutím tlačítka <
nebo , vyberte požadovanou
šablonu a potom stiskněte tlačítko
(ENTER).

5

Stiskněte tlačítko (MENU).
Displej se vrátí do normálního zobrazení.

Opakovaným stisknutím tlačítek <
nebo , vyberte nabídku "Display"
(Zobrazení) a potom stiskněte
(ENTER).

Rada
Podrobnosti o zobrazení položek naleznete v části
„Položky na displeji” na straně 14, 17, 18.

Nastavení barvy písma
— Char Color (Barva písma)
Barvu písma si můžete vybrat proti kontrastu
obrázku na pozadí.

Nastavení barvy písma

1
2
3

Stiskněte tlačítko (MENU).
Opakovaným stisknutím tlačítek <
nebo , vyberte nabídku "Display"
(Zobrazení) a potom stiskněte
(ENTER).
Opakovaným stisknutím tlačítek <
nebo , vyberte nabídku "Char Color"
(Barva znaků) a potom stiskněte
(ENTER).

4

5

Opakovaným stisknutím tlačítka <
nebo , vyberte požadovanou barvu
a potom stiskněte tlačítko (ENTER).
Po každém stisknutí tlačítka < nebo , se
barva změní následovně:
"White" (Bílá) y "Green" (Zelená) y
"Pink" (Růžová) y "Yellow" (Žlutá) y
"Purple" (Fialová) y "Black" (Černá) y
"Custom" (Uživatelské nastavení) y "Blue"
(Modrá) y "White" (Bílá)
Stiskněte tlačítko (MENU).
Displej se vrátí do normálního zobrazení.

Nastavení barvy položkou
„Custom” (Uživatelské nastavení)

1
2
3
4

Stiskněte tlačítko (MENU).
Opakovaným stisknutím tlačítek <
nebo , vyberte nabídku "Display"
(Zobrazení) a potom stiskněte
(ENTER).
Opakovaným stisknutím tlačítek <
nebo , vyberte nabídku "Char Color"
(Barva znaků) a potom stiskněte
(ENTER).
Opakovaným stisknutím tlačítek <
nebo , vyberte nabídku "Custom"
(Uživatelské nastavení) a potom
stiskněte (ENTER).
Zobrazí se nabídka "RGB edit" (Úprava RGB).

7

Stiskněte tlačítko (MENU).
Displej se vrátí do normálního zobrazení.

Automatická změna obrazu
— Auto Image (Automatický výběr obrazu)
Můžete nastavit automatickou změnu obrazu
vybranou rychlostí.

1
2

Stiskněte tlačítko (MENU).

3

Opakovaným stisknutím tlačítek <
nebo , vyberte nabídku "Auto
Image" (Automatický obraz) a potom
stiskněte (ENTER).

4

Opakovaným stisknutím tlačítek <
nebo , vyberte požadovanou
rychlost „FAST” (Rychle), „MIDDLE”
(Středně) nebo „SLOW” (Pomalu)
a potom stiskněte (ENTER).

5

Stiskněte tlačítko (MENU).
Displej se vrátí do normálního zobrazení.

Opakovaným stisknutím tlačítek <
nebo , vyberte nabídku "Display"
(Zobrazení) a potom stiskněte
(ENTER).

Pro zrušení změny obrazu vyberte v kroku 4
položku „OFF” (Vypnuto).

Volba vzhledu šablony
5

Nastavte úrovně složek barvy.

— Effect (Efekt)

1 Opakovaným stisknutím tlačítek M
nebo m vyberte „R”(červená),
„G”(Zelená) nebo „B”(Modrá).

Pohybující se šablona se zobrazí v podobě
vizuálních efektů.

2 Opakovaným stisknutím tlačítka <
nebo , nastavte požadovanou
složku barvy a potom stiskněte
tlačítko (ENTER).
3 Pro nastavení všech složek barvy
zopakujte kroky 1 a 2.
Po nastavení složky "B" (Modrá) se
zobrazí potvrzení. Potom stiskněte tlačítko
(ENTER).

6

Opakovaným stisknutím tlačítek <
nebo , vyberte "YES" (Ano) a potom
stiskněte (ENTER).
Zobrazí se zpráva „Complete” (Dokončeno)
a potom se zobrazí hlavní nabídka.
Pro návrat na předcházející nastavení složek
barvy vyberte „NO” (Ne) a potom stiskněte
tlačítko (ENTER).

1
2

Stiskněte tlačítko (MENU).

3

Opakovaným stisknutím tlačítek <
nebo , vyberte nabídku "Effect"
(Efekt) a potom stiskněte (ENTER).

4

Opakovaným stisknutím tlačítka <
nebo , vyberte požadovanou
šablonu a potom stiskněte tlačítko
(ENTER).

5

Stiskněte tlačítko (MENU).
Displej se vrátí do normálního zobrazení.

Opakovaným stisknutím tlačítek <
nebo , vyberte nabídku "Display"
(Zobrazení) a potom stiskněte
(ENTER).
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Nastavení tapety

1
2

— Wallpaper (Tapeta)
Obrázek můžete nastavit jako tapetu.

Nastavení tapety

3

1
2

4

3
4
5
6

Stiskněte tlačítko (MENU).
Opakovaným stisknutím tlačítek <
nebo , vyberte nabídku "Display"
(Zobrazení) a potom stiskněte
(ENTER).
Opakovaným stisknutím tlačítek <
nebo , vyberte nabídku "Wallpaper"
(Tapeta) a potom stiskněte (ENTER).
Opakovaným stisknutím tlačítek <
nebo , vyberte nabídku "Select"
(Vybrat) a potom stiskněte (ENTER).
Opakovaným stisknutím tlačítek <
nebo , vyberte požadovaný obrázek
a potom stiskněte tlačítko (ENTER).
Stiskněte tlačítko (MENU).
Displej se vrátí do normálního zobrazení.

Automatická změna obrázků

1
2
3
4
5

6

Stiskněte tlačítko (MENU).
Opakovaným stisknutím tlačítek <
nebo , vyberte nabídku "Display"
(Zobrazení) a potom stiskněte
(ENTER).
Opakovaným stisknutím tlačítek <
nebo , vyberte nabídku "Wallpaper"
(Tapeta) a potom stiskněte (ENTER).
Opakovaným stisknutím tlačítek <
nebo , vyberte nabídku "Auto"
(Automaticky) a potom stiskněte
(ENTER).
Opakovaným stisknutím tlačítek <
nebo , vyberte požadovanou
rychlost „FAST” (Rychle), „MIDDLE”
(Středně) nebo „SLOW” (Pomalu)
a potom stiskněte (ENTER).
Stiskněte tlačítko (MENU).
Displej se vrátí do normálního zobrazení.

Pro zrušení změny obrazu vyberte v kroku 5
položku „OFF” (Vypnuto).

Nastavení obrázků, které budou
zobrazeny

22

Můžete zvolit:
• "USER" (Uživatelské nastavení) – pro
postupné zobrazení obrázků, které byly
uloženy uživatelem.
• "ALL" (Všechny) – pro postupné zobrazení
přednastavených obrázků/obrázků, které byly
CZ uloženy uživatelem.

5
6

Stiskněte tlačítko (MENU).
Opakovaným stisknutím tlačítek <
nebo , vyberte nabídku "Display"
(Zobrazení) a potom stiskněte
(ENTER).
Opakovaným stisknutím tlačítek <
nebo , vyberte nabídku "Wallpaper"
(Tapeta) a potom stiskněte (ENTER).
Opakovaným stisknutím tlačítek <
nebo , vyberte nabídku "Arrange"
(Uspořádat) a potom stiskněte
(ENTER).
Opakovaným stisknutím tlačítek <
nebo , vyberte nabídku „USER”
(Uživatelské nastavení) nebo „ALL”
(Všechny) a potom stiskněte (ENTER).
Stiskněte tlačítko (MENU).
Displej se vrátí do normálního zobrazení.

Poznámka
Položku „Arrange” (Uspořádat) nelze vybrat v případě,
že nejsou uživatelem uloženy žádné obrázky.

Nastavení panoramatického
obrazu
— Panorama (Panorama)
Jako tapetu můžete nastavit panoramatický
obrázek, který se bude automaticky rolovat.

1
2
3
4
5

Stiskněte tlačítko (MENU).
Opakovaným stisknutím tlačítek <
nebo , vyberte nabídku "Display"
(Zobrazení) a potom stiskněte
(ENTER).
Opakovaným stisknutím tlačítek <
nebo , vyberte nabídku "Panorama"
(Panorama) a potom stiskněte
(ENTER).
Opakovaným stisknutím tlačítka <
nebo , vyberte požadovaný obrázek
a potom stiskněte tlačítko (ENTER).
Stiskněte tlačítko (MENU).
Displej se vrátí do normálního zobrazení.

Poznámka
Panoramatické obrazy nelze ukládat. Můžete použít
pouze přednastavené panoramatické obrázky.

Nastavení poměru stran
— Aspect (Poměr stran)
Nastavením poměru stran můžete obrázky
deformovat nebo ořezávat tak, aby se vešly na
displej.

1
2

Stiskněte tlačítko (MENU).

3

Opakovaným stisknutím tlačítek <
nebo , vyberte nabídku "Aspect"
(Poměr stran) a potom stiskněte
(ENTER).

4

Opakovaným stisknutím tlačítek <
nebo , vyberte nabídku "Display"
(Zobrazení) a potom stiskněte
(ENTER).

Opakovaným stisknutím tlačítek <
nebo , vyberte požadovaný režim
zobrazení.

Po každém stisknutí tlačítka < nebo , se
změní režim zobrazení následovně:
Když je vybrána položka "Video full" (Pouze
video) nebo "Video & Spectrum Analyser"
(Video a spektrální analyzér).
Standard2 y Standard1 y Wide2
(Širokoúhlý 2) y Wide1 (Širokoúhlý 1)y
Cinema2 (Kino 2) y Cinema1 (Kino 1)
Když je vybrána položka "Video & Capture"
(Video a načítání) nebo "Video & Slideshow"
( Video a prezentace fotografií).
Standard3 (Standardní 3) y Wide3
(Širokoúhlý 3)y Cinema3 (Kino 3)

"Wide1" (Širokoúhlý 1):
Obraz s poměrem stran 16 : 9.

"Cinema1" (Kino 1):
Obraz s poměrem stran 2,35 : 1.

"Standard2" (Standardní 2):
Obraz s poměrem stran 4:3, který je roztažen do
celé šířky displeje.

"Wide2" (Širokoúhlý 2):
Obraz s poměrem stran 16:9, který je roztažen do
celé šířky displeje.

Nastavení polohy obrázku
Typy zobrazení "Cinema" (Kino) a "Wide"
(Širokoúhlý) můžete rolovat nahoru či dolů
podržením stisknutého tlačítka M nebo m.

5

Stiskněte tlačítko (MENU).
Displej se vrátí do normálního zobrazení.

"Cinema2" (Kino 2):
Obraz s poměrem stran 2,35:1, který je roztažen
do celé šířky displeje.

Poznámka
V závislosti na vybraném režimu zobrazení (poměru
stran), nemusí být správně zobrazeny znaky.

Šablony zobrazení a typy zobrazení
V závislosti na vybrané šabloně zobrazení
v nabídce "Video mode" (Režim videozáznamu)
máte k dispozici následující typy zobrazení.
Když je vybrána položka "Video & Spectrum
Analyser" (Video a spektrální analyzér) nebo
"Video full" (Pouze video).
"Standard1" (Standardní 1):
Obraz s poměrem stran 4 : 3.

Když je vybrána položka "Video & Capture"
(Video a načítání) nebo "Video & Slideshow"
(Video a prezentace fotografií).
"Standard3" (Standardní 3):
Obraz s poměrem stran 4:3, který je roztažen
podle šířky prostoru pro načítání a režim
prezentace.

23CZ

"Wide3" (Širokoúhlý 3):
Obraz s poměrem stran 16:9, který je roztažen
podle šířky prostoru pro načítání a režim
prezentace.

1

Opakovaným stisknutím tlačítka
(SCREEN) vyberte nabídku "Video
mode" (Režim videozáznamu).

2

Opakovaným stisknutím tlačítka
(IMAGE) vyberete nabídku "Video &
Capture mode" (Režim video
a načítání) (strana 12).
Podrobnosti o změně poměru stran naleznete
v části „Nastavení poměru stran” na
straně 22.

"Cinema3" (Kino 3):
Obraz s poměrem stran 2,35 :1, který je roztažen
podle šířky prostoru pro načítání a režim
prezentace.

3

Spusťte přehrávání na připojeném
zařízení.

4

Když se objeví požadovaný obrázek,
stiskněte tlačítko (CAPTURE).

Když je obrázek uložen do zařízení, zobrazí
se zpráva „Complete” (Dokončeno).

Vypnutí zobrazení znaků
— Auto Clear (Automatické vymazání)
Abyste si mohli prohlížet pouze obrázky, můžete
vypnout zobrazení textových informací. Textová
informace se zobrazí pouze v případě, že změníte
aktuálně vybraný zdroj signálu, disk, skupinu
nebo skladbu.

1
2
3

Stiskněte tlačítko (MENU).
Opakovaným stisknutím tlačítek <
nebo , vyberte nabídku "Display"
(Zobrazení) a potom stiskněte
(ENTER).
Opakovaným stisknutím tlačítek <
nebo , vyberte nabídku "Auto Clear"
(Automatické vymazání) a potom
stiskněte (ENTER).

4

Opakovaným stisknutím tlačítka
(ENTER) vyberte nastavení "ON"
(Zapnuto).

5

Stiskněte tlačítko (MENU).
Displej se vrátí do normálního zobrazení.

Pro obnovení zobrazení znaků vyberte v kroku 4
nastavení „OFF” (Vypnuto).

Uložení obrázků
— Snapshot (Snímek)
Z připojeného zařízení si můžete uložit
maximálně 100 obrázků.
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Poznámky
• Toto zařízení je kompatibilní se systémy PAL
a NTSC připojených zařízení.
• Pro změnu barevného systému zařízení nastavte
položku „Video” (Videozáznam) z nabídky „Setup”
(Nastavení) na „PAL” nebo „NTSC.”
• Během ukládání obrázku nevypínejte zařízení,
v jiném případě nemusí být obrázek uložen.
• Uložené obrázky mají omezené použití pouze pro
soukromé účely. Použití pro veřejné a komerční
účely vyžaduje souhlas držitele autorských práv.
• Uložené obrázky se mohou lišit od původního
poměru stran, případně některé znaky nebudou díky
kompresi nebo protažení zobrazeny správně.

Vymazání uloženého obrázku
— Picture Delete (Vymazání obrázku)
Nepotřebné obrázky můžete vymazat.

1
2

Stiskněte tlačítko (MENU).

3

Opakovaným stisknutím tlačítek <
nebo , vyberte nabídku "Picture
Delete" (Vymazání obrázku) a potom
stiskněte (ENTER).

4

Opakovaným stisknutím tlačítek <
nebo , vyberte nabídku "Select"
(Vybrat) a potom stiskněte (ENTER).

5

Opakovaným stisknutím tlačítek <
nebo , vyberte požadovaný obrázek,
který chcete vymazat a potom
stiskněte tlačítko (ENTER).
Zobrazí se nabídka s potvrzením.

Opakovaným stisknutím tlačítek <
nebo , vyberte nabídku "Edit"
(Úpravy) a potom stiskněte (ENTER).

6

Opakovaným stisknutím tlačítek <
nebo , vyberte "YES" (Ano) a potom
stiskněte (ENTER).
Zobrazí se zpráva „Complete” (Dokončeno)
a vrátí se předcházející zobrazení.
Pro zrušení vymazání obrázku stiskněte
během mazání libovolné tlačítko.

Pro vymazání všech uložených obrázků vyberte
v kroku 4 položku „ALL” (Všechny).
Poznámky
• Nemůžete vymazat přednastavené obrázky tohoto
zařízení.
• Potvrďte se obrázek, který hodláte smazat. Jakmile
vymažete obrázek, nemůžete jej obnovit.
• Během zpracování nevypínejte zařízení, v jiném
případě nebude obrázek úplně vymazán.
• Vymazání všech obrázků bude trvat určitou dobu.

Volba úvodního obrázku
— Opening (Otevření)

Nastavení zvuku
Nastavení systému Dynamic
Soundstage Organizer
— DSO
V případě, že máte reproduktory nainstalovány
ve spodní části dveří, zvuk bude přicházet
zespodu a nemusí znít čistě.
Funkcí DSO (Dynamic Soundstage Organizer)
vytvoříte prostorovější zvuk, jako v případě, že
by byly reproduktory instalovány nad palubní
deskou (virtuální reproduktory).
Pro každý zdroj signálu si můžete uložit
nastavení funkce DSO.
Režim DSO a obraz virtuálních
reproduktorů

Můžete si nastavit obrázek pro úvodní
obrazovku.

1
2

Stiskněte tlačítko (MENU).

3

Opakovaným stisknutím tlačítek <
nebo , vyberte nabídku "Opening"
(Otevření) a potom stiskněte (ENTER).

4

5

*3
*2
*1

Opakovaným stisknutím tlačítek <
nebo , vyberte nabídku "Edit"
(Úpravy) a potom stiskněte (ENTER).

Opakovaným stisknutím tlačítek <
nebo , vyberte požadovaný obrázek
a potom stiskněte tlačítko (ENTER).
Zobrazí se zpráva „Complete” (Dokončeno)
a vrátí se předcházející zobrazení.
Stiskněte tlačítko (MENU).
Displej se vrátí do normálního zobrazení.

Pro zrušení vybraného úvodního obrázku
nastavte v kroku 3 pomocí tlačítek < nebo ,
„YES” (Ano) a potom stiskněte tlačítko
(ENTER).
Poznámky
• Na místě úvodního obrázku můžete vybrat pouze
obrázky, které byly uloženy uživatelem.
• Dříve vybraný úvodní obrázek se bude zobrazovat
při zapnutí zařízení i přesto, že byl obrázek vymazán
položkou „Picture Delete” (Vymazat obrázek)
z nabídky „Edit” (Úpravy).

*3
*2
*1
*4

*4

*1
*2
*3
*4

"DSO 1"
"DSO 2"
"DSO 3"
"DSO OFF" (DSO vypnuto)

1

Stisknutím tlačítka (SOURCE) vyberte
zdroj signálu (Rádio, přehrávač CD, MD
nebo AUX).

2
3

Stiskněte tlačítko (MENU).

4

Opakovaným stisknutím tlačítek <
nebo , vyberte nabídku "DSO"
a potom stiskněte (ENTER).

5

Opakovaným stisknutím tlačítek <
nebo , vyberte požadovaný režim
a potom stiskněte tlačítko (ENTER).
Pro zrušení režimu DSO vyberte položku
„OFF” (Vypnuto).

6

Stiskněte tlačítko (MENU).
Displej se vrátí do normálního zobrazení.

Opakovaným stisknutím tlačítek <
nebo , vyberte nabídku "Sound"
(Zvuk) a potom stiskněte (ENTER).

Poznámky
• V závislosti na typu interiéru vozidla nebo druhu
hudby, nemusí mít DSO žádaný účinek.
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• V případě, že slyšíte špatně vysílání v pásmu FM,
nastavte položku „DSO” (DSO) z nabídky „Sound”
(Zvuk) na „OFF” (Vypnuto).

1

Stisknutím tlačítka (SOURCE) vyberte
zdroj signálu (Rádio, přehrávač CD, MD
nebo AUX).

Rada
Zvukový efekt režimu DSO bude při nastavení vyšší
hodnoty silnější.

2
3

Stiskněte tlačítko (MENU).

Nastavení ekvalizéru

4

Opakovaným stisknutím tlačítek <
nebo , vyberte nabídku "EQ7"
(Ekvalizér) a potom stiskněte (ENTER).

5

Opakovaným stisknutím tlačítek <
nebo , vyberte nabídku "Tune"
(Nastavit) a potom stiskněte (ENTER).

6

Nastavte ekvalizační křivku.

— EQ7 (Ekvalizér)
Můžete si vybrat jeden ze sedmi
přednastavených ekvalizačních kmitočtových
průběhů podle typu hudby - Xplod, Vocal, Club,
Jazz, NewAge, Rock, and "Custom"
(Uživatelské nastavení).
Pro každý zdroj signálu si můžete nastavit jiné
nastavení ekvalizéru.

1 Opakovaným stisknutím tlačítek <
nebo , vyberte požadovaný
kmitočet.
Po každém stisknutí tlačítek < nebo ,
se kmitočet změní následovně:
62 Hz y 157 Hz y 396 Hz y
1000 Hz y 2510 kHz y 6340 Hz y
16 000 Hz

Volba ekvalizačního kmitočtového
průběhu

1
2
3
4

5
6

Stisknutím tlačítka (SOURCE) vyberte
zdroj signálu (Rádio, přehrávač CD, MD
nebo AUX).
Opakovaným stisknutím tlačítek <
nebo , vyberte nabídku "Sound"
(Zvuk) a potom stiskněte (ENTER).

Opakovaným stisknutím tlačítek <
nebo , vyberte požadovaný typ
ekvalizační křivky a potom stiskněte
(ENTER).
Stiskněte tlačítko (MENU).
Displej se vrátí do normálního zobrazení.

Pro zrušení ekvalizační křivky vyberte v kroku 5
položku „OFF” (Vypnuto).
Poznámka
Když je aktivován režim DSO, bude ekvalizér
automaticky nastaven pro dosažení nejlepšího
celkového efektu.

Nastavení vybrané ekvalizační
křivky
Parametry ekvalizační křivky můžete nastavit
a uložit pro různé kmitočty a úrovně zdůraznění
nebo potlačení.
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2 Opakovaným stisknutím tlačítek M
nebo m, nastavte úroveň a potom
stiskněte (ENTER).
Úroveň je nastavitelná s krokem 1 dB
od –10 dB do +10 dB.

Stiskněte tlačítko (MENU).

Opakovaným stisknutím tlačítek <
nebo , vyberte nabídku "EQ7"
(Ekvalizér) a potom stiskněte (ENTER).
Pro změnu nastavení ekvalizační křivky
vyberte položku „Select” (Vybrat) a potom
stiskněte tlačítko (ENTER).

Opakovaným stisknutím tlačítek <
nebo , vyberte nabídku "Sound"
(Zvuk) a potom stiskněte (ENTER).

3 Pro nastavení všech kmitočtových
pásem zopakujte kroky 1 a 2.
Po nastavení kmitočtu "16 000 Hz" se
zobrazí potvrzení. Potom stiskněte tlačítko
(ENTER).

7

Opakovaným stisknutím tlačítek <
nebo , vyberte "YES" (Ano) a potom
stiskněte (ENTER).
Zobrazí se zpráva „Complete” (Dokončeno)
a potom se zobrazí hlavní nabídka.

8

Stiskněte tlačítko (MENU).
Displej se vrátí do normálního zobrazení.

Pro obnovení původního nastavení vyberte
v kroku 5 položku „Initialize” (Inicializovat).

Nastavení hlubokých
a vysokých tónů
— Bass/Treble (Hloubky/Výšky)

1

Stisknutím tlačítka (SOURCE) vyberte
zdroj signálu (Rádio, přehrávač CD, MD
nebo AUX).

2

Stiskněte tlačítko (MENU).

3

Opakovaným stisknutím tlačítek <
nebo , vyberte nabídku "Sound"
(Zvuk) a potom stiskněte (ENTER).

4

Opakovaným stisknutím tlačítek <
nebo , vyberte nabídku „Bass”
(Hloubky) nebo „Treble” (Výšky)
a potom stiskněte (ENTER).

Nastavení hlasitosti
subwoferu
— Sub Woofer (Subwofer)

1

Stisknutím tlačítka (SOURCE) vyberte
zdroj signálu (Rádio, přehrávač CD, MD
nebo AUX).

2
3

Stiskněte tlačítko (MENU).

4

Opakovaným stisknutím tlačítek <
nebo , vyberte nabídku "Sub
Woofer" (Subwoofer) a potom
stiskněte (ENTER).

5

Můžete nastavit vyvážení mezi levými a pravými
reproduktory (Vyvážení levá-pravá) a předními
a zadními reproduktory (Vyvážení přední zadní).

Opakovaným stisknutím tlačítek <
nebo , nastavte požadovanou
úroveň hlasitosti a potom stiskněte
tlačítko (ENTER).
Úroveň hlasitosti je nastavitelná s krokem
1 dB od –∞, –10 dB do +10 dB.

6

Stiskněte tlačítko (MENU).
Displej se vrátí do normálního zobrazení.

1

Stisknutím tlačítka (SOURCE) vyberte
zdroj signálu (Rádio, přehrávač CD, MD
nebo AUX).

Rada
V případě, že je úroveň hlasitosti nastavena pod
hodnotou –10 dB, zobrazí se „– ∞”.

2
3

Stiskněte tlačítko (MENU).

4

Opakovaným stisknutím tlačítek <
nebo , vyberte nabídku „Balance”
(Vyvážení levá-pravá) nebo „Fader”
(Vyvážení přední zadní) a potom
stiskněte (ENTER).
Pro nastavení vyvážení mezi levými
a pravými reproduktory vyberte položku
„Balance” (Vyvážení levá-pravá).
Pro nastavení vyvážení mezi předními
a zadními reproduktory vyberte položku
„Fader” (Vyvážení přední zadní).

5

6

Opakovaným stisknutím tlačítek <
nebo , nastavte požadovanou složku
barvy a potom stiskněte tlačítko
(ENTER).
Úroveň je nastavitelná s krokem 1 dB od
–10 dB do +10 dB.
Stiskněte tlačítko (MENU).
Displej se vrátí do normálního zobrazení.

Nastavení hlasitosti předních
a zadních reproduktorů
— Balance/Fader (Vyvážení levá-pravá/
přední zadní)

5

Opakovaným stisknutím tlačítek <
nebo , nastavte vyvážení a potom
stiskněte tlačítko (ENTER).

6

Stiskněte tlačítko (MENU).
Displej se vrátí do normálního zobrazení.

Nastavení dělícího kmitočtu
pro reproduktory a subwofery
— HPF/LPF (Filtry horní propust/dolní
propust)
Pro srovnání kmitočtového rozsahu reproduktorů
a subwooferu (ů) můžete nastavit dělící kmitočet.
Příklad: Položkami "HPF" (Filtr horní propusti)
a "LPF" (Filtr dolní propusti) je nastaven dělící
kmitočet „78 Hz”.
Úroveň

Opakovaným stisknutím tlačítek <
nebo , vyberte nabídku "Sound"
(Zvuk) a potom stiskněte (ENTER).

Opakovaným stisknutím tlačítek <
nebo , vyberte nabídku "Sound"
(Zvuk) a potom stiskněte (ENTER).

Dělící kmitočet
Oříznutí

78

125
Kmitočet (Hz)

kmitočtový rozsah reproduktorů
kmitočtový rozsah subwooferu(ů)
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1

Stisknutím tlačítka (SOURCE) vyberte
zdroj signálu (Rádio, přehrávač CD, MD
nebo AUX).

2
3

Stiskněte tlačítko (MENU).

4

Opakovaným stisknutím tlačítek <
nebo , vyberte nabídku "HPF" (Filtr
horní propusti) nebo "LPF" (Filtr dolní
propusti) a potom stiskněte (ENTER).

Opakovaným stisknutím tlačítek <
nebo , vyberte nabídku "Sound"
(Zvuk) a potom stiskněte (ENTER).

5

Opakovaným stisknutím tlačítek<
nebo , vyberte požadovaný dělící
kmitočet a potom stiskněte tlačítko
(ENTER).

6

Stiskněte tlačítko (MENU).
Displej se vrátí do normálního zobrazení.

Připojení pomocného
zařízení
Volitelné přenosné zařízení SONY můžete
připojit do konektoru BUS AUDIO IN/AUX IN
na zařízení. Pokud není ke konektoru připojen
měnič nebo jiné zařízení, umožní vám zařízení
poslech přenosného zařízení pomocí
reproduktorů v automobilu.
Poznámka
Při připojování přenosného zařízení se ujistěte, zda
není zapojen konektor BUS CONTROL IN. Pokud je
do BUS CONTROL IN připojeno zařízení, není možno
zvolit „AUX” pomocí (SOURCE).

Volba externího zařízení
Opakovaným stisknutím
tlačítka(SOURCE) vyberte "AUX"
(Pomocný zdroj signálu).

Pro zrušení dělícího kmitočtu vyberte v kroku 5
položku „OFF” (Vypnuto).
Rady
• U obou položek "HPF" (Filtr horní propusti) a "LPF"
(Filtr dolní propusti) nastavte stejnou hodnotu
dělícího kmitočtu.
• V případě, že není připojen subwoofer, můžete
vybrat pouze položku "HPF" (Filtr horní propusti).
Budou oříznuty pouze signály s nízkým kmitočtem.

Nastavení úrovně hlasitosti
— AUX Level (Úroveň pomoc. zdroje signálu)

Nastavení fyziologie
— Loudness (Fyziologická korekce)
Při nízkých úrovních hlasitosti budou
zdůrazněny basy a výšky.

1

Stisknutím tlačítka (SOURCE) vyberte
zdroj signálu (Rádio, přehrávač CD, MD
nebo AUX).

2
3

Stiskněte tlačítko (MENU).

4

Opakovaným stisknutím tlačítek <
nebo , vyberte položku "Loudness"
(Fyziologická korekce).

5

Opakovaným stisknutím
tlačítka(ENTER) vyberte nastavení
"ON" (Zapnuto).

6

Stiskněte tlačítko (MENU).
Displej se vrátí do normálního zobrazení.

Opakovaným stisknutím tlačítek <
nebo , vyberte nabídku "Sound"
(Zvuk) a potom stiskněte (ENTER).

Pro zrušení fyziologie vyberte v kroku 5 položku
„OFF” (Vypnuto).
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Můžete nastavit úroveň hlasitosti pro každé
připojené audio zařízení.

1
2

Stiskněte tlačítko (MENU).

3

Opakovaným stisknutím tlačítek <
nebo , vyberte nabídku "AUX Level"
(Úroveň pomocného zdroje signálu)
a potom stiskněte (ENTER).

4

Opakovaným stisknutím tlačítek <
nebo , nastavte požadovanou
úroveň hlasitosti a potom stiskněte
tlačítko (ENTER).
Úroveň hlasitosti je nastavitelná s krokem
1 dB od –6 dB do +6 dB.

5

Stiskněte tlačítko (MENU).
Displej se vrátí do normálního zobrazení.

Opakovaným stisknutím tlačítek <
nebo , vyberte nabídku "Sound"
(Zvuk) a potom stiskněte (ENTER).

Další funkce
Nastavení uživatelské funkce
— Custom (Uživatelské nastavení)
Pro snadné provádění funkcí můžete přiřadit
tlačítku CUSTOM jednu z požadovaných funkcí.
Můžete přiřadit následující funkce:
"Screen" (Zobrazení) - změna režimu zobrazení
(strana 11).
"AF" (Alternativní kmitočet) - zapnutí a vypnutí
funkce AF (strana 19).
"TA" (Dopravní hlášení) - zapnutí a vypnutí
funkce TA (strana 19).
"Mode" (Režim) - změna čísla pásma nebo
jednotky přehrávání.
"ATT" (Ztišení zvuku) - rychle ztiší zvuk
(strana 9).
"Capture" (Uložení) - v okamžiku stisknutí
tlačítka uloží obrázek (strana 24).
"Image" (Obraz) - změní šablonu zobrazení
vybraného režimu zobrazení (strana 11)

1
2
3

4

"Setup" (Nastavení) - "Contrast" (Kontrast),
"Dimmer" (Ztlumení jasu)," Video" (Video),
"Commander" (Ovladač), "Demo"
(Demonstrační režim), "Security" (Zabezpečení),
"Edit" (Úpravy) - "Name Edit" (Úpravy
jména), "Name Delete" (Vymazání jména),
"Picture Delete" (Vymazání obrázku), "Opening"
(Otevření),
"Display" (Zobrazení) - "Skin" (Vzhled),
"Char Color" (Barva písma), "Auto Image"
(Automatický obraz), "Effect" (Efekt),
"Wallpaper" (Tapeta), "Panorama" (Panorama),
"Aspect" (Poměr stran), "Auto Clear"
(Automatické vymazání), "Auto Scroll"
(Automatické rolování),
"Custom" (Uživatelské nastavení),
"Brightness of the Video mode" (Jas ve video
režimu)

1
2

Stiskněte tlačítko (MENU).

3

Opakovaným stisknutím tlačítek <
nebo , vyberte nabídku "Initialize"
(Inicializovat) a potom stiskněte
(ENTER).
Zobrazí se nabídka s potvrzením.

Stiskněte tlačítko (MENU).
Opakovaným stisknutím tlačítek <
nebo , vyberte nabídku "Custom"
(Uživatelské nastavení) a potom
stiskněte (ENTER).
Opakovaným stisknutím tlačítek <
nebo , vyberte požadovanou funkci,
kterou chcete přiřadit a potom
stiskněte tlačítko (ENTER).
Po každém stisknutí tlačítka < nebo , se
funkce změní následovně:
"Screen" (Zobrazení) y "AF" (Alternativní
kmitočet) y "TA" (Dopravní hlášení) y
"Mode" (Režim) y "ATT" (Ztišení zvuku)
y "Capture" (Uložení) y "Image"
(Obraz) y "Screen" (Zobrazení)
Stiskněte tlačítko (MENU).
Displej se vrátí do normálního zobrazení.

Rada
Když je připojen doplňkový navigační systém
NVX-HC1, položka „Custom” (Uživatelské nastavení)
se nezobrazí.

Reset zařízení
— "Initialize" (Inicializace)
Jestliže budete resetovat zařízení, budou
vymazány všechny obrázky uložené uživatelem
a zařízení se nastaví do původního stavu.
Níže jsou uvedeny položky, které budou
resetovány.

Opakovaným stisknutím tlačítek <
nebo , vyberte nabídku "Setup"
(Nastavení) a potom stiskněte
(ENTER).

Když se zobrazí "Code Input" (Zadejte
kód)
Zadejte svůj bezpečnostní kód a potom
stiskněte tlačítko (ENTER) (strana 30).

4

Opakovaným stisknutím tlačítek <
nebo , vyberte "YES" (Ano) a potom
stiskněte (ENTER).
Zobrazí se zpráva „Complete” (Dokončeno)
a vrátí se předcházející zobrazení.

Pro zrušení resetování stiskněte tlačítko
(MENU).
Poznámky
• Během resetování zařízení nevypínejte zařízení.
• Podle počtu uložených obrázků se prodlouží doba
resetování zařízení.
• Berte prosím na vědomí, že po resetování zařízení
nemůžete obnovit obrázky.
• Nemůžete vymazat přednastavené obrázky tohoto
zařízení.

Nastavení bezpečnostního
kódu
— Security (Zabezpečení)
Toto zařízení je vybaveno funkcí zabezpečení
proti odcizení. Na místě bezpečnostního kódu
zadejte čtyřmístné číslo.
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Jestliže jej máte nastaveno, budete muset po
instalaci zařízení v jiném automobilu nebo po
výměně baterie pro zapnutí zařízení zadat
vložený bezpečnostní kód.

Ovládání pouze na hlavním zařízení:

1

Otáčením kolečka R vyberte první
číslici a potom stiskněte tlačítko
(ENTER).

Ovládání pouze pomocí kartového
dálkového ovladače:

2

Pro zadání druhé, třetí a čtvrté číslice
zopakujte krok 1 a potom stiskněte
tlačítko (ENTER).
Když je ověřen bezpečnostní kód, zobrazí se
zpráva „Complete” (Dokončeno) a vrátí se
zobrazení hodin/kalendáře.
V případě, že je kód nesprávný, zadejte
správný kód.

1
2
3

Stiskněte tlačítko (MENU).
Stisknutím tlačítek < nebo , vyberte
nabídku "Setup" (Nastavení) a potom
stiskněte (ENTER).
Stisknutím tlačítek < nebo , vyberte
nabídku "Security" (Zabezpečení)
a potom stiskněte (ENTER).
Zobrazí se nabídka "Code Set" (Nastavení
bezpečnostního kódu).

Poznámka
Po zápisu číslic nemůžete přesunout kurzor zpět.
Jestliže zapíšete nesprávnou číslici, opakovaným
stisknutím tlačítka (ENTER) zobrazíte chybovou
zprávu „Code Error” (Chybný bezpečnostní kód)
a potom jej zadejte znovu.

Zrušení bezpečnostního kódu

4

Nastavte bezpečnostní kód.
1 Opakovaným stisknutím tlačítek M
nebo m zadejte první číslici a potom
stiskněte tlačítko (ENTER).
2 Pro zadání druhé, třetí a čtvrté
číslice zopakujte krok 1 a potom
stiskněte tlačítko (ENTER).
Zobrazí se nabídka s potvrzením.

5

Opakovaným stisknutím tlačítek <
nebo , vyberte "YES" (Ano) a potom
stiskněte (ENTER).

6

Stiskněte tlačítko (MENU).
Displej se vrátí do normálního zobrazení.

Poznámky
• Bezpečnostní kód nelze zadat pomocí číselných
tlačítek (1 - 6).
• Zajistěte, abyste nezapomněli bezpečnostní kód.
• Jestliže v kroku 5 vyberete „NO” (Ne) a stisknete
tlačítko (ENTER), vrátí se zobrazení z kroku 3 "Code
Set" (Nastavení bezpečnostního kódu).

Ovládání pouze pomocí kartového
dálkového ovladače:

1
2
3

4

5

Po dokončení nastavení
bezpečnostního kódu
V případě instalace zařízení v jiném automobilu
nebo po výměně baterie se po zapnutí zařízení
zobrazí "Check Code" (Kontrola bezpečnostního
kódu).
Zobrazení pro zadání bezpečnostního kódu
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6

Stiskněte tlačítko (MENU).
Opakovaným stisknutím tlačítek <
nebo , vyberte nabídku "Setup"
(Nastavení) a potom stiskněte
(ENTER).
Stisknutím tlačítek < nebo , vyberte
nabídku "Security" (Zabezpečení)
a potom stiskněte (ENTER).
Zobrazí se nabídka "Delete" (Smazání
bezpečnostního kódu).

Zadejte svůj čtyřmístný bezpečnostní
kód a potom stiskněte tlačítko
(ENTER).
Když je ověřen bezpečnostní kód, zobrazí se
potvrzení.
Opakovaným stisknutím tlačítek <
nebo , vyberte "YES" (Ano) a potom
stiskněte tlačítko (ENTER).
Zobrazí se zpráva „Complete” (Dokončeno)
a vrátí se předcházející zobrazení.
V případě, že je kód nesprávný, zadejte
správný kód.
Stiskněte tlačítko (MENU).
Displej se vrátí do normálního zobrazení.

Poznámka
Bezpečnostní kód nemůžete změnit bez vymazání
uloženého bezpečnostního kódu.
Rada
V případě, že není uložen bezpečnostní kód,
nezobrazí se zpráva "Code Delete" (Smazat
bezpečnostní kód).

Nabídky a položky
Dostupné nastavení položek v nabídkách se bude
lišit v závislosti na vybraném zdroji signálu
a šabloně zobrazení v režimu zobrazení.
Můžete nastavovat následující položky:

Display
Skin

1*
2
3

Char Color

Custom
Blue
White*

Nabídka "List" (Seznam)

Green

• "Disc List" (Seznam disků) - zobrazení
seznamu názvů disků (strana 16).
• "Preset List" (Seznam předvoleb) - zobrazení
seznamu předvoleb (strana 18).
• "PTY List" (Seznam PTY) - zobrazení typů
programů (strana 19).

Pink
Yellow
Purple
Black
Auto Image

List

OFF*
FAST

Disc List

MIDDLE

Preset List
PTY List

SLOW
Effect

1*
2

Nabídka "Display" (Zobrazení)
• "Skin" (Vzhled) - změna vzhledu šablony
(strana 20).
• "Char Color" (Barva písma) - změna barvy
zobrazených znaků (strana 20).
• "Auto Image" (Automatický obrázek) - změna
nastavení doby zobrazení obrázků (strana 21).
• "Effect" (Efekt) - změna pohyblivé šablony
jako vizuálního efektu (strana 21).
• "Wallpaper" (Tapeta) - výběr obrázku pro
tapetu (strana 22).
• "Panorama" (Panorama) - výběr
panoramatického obrázku pro tapetu
(strana 22).
• "Aspect" (Poměr stran) - změna poměru stran
obrázku (strana 22).
• "Auto Clear" (Automatické vymazání) zrušení zobrazení znaků z displeje (strana 24).
• "Auto Scroll" (Automatické rolování) rolování dlouhých textových informací
(strana 14).

3
Wallpaper

Select
Auto

FAST
MIDDLE
SLOW
OFF*

Arrange

ALL*
USER

Panorama
Aspect
Auto Clear

ON

Auto Scroll

ON

OFF*

OFF*
* Implicitní nastavení

Nabídka "Edit" (Úpravy)
• "Name Edit" (Úprava jména) - přiřazení jmen
diskům (strana 15).
• "Name Delete" (Vymazat jméno) - vymazání
přiřazeného jména disku (strana 15).
• "Opening" (Úvodní obrázek) - výběr obrázku
pro úvodní zobrazení (strana 25).
• "Picture Delete" (Vymazání obrázku) vymazání uloženého obrázku (strana 24).
• "BTM" (Paměť nejsilnějších stanic) automatické uložení rozhlasových stanic
(strana 16).
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Edit

Setup
Name Edit
Name Delete

Clock
Select

Contrast

ALL*

Security

Select

Dimmer

Opening
Picture Delete

Initialize
ALL*

ON

BTM
* Implicitní nastavení

OFF

AUTO*
Beep

ON*
OFF*
OFF

Nabídka "Setup" (Nastavení)
• "Clock" (Hodiny) - nastavení hodin a kalendáře
(strana 6).
• "Contrast" (Kontrast) - nastavení kontrastu
displeje.
• "Security" (Zabezpečení) - nastavení nebo
zrušení bezpečnostního kódu (strana 29).
• "Initialize" (Inicializace) - obnovení původního
stavu (strana 29).
• "Dimmer" (Ztlumení jasu) - nastavení jasu
displeje.
– Pro ztlumení jasu displeje pouze při
zapnutých světlech vyberte „AUTO”.
– Pro ztlumení zobrazení na displeji vyberte
"ON" (Zapnuto).
– Pro obnovení jasu displeje vyberte možnost
„OFF” (Vypnuto).
• "Beep" (Zvuková signalizace) - zapnutí nebo
vypnutí zvukové signalizace.
• "Video" (Obrazový systém) - změní nastavení
obrazového systému PAL nebo NTSC.
• "Commander" (Ovladač) - změní směr
ovládání pomocí rotačního ovladače.
– Pro používání rotačního ovladače
v přednastaveném stavu nastavte „Normal”.
– Pokud namontujete rotační ovladač na pravou
stranu sloupku řízení, vyberte nastavení
"Reverse" (Reverzní).
• "Demo" (Demonstrační režim) - nastavení
"Demo" demonstračního režimu (strana 6).
– Jestliže nastavíte "ON" (Zapnuto), budou se
postupně opakovat režimy "Wallpaper"
(Tapeta)*1, "Movie" (Film), "Space Producer"
(Vytvoření prostoru) a "Navigation Control"
(Ovládání navigace).
– Nastavením „OFF” (Vypnuto) budou se
postupně opakovat režimy "Wallpaper"
(Tapeta)*1 a "Movie" (Film).
• "CT"*2 - automatické nastavení hodin
(strana 20).
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*1 Budou zobrazeny obrázky nastavené položkou
„Wallpaper” (Tapeta) (strana 22).
*2 Když je připojena doplňková navigace NVX-HC1,
bude místo položky "CT" zobrazena položka „GPS”
a čas bude nastaven pomocí dat GPS. Další
podrobnosti naleznete v uživatelské příručce
k navigačnímu systému NVX-HC1.

Video

NTSC

Commander

Normal*

PAL*

Reverse
Demo

ON*

CT

OFF
ON
OFF*

* Implicitní nastavení

Nabídka "Sound" (Zvuk)
• "DSO" - nastavení režimu DSO (strana 25).
• "EQ7" (Ekvalizér) - nastavení ekvalizačních
křivek (strana 26).
• "Bass" (Hloubky) - nastavení úrovně
hlubokých kmitočtů (strana 26).
• "Treble" (Výšky) - nastavení úrovně vysokých
kmitočtů (strana 26).
• "Balance" (Vyvážení levá-pravá strana) nastavení hlasitosti levých a pravých
reproduktorů (strana 27).
• "Fader" (Vyvážení přední-zadní strana) nastavení hlasitosti předních a zadních
reproduktorů (strana 27).
• "Sub Woofer" (Subwoofer) - nastavení úrovně
subwooferu (strana 27).
• "HPF" (Filtr horní propusti) - nastavení
dělícího kmitočtu předních/zadních
reproduktorů (strana 27).
• "LPF" (Filtr dolní propusti) - nastavení dělícího
kmitočtu subwooferu (strana 27).
• "AUX Level" (Úroveň AUX) - nastavení
úrovně připojeného zařízení (strana 27).
• "Loudness" (Fyziologie) - zdůraznění basů
a výšek (strana 28).

Custom

Sound
DSO

EQ7

OFF*

Screen*

DSO 1

AF

DSO 2

TA

DSO 3

Mode

Select

OFF*

ATT

Xplod

Capture

Vocal

Image

Club

* Implicitní nastavení

Jazz

Rada
Když je připojen doplňkový navigační systém
NVX-HC1, položka „Custom” (Uživatelské nastavení)
se nezobrazí.

NewAge
Rock
Custom
Tune
Initialize
Bass
Treble
Balance
Fader
Sub Woofer
HPF

OFF*
78Hz
125Hz

LPF

OFF*
125Hz
78Hz

AUX Level
Loudness

ON
OFF*

* Implicitní nastavení

Nabídka "PlayMode" (Režim
přehrávaní)
• "Repeat" (Opakované přehrávání) - změna
režimu opakovaného přehrávání (strana 14).
• "Shuffle" (Přehrávání v náhodném pořadí) změna režimu přehrávání v náhodném pořadí
(strana 15).
• "BBE MP" - zlepšení digitálně
komprimovaného zvuku (strana 2).
• "Mono" (Monofonní) - příjem vysílání v pásmu
FM v monofonním režimu (strana 17).
• "Local" (Místní) - naladění místních stanic.
• "Regional" (Regionální) - zapnutí nebo vypnutí
režimu regionálního příjmu.
– Nastavením „ON” (Zapnuto) zůstane
naladěna stejná místní stanice v určitém
regionu.
– Pro zrušení režimu regionálního příjmu
vyberte položku „OFF” (Vypnuto).
PlayMode
Repeat

TRACK
GROUP

Nabídka "Custom" (Uživatelské
nastavení)
• "Screen" (Zobrazení) - změna režimu zobrazení
(strana 11).
• "AF" (Alternativní kmitočet) - zapnutí
a vypnutí funkce AF (strana 19).
• "TA" (Dopravní hlášení) - zapnutí a vypnutí
funkce TA (strana 19).
• "Mode" (Režim) - změna čísla pásma nebo
jednotky přehrávání.
• "ATT" (Ztišení zvuku) - rychle ztiší zvuk
(strana 9).
• "Capture" (Uložení) - v okamžiku stisknutí
tlačítka uloží obrázek (strana 24).
• "Image" (Obraz) - změna šablony zobrazení
vybraného režimu zobrazení (strana 11).

DISC
OFF*
Shuffle

GROUP
DISC
MAGAZINE
ALL
OFF*

BBE MP

ON*
OFF

Mono

ON
OFF*

Local

ON
OFF*

Regional

ON*
OFF

* Implicitní nastavení
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Používání rotačního ovladače

Další informace

Nalepení štítku
Štítek s popisem ovladačů nalepte podle toho, jak
budete otočný ovladač připevňovat.

SEL
MODE
DSPL

• Jestliže jste svůj automobil zaparkovali tak, že
na něj dopadá přímé sluneční záření, nechejte
zařízení před použitím vychladnout.
• Automatická (motorová) anténa se při provozu
zařízení vysune automaticky.

DSPL
MODE
SEL

Kondenzace vlhkosti
Za deštivých dní nebo na velmi vlhkých místech
se může na optických součástech uvnitř zařízení
a na displeji vytvořit kondenzace vlhkosti. Pokud
tato situace nastane, nebude zařízení správně
pracovat. V takovém případě vyjměte disk
a počkejte přibližně jednu hodinu, dokud se
vlhkost nevypaří.

Umístění ovládacích prvků
Odpovídající tlačítka na rotačním ovladači
ovládají stejné funkce jako tlačítka na tomto
zařízení nebo kartovém dálkovém ovladači.
ATT
SEL*

Aby zůstala zachována vysoká
kvalita zvuku

PRESET/
DISC

MODE

Dejte pozor, aby nedošlo k postříkání zařízení
nebo disků džusem nebo jinými nealkoholickými
nápoji.
OFF

SOURCE
DSPL
VOL

Bezpečnostní upozornění

SEEK/AMS

OFF

* Není k dispozici

Následují ovládací prvky rotačního ovladače,
které vyžadují jiné ovládání v porovnání
s kartovým dálkovým ovladačem.
• Ovladač PRESET/DISC
Pro ovládání Rádia/CD, stejně jako použití
tlačítek M nebo m na kartovém dálkovém
ovladači (stisknout a otáčet).
• Ovládání hlasitosti (VOL)
Stejně jako použití tlačítek(VOL) (+) nebo
(VOL) (–) na kartovém dálkovém ovladači
(otáčet).
• Ovládací prvek SEEK/AMS
Pro ovládání Rádia/CD, stejně jako použití
tlačítek < nebo , na kartovém dálkovém
ovladači (otáčejte nebo otáčejte a podržte).
• Tlačítko DSPL
Pro výběr režimu zobrazení, stejně jako použití
tlačítka(SCREEN) na kartovém dálkovém
ovladači.
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Poznámky k LCD displeji
Netlačte na LCD displej nadměrnou silou. Mohlo
by dojít k poranění osob nebo poškození displeje.
Na LCD displeji se mohou objevit jasné body
(červené, modré nebo zelené) nebo tmavé body.
V tomto případě se nejedná o závadu. Displej je
vyráběn velmi jemnou technologií a více než
99,99 % obrazových prvků je neporušených.
Nicméně drobné prvky obrazu mohou vykazovat
výše uvedené symptomy.

Poznámky k diskům
• Aby disk zůstal čistý, nedotýkejte se jeho
povrchu. Uchopte disk za jeho okraj.
• Pokud disky nepoužíváte, uskladněte je do
pouzdra nebo zásobníku.
• Nevystavujte disky horku/vysokým teplotám.
Nenechávejte disky na palubní desce nebo
zadním panelu vozu, zaparkovaného na
přímém slunci.

• Nelepte na disky štítky a nepoužívejte disky
s lepivým inkoustem/zbytky. Takové disky se
mohou během používání přestat otáčet
a způsobit tak poruchu nebo zničení disku.

• Nepoužívejte žádné disky s připevněnými
štítky nebo nálepkami.
Použití takových disků může být příčinou
následujících závad:
– Neschopnost vysunout disk (v důsledku
odloupnutí štítku nebo nálepky a následného
ucpání výsuvného mechanismu disku).
– Neschopnost správně číst zvuková data (např.
přeskakování při přehrávání nebo
neschopnost přehrávat) z důvodu scvrknutí
štítku nebo nálepky vlivem tepla, v jehož
důsledku dojde ke zkroucení disku.
• Na tomto zařízení není možno přehrávat disky
nestandardního tvaru (například srdce, čtverec,
hvězda). V opačném případě může dojít
k poškození zařízení. Nepoužívejte takové disky.
• Na tomto zařízení není možno přehrávat disky
CD o průměru 8 cm.
• Před zahájením přehrávání
očistěte disky běžně
dostupnou čistící utěrkou.
Povrch disku otírejte od
středu směrem ven. K čištění
nepoužívejte rozpouštědla
jako je benzín, ředidlo, běžně
dostupné čisticí prostředky
ani antistatické spreje, určené pro čištění
klasických analogových desek.

Poznámky k diskům CD-R/CD-RW
• Některé disky CD-R/CD-RW se nemusí na
tomto zařízení podařit přehrát (záleží na
záznamovém zařízení a stavu disku).
• Nelze přehrávat disky CD-R/CD-RW, které
nejsou uzavřeny.

Hudební disky kódované
technologiemi na ochranu
autorských práv
Toto zařízení je určeno pro přehrávání disků,
které jsou v souladu s normou Compact Disc
(CD).
V nedávné době začaly některé společnosti
vyrábět a prodávat hudební disky, zakódované
prostřednictvím různých technologií na ochranu
autorských práv. Mějte prosím na paměti, že
některé z těchto disků nebude možné na tomto
zařízení přehrát, pokud neodpovídají normě pro
disky CD.

O souborech MP3
MP3, což je zkratka pro MPEG-1 Audio Layer-3,
je standard pro kompresi hudebního souboru.
Umožňuje komprimaci dat ze zvukového CD na
přibližně 1/10 původní velikosti.
• Zařízení je kompatibilní s formáty ISO 9660
level 1/level 2, rozšířeným formátem, tagy ID3
ve verzi 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 a 2.4 a Multi Session
(s více sekcemi).
• Maximální počet:
– složek (skupin): 150 (včetně kořenové
a prázdných složek).
– souborů MP3 (skladeb) a složek obsažených
na disku: 300 (pokud název souboru/složky
obsahuje mnoho znaků, bude tento počet nižší
než 300).
– zobrazitelných znaků pro název složky/
souboru je 32 (Joliet), nebo 32/64 (Romeo);
tagů ID3 15/30 znaků (1.0, 1.1, 2.2 a 2.3),
nebo 63/126 znaků (2.4).

Pořadí přehrávání souborů MP3
MP3

Složka
(skupina)
Soubor MP3
(skladba)

Poznámky
• Zkontrolujte, zda jste disk uzavřeli před používáním
v zařízení.
• Při pojmenovávání souborů MP3 nezapomeňte
přidat k názvu souboru příponu „.mp3”.
• Budete-li přehrávat soubor MP3 s vysokým datovým
tokem (jako je například 320 kbps), může docházet
k výpadkům zvuku.
• Při přehrávání souborů MP3 s VBR (proměnný
datový tok), nebo při rychlém posunu dopředu/
dozadu se nemusí zobrazovat správně doba
přehrávání.
• Pokud je disk zaznamenán v Multi Session (s více
sekcemi), je rozeznán a přehráván pouze formát
první skladby v první sekci (jakýkoliv další formát je
přeskočen). Priorita formátů je v pořadí CD-DA,
ATRAC CD a MP3.
– Pokud je první skladba CD-DA, budou přehrávány
pouze CD-DA v první sekci.
– Pokud první skladba není CD-DA, budou
přehrávány sekce ATRAC CD nebo MP3. Pokud
nejsou na disku žádné data v těchto formátech,
zobrazí se „NO MUSIC”.
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O ATRAC CD
Formát ATRAC3plus
Zkratka „ATRAC3” znamená „Adaptive
Transform Acoustic Coding3”, což je
technologie komprese zvuku. Umožňuje
komprimaci dat ze zvukového CD na přibližně
1/10 původní velikosti. ATRAC3plus je
rozšířený formát ATRAC3, který umožňuje
komprimaci dat ze zvukového CD na přibližně
1/20 původní velikosti. Zařízení podporuje oba
formáty ATRAC3 a ATRAC3plus.

ATRAC CD

Varování
Nikdy nepoužívejte pojistku, jejíž jmenovitý
proud je vyšší než jmenovitý proud originální
pojistky přehrávače - mohlo by dojít k poškození
přehrávače.

Výměna lithiové baterie
Za normálních podmínek je provozní životnost
baterie přibližně 1 rok. (Tato provozní životnost
může být v závislosti na podmínkách používání
kratší.) Jestliže je baterie slabá, snižuje se dosah
kartového dálkového ovladače. Nahraďte baterii
novou lithiovou baterií CR2025. Při použití
jakékoliv jiné baterie hrozí nebezpečí požáru
nebo výbuchu.

ATRAC CD jsou nahraná zvuková data z CD,
která jsou komprimována do formátu ATRAC3
nebo ATRAC3plus pomocí autorizovaného
softwaru, jako je SonicStage 2.0 nebo novější,
nebo SonicStage Simple Burner.
• Maximální počet:
– složek (skupin): 255
– souborů (skladeb): 999
• Zobrazí se název složky/souboru a textové
informace zapsané softwarem SonicStage.
Podrobnosti o ATRAC CD naleznete v návodu
k obsluze SonicStage nebo SonicStage Simple
Burner.

x
stranou + nahoru

Poznámka
Ujistěte se, že ATRAC CD vytváříte pomocí
autorizovaného softwaru SonicStage 2.0 nebo
novější, nebo SonicStage Simple Burner 1.0 nebo 1.1,
které jsou dodávány s výrobky Sony Network.

V případě jakýchkoli dotazů nebo problémů
týkajících se vašeho zařízení, na které nenajdete
odpověď v této příručce, se prosím obraťte na
nejbližšího prodejce Sony.

Poznámky k používání lithiových
baterií

Údržba
Výměna pojistky
Při výměně pojistky zajistěte, aby byla použita
pojistka se stejnou proudovou hodnotou, jaká je
uvedena na originální pojistce. Jestliže dojde
k přetavení pojistky, zkontrolujte připojení
napájení a vyměňte pojistku. V případě, že se
pojistka po výměně opět přetaví, může jít
o vnitřní závadu. V takovém případě požádejte
o pomoc nejbližšího prodejce Sony.

• Udržujte lithiovou baterii mimo dosah dětí.
V případě, že dojde k polknutí baterie,
vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.
• Aby byl zajištěn dobrý kontakt, otřete baterii
suchým hadříkem.
• Při instalaci baterie dbejte na dodržení její
správné polarity.
• Nedržte baterii pomocí kovových pinzet, aby
nedošlo ke zkratu.
VAROVÁNÍ

V případě špatného zacházení může baterie
explodovat.
Nenabíjejte baterii, nerozebírejte baterii ani
neházejte baterii do ohně.
Pojistka (10 A)
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Vyjmutí zařízení

Technické údaje

1

Sundejte ochranný rámeček.

Část přehrávače disků CD

1 Zahákněte uvolňovací klíče za
ochranný rámeček.

Odstup signál/šum: 120 dB
Kmitočtový rozsah: 10 – 20 000 Hz
Kolísání: neměřitelné

Část tuneru
FM

Uvolňovací klíče držte
ve správném směru.

2 Tahem za uvolňovací klíče odejměte
ochranný rámeček.

Rozsah ladění: 87,5 – 108,0 MHz
Konektor antény: externí anténní konektor
Mezifrekvenční kmitočet: 10,7 MHz/450 kHz
Užitná citlivost: 9 dBf
Selektivita: 75 dB při 400 kHz
Odstup signál/šum: 67 dB (stereo), 69 dB (mono)
Harmonické zkreslení při 1 kHz: 0,5 % (stereo),
0,3 % (mono)
Odstup kanálů: 35 dB při 1 kHz
Kmitočtový rozsah: 30 – 15 000 Hz

MW/LW
Rozsah ladění:
MW (SV): 531 - 1 602 kHz
LW: 153 - 279 kHz
Konektor antény: externí anténní konektor
Mezifrekvenční kmitočet: 10,7 MHz/450 kHz
Citlivost: MW: 30 µV, LW: 40 µV

2

Vyjměte zařízení ven.
1 Vložte oba uvolňovací klíče do sebe,
až správně zapadnou.
Háček musí
směřovat dovnitř.

2 Zatáhněte za uvolňovací klíče, aby
se zařízení odjistilo.

3 Povysuňte zařízení ven z místa
upevnění.

Část výkonového zesilovače
Výstupy: Výstupy pro reproduktory
(konektory s pojistkou)
Impedance reproduktorů: 4 – 8 ohmů
Maximální výstupní výkon: 52 W × 4 (při 4 ohmech)

Obecné údaje
Výstupy:
Výstupní zdířky audio (přední/zadní)
Výstupní konektor pro Subwoofer (mono)
Zdířka pro ovládání automatické (motorové)
antény
Zdířka pro ovládání výkonového zesilovače
Vstupy:
Zdířka pro ovládání telefonu (ATT)
Zdířka pro ovládání podsvícení
Vstupní konektor parkovací brzdy
Vstupní zdířka pro ovládání sběrnice BUS
Audio vstup sběrnice/konektor pro externí zařízení
AUX IN
Vstupní konektor pro dálkový ovladač
Vstupní konektor pro anténu
Vstupní konektor pro video
Propojovací konektor:
Konektor pro připojení navigace (NV-BUS)
Ovládaní kmitočtové charakteristiky:
Hloubky: ±8 dB při 100 kHz
Výšky: ±8 dB při 10 kHz
Fyziologická korekce:
+8 dB při 100 kHz
+2 dB při 10 kHz
Napájení: Autobaterie 12 V, stejnosměrné napětí
(uzemněný záporný pól)
Rozměry: přibližně 178 × 50 × 182 mm (š/v/h)
Montážní rozměry: Přibližně 182 × 53 × 162 mm
(š/v/h)
Hmotnost: Přibližně 1,6 kg
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Dodávané příslušenství:
Infračervený kartový dálkový ovladač: RM-X150
Součásti pro instalaci a zapojení (1 souprava)
Pouzdro na přední panel (1)
Volitelné příslušenství/vybavení:
Navigační systém DVD: NVX-HC1
Otočný dálkový ovladač: RM-X6S, RM-X4S
Kabel sběrnice BUS (dodávaný s RCA kabelem):
RC-61 (1 m), RC-62 (2 m)
Měnič CD (10 disků): CDX-757MX
Měnič CD (6 disků): CDX-T70MX, CDX-T69
Měnič MD (6 disků): MDX-66XLP
Mobilní DVD přehrávač: DVX-11B
Volič zdroje: XA-C30
Přepínač zdroje signálu AUX-IN: XA-300

Americké a zahraniční patenty licencované
společností Dolby Laboratories
Poznámka
Toto zařízení nemůže být připojeno k digitálnímu
předzesilovači nebo k ekvalizéru, který je kompatibilní
se sběrnicí Sony BUS.
Design a specifikace podléhají změnám
bez upozornění.

• Pro pájení byla použita bezolovnatá pájka (více
než 80 %).
• Při výrobě desek s plošnými spoji se nepoužívají
halogenované samozhášecí přísady.
• Při výrobě skříněk se nepoužívají halogenované
samozhášecí přísady.
• VOC (Volatile Organic Compound) - pro potisk
obalů je používaný inkoust, založený na volném
rostlinném oleji.
• Pro výplně v balení není používána polystyrénová
pěna.
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Odstraňování problémů
Následující kontrolní seznam vám pomůže při
odstraňování problémů, se kterými se můžete při
použití zařízení setkat.
Předtím, než začnete tento seznam procházet,
prosím zkontrolujte zapojení zařízení a provozní
postupy.

Obecné
Nepracují ovládací tlačítka zařízení.
Stiskněte tlačítko RESET (strana 6).
Žádný zvuk.
• Hlasitost zvuku je příliš nízká.
• Je zapnuta funkce ATT (ztlumení) nebo
Telephone ATT (ztlumení při příjmu
telefonního hovoru, když je připojen kabel
rozhraní telefonu v automobilu do zdířky ATT).
• Poloha ovladače vyvážení předních-zadních
kanálů (FADER) není nastavena pro systém se
dvěma reproduktory.
• Měnič CD není kompatibilní s formátem disku
(MP3/ATRAC CD).
t Přehrávejte pomocí Sony MP3
kompatibilního měniče CD, nebo tohoto
zařízení.
Byl vymazán obsah paměti.
• Bylo stisknuto tlačítko RESET.
t Uložte nastavení a údaje do paměti znovu.
• Došlo k odpojení napájecího kabelu nebo
akumulátoru vozidla.
• Napájecí kabel není zapojen správně.
Neozývá se zvuková signalizace (pípnutí).
• Zvuková signalizace (pípnutí) je vypnuta
(strana 32).
• Je připojen doplňkový výkonový zesilovač
a nepoužíváte vestavěný zesilovač.
Z displeje zmizí zobrazení nebo se na
displeji nic neobjeví.
Podržíte-li stisknuté tlačítko (OFF), displej
zhasne.
t Opět stiskněte a podržte tlačítko (OFF), až se
displej rozsvítí.
Jsou vymazány uložené stanice a nastavení
hodin.
Pojistka je přepálená.
Klíček ve spínací skříňce (zapalování)
v poloze ON (zapnuto), ACC (elektrické
příslušenství) nebo OFF (vypnuto)
způsobuje šum.
Kabely autorádia nejsou připojeny správně ke
konektoru pro elektrické příslušenství vozidla.

Do zařízení není přiváděno žádné napájecí
napětí.
• Zkontrolujte správné zapojení kabelů. Jestliže
je všechno v pořádku, zkontrolujte pojistku.
• Spínací skříňka (zapalování) vozidla není
vybavena polohou ACC (elektrické
příslušenství).
t Stisknutím tlačítka (SOURCE) zapnete
zařízení.
Do zařízení je nepřetržitě přiváděno
napájecí napětí.
Spínací skříňka (zapalování) vozidla není
vybavena polohou ACC (elektrické
příslušenství).
t Po vypnutí zapalování nezapomeňte stisknout
a podržet tlačítko (OFF) na zařízení, aby
zhasnul displej.
Nevysouvá se automatická (motorová)
anténa.
Automatická (motorová) anténa není vybavena
reléovou skříňkou.

Přehrávání CD/MD
Nespustí se přehrávání disku.
• Vadný disk MD nebo znečištěný disk CD.
• Některé disky CD-R/CD-RW nemusí být
možno přehrát v závislosti na nahrávacím
zařízení a stavu disku.
Nelze přehrávat soubory MP3.
Disk není v kompatibilním formátu a verzi MP3
(strana 35).
Není správně zobrazen název skupiny/
jméno skladby/ID3 tag.
• Disk neodpovídá normě ISO 9660 úroveň 1.
t Použijte odpovídající disk.
• Zařízení umožňuje zobrazení pouze kódů
písmen, jako jsou znaky ASCII, poloviční
velikosti písmen European (ASCII pouze pro
Joliet) a Shift-JIS. Jiné kódy písmen, než jsou
uvedeny výše, nebudou zobrazeny správně.
U souborů MP3 trvá déle, než se spustí
přehrávání (ve srovnání s jinými disky).
U následujících typů disků může dojít k prodlevě
při zahájení přehrávání:

– disk, na němž je zaznamenána komplikovaná
stromová struktura.
– disk, zaznamenaný v režimu Multi Session.
– disk, na který lze přidávat data.
Nepřehrává se ATRAC CD.
• Disk není vytvořen autorizovaným softwarem,
jako je SonicStage nebo SonicStage Simple
Burner.
• Skladby, které nejsou zahrnuty ve skupinách,
není možné přehrávat.
Zvuk přeskakuje v důsledku vibrací.
• Zařízení je nainstalováno pod úhlem větším než
45°.
• Zařízení není nainstalováno v pevné části vozu.
Zvuk přeskakuje.
• Znečistěný nebo vadný disk.
• Disk CD-R/CD-RW byl poškozen.

V nabídce se nezobrazí nabídka „Name
Edit” (Úprava jména).
Počet uložených jmen disků dosáhl hodnoty 50.
Na displeji zdroje se neobjevuje „MS” nebo
„MD” při současném připojení MGS-X1
a měniče MD.
Zařízení považuje MGS-X1 za MD přehrávač.
t Stiskněte (SOURCE), až se objeví „MS”
nebo „MD” a potom stiskněte opakovaně
(MODE).

Příjem rozhlasového vysílání
Není možné naladění stanic na předvolbách.
• Uložte do paměti správnou frekvenci stanice.
• Signál rozhlasového vysílače je příliš slabý.
Není možno přijímat žádné stanice.
Zvuk je rušen šumy.
• K anténnímu zesilovači v automobilu připojte
napájecí kabel antény (modrý) nebo kabel
napájení příslušenství (červený). (Pouze
v případě, že má váš automobil zabudovanou
anténu FM/MW/LW v zadním/bočním skle.)
• Zkontrolujte zapojení antény vozidla.
• Automatická (motorová) anténa se nevysune.
t Zkontrolujte zapojení ovládacího kabelu
automatické (motorové) antény.
• Zkontrolujte frekvenci.
• Když je zapnutý režim DSO, je zvuk občas
omezován šumem.
t Nastavte režim DSO na „OFF” (strana 25).
Není možné automatické ladění stanic.
• Je zapnutý (nastaven na „ON”) režim lokálního
vyhledávání.
t Nastavte režim lokálního vyhledávání na
„OFF” (strana 17).
• Signál rozhlasového vysílače je příliš slabý.
t Použijte manuální ladění.
Bliká indikace „ST”.
• Nalaďte frekvenci přesně.
• Signál rozhlasového vysílače je příliš slabý.
t Přepněte do monofonního režimu
(strana 17).
Stereofonní vysílání je přijímáno
monofonně.
Zařízení je v režimu monofonního příjmu.
t Zrušte režim monofonního příjmu (strana 17).

RDS
Po několika sekundách poslechu se spustí
vyhledávání funkcí Seek.
Tato stanice není TP stanicí nebo má slabý signál.
t Opakovaným stisknutím tlačítek (AF) nebo
(TA) vypněte funkci „AF” nebo „TA”.
Žádné dopravní zpravodajství.
• Aktivujte funkci TA.
• Stanice nevysílá žádné dopravní zpravodajství,
přestože se jedná o TP stanici.
t Nalaďte jinou stanici.
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Ukládání obrázku
Nelze ukládat obrázky.
Počet uložených obrázků dosáhl hodnoty 100.
t Vymažte nepotřebné obrázky a uložte znovu
obrázek.
Během ukládání obrázků nefungují tlačítka
a ovládací kolečka.
Zařízení ukládá obrázky. Během této činnosti je
k dispozici pouze funkce vysunutí disku, ztišení
zvuku a nastavení hlasitosti.
t Vyčkejte chvíli, než jsou uloženy obrázky.
Nelze vybrat režim videozáznamu.
• K terminálu VIDEO IN tohoto zařízení není
připojeno video zařízení nebo na výstupu
připojeného video zařízení není videosignál.
• Barevný systém tohoto zařízení není v souladu
s barevným systémem připojeného video
zařízení.
t Barevný systém zařízení nastavte na PAL
nebo NTSC podle připojeného zařízení
(strana 32).
• Video signály z video zařízení nejsou
kompatibilní se systémy PAL nebo NTSC.
• Není zatažena parkovací brzda.
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Chybová hlášení/Zpráva
Zobrazení chyb
(Pro toto zařízení a doplňkové měniče
CD/MD)

Zobrazí se následující zprávy a ozve se zvukové
upozornění.
"Disc Blank" (Prázdný disk)
Na disku MD nejsou zaznamenány žádné
skladby.
t Přehrávejte MD se zaznamenanými
skladbami.
"Disc Error" (Chyba disku)
• Disk CD je znečištěný nebo je vložen obráceně.
t Očistěte disk a vložte jej správně.
• Disk CD/MD nelze z nějakého důvodu přehrát.
t Vložte jiný disk CD/MD.
"Disc NO Music" (Disk bez hudebního
záznamu)
Do zařízení byl vložen disk CD, který neobsahuje
hudební soubory.
t Vložte hudební CD.
"Failure" (Selhání)
Nesprávné zapojení reproduktorů/zesilovače.
t Podívejte se do instalační příručky tohoto
zařízení a zkontrolujte zapojení.
"Load" (Založte)
Měnič načítá disk.
t Počkejte na dokončení načtení.
"High Temp" (Vysoká teplota)
Okolní teplota je vyšší než 50 °C.
t Vyčkejte, dokud teplota nepoklesne pod 50 °C.
"NO AF" (Není AF)
Aktuální naladěná stanice nemá žádné
alternativní frekvence.
t Stiskněte < nebo ,, když bliká jméno
stanice. Zařízení zahájí vyhledávání jiné
frekvence se stejnými daty PI (Identifikace
Programu) (zobrazuje se „PI SEEK”).
"NO Disc" (Žádný disk)
V měniči CD/MD není vložen disk.
t Do měniče CD/MD založte disk.
"NO Disc Name" (Žádný název disku)
Ve stopě není zapsáno jméno disku.
¨"NO Magazine" (Žádný zásobník)
V měniči CD není vložen zásobník.
t Vložte zásobník do měniče CD.
"NO TP" (Není TP)
Zařízení bude pokračovat v hledání dostupných
stanic s dopravním programem.
"Not Ready" (Není připraven)
Víko měniče MD je otevřeno nebo není správně
vložen MD.
t Zavřete víko nebo vložte správně MD.

"Offset" (Chyba)
Mohlo dojít k výskytu interní závady.
t Zkontrolujte správné zapojení kabelů. Pokud
je nadále na displeji zobrazena indikace
chyby, obraťte se na nejbližšího prodejce
Sony.
"Push Reset" (Stiskněte tlačítko RESET)
• Zařízení není možno z důvodu nějakého
problému ovládat.
• Měnič CD/MD nepracuje z důvodu nějakého
problému.
t Stiskněte tlačítko RESET na zařízení.
"Read" (Čtení)
Zařízení načítá všechny skladby a informace
o skupinách na disku.
t Počkejte na dokončení čtení a přehrávání se
spustí automaticky. Může to trvat až jednu
minutu v závislosti na struktuře disku.

Pokud vám tato řešení nepomohou situaci
zlepšit, obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.

Zpráva
"Local Seek up/Local Seek down" (Místní
vyhledávání nahoru/Místní vyhledávání
dolů)
Během automatického ladění je zapnut režim
lokálního vyhledávání (strana 17).
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