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UŽIVATELSKÝ MANUÁL
Bluetooth autorádio /MP3/ přehrávač

MP3, rádio, usb, SD přehrávač
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1. Ovládací panel

2. Základní funkce ovládacího panelu
1. Tlačítko zapnutí zařízení POW 
    Krátce stiskněte toto tlačítko pro zapnutí a opětovným stisknutím tlačítka zařízení vypnete.
2.Tlačítko režim MODE
    Tímto tlačítkem se zapíná funkce rádio, USB/SD, AUX a Bluetooth, pokud není připojeno USB
    nebo SD karta a není zapnuto Blouetooth, tlačítko MODE nebude fungovat a nedojde k
    propojení s vaším mobilním telefonem. 
3. Tlačítko BAND/AMS band/automatický zámek
    V režimu rádia, krátkým stisknutím FM nebo AM nastavíte požadovanou vlnovou délku.
    Stisknutím a podržením tlačítka po dobu 2 sekund vyhledáte a automaticky uložíte vyhledanou
    frekvenci. Při zapnutém Bluetooth a mobilním telefonu, stiskněte tlačítka BAND/AMS pro
    propojení s telefonem.
4. MUTE – tlačítko ladění
    Během stisknutí tohoto tlačítka rádio přehrává, po stisknutí tlačítka vstoupíte do režimu ticha,
    opět stiskněte tlačítko pro obnovu původního nastavení.
5. Přehrávání/pauza 
    Režim rádia, načítá sekvenčně uložené rádiové stanice: režim playback pro přehrávání/pauzu.
6. Tlačítka nastavení frekvence/výběru 
    V režimu rádio krátce stiskněte toto tlačítko, rychle vyhledáte požadovanou stanici, zastavte
    stisknutím tlačítka a přehrajte zpět. Stiskněte na dobu 2 sekund pro vstup do režimu nastavení,
    opět krátce stiskněte zap/vyp pro vstup do nastavení frekvence, po výstupu z režimu jemného
    ladění počkejte 2 sekundy, v režimu playbacku krátce stiskněte tlačítko horního/dolního výběru.
    Dlouhým stisknutím tlačítek na dobu 2 sekund, dojde k rychlému přesunu dopředu/vzad v rámci
    režimu, poté stiskněte tlačítka rychle dopředu/vzad X2, X3, X3. Po stisknutí tohoto tlačítka
    vstoupíte do režimu přehrávání, v režimu rychle dopředu/dozadu stiskněte tlačítko play/pause
    pro přehrávání.
7. VOL+/VOL- tlačítko hlasitosti 
    Stiskněte tlačítka VOL+/VOL- pro zesílení nebo zeslabení zvuku. 0 znamená maximální
    zeslabení zvuku a 40 maximální zesílení. Továrně nastavená hlasitost je 16.

2



HANSCRAFT, s.r.o. 
Bečovská 939
104 00 Praha 10 
CZECH REPUBLIC

3. Dálkové ovlávání 
Dálkové ovlávání s 18 funkcemi 
                          

1. Zapnutí zařízení 
2. Režim 
3. Ladění
4. Skupina
5. Hlasitost +
6. AMS
7. Předchozí
8. SEL
9. Následující
10. Ekvalizér
11. Hlasitost -
12. Zobrazení 
13. Pauza/přehrávání
14. 2/vnitřní nastavení
15. 3/opakování
16. 4/minimalizace registru
17. 5-10dir-
18. 6-10dir+  

18. 6-10dir+

4. Věci vyžadující pozornost
1. Před samotným zahájením provozu je požadováno 3 sekundové zapnutí zařízení.
2. Výměna pojistné trubičky - použijte  pojistnou  trubičku se stejnou specifikací. Výměnu 

zajistěte prostřednictvím kvalifikované osoby.
3. V hostitelském režimu je zařízení, jako je např. mobilní telefon, restartováno, aby došlo k 

uložení zařízení Bluetooth. Připojení Bluetooth je opět ukončeno během párování Bluetooth 
mobilního telefonu.

5. Technické parametry 
Koordinační část:
AM
Rozsah ladění.........................................................................................................522KHz-1620KHz
Koncovka antény............................................................................................externí připojení antény
Citlivost pavilónů......................................................................................................................36±6dB
Citlivost omezení zvuku.............................................................................................................≤43dB
Odstup signálu od šumu........................................................................................................... ≥40dB
FM
Rozsah ladění..........................................................................................................87,5MHz-108KHz
Koncovka antény............................................................................................externí připojení antény
Citlivost pavilónů......................................................................................................................26±6dB
Citlivost omezení zvuku.............................................................................................................≤23dB
Odstup signálu od šumu........................................................................................................... ≥45dB
Část přehrávání:
Odstup signálu od šumu........................................................................................................... ≥45dB
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Stupeň oddělení.........................................................................................................................≥25dB
Činitel harmonického zkreslení(1KHz)..........................................................................................≤5%
Frekvenční odezva...............................................................................................(100Hz-10Hz) ±5dB
Část výkonného zesilovače:
Výstup..................................................................................................................výstup reproduktoru
El. odpor reproduktoru...................................................................................................................4 Ω
Jmenovitý výstupní výkon...........................................................................................................7Wx2
Maximální výstupní výkon...........................................................................................................7Wx2
Hodnota el. proudu..............................................................................12V  (černý GAN, červený V+)

6. Nákres el. rozvodů

7. Instalace
1. Zařízení musí být nainstalováno v hostitelském režimu – zkontrolujte pozice hostitelské instalace
a připojte odpovídající  el. rozvody reproduktorů a hlavní rozvody el. napájení.
2. Hostitelský režim je nainstalován a funguje bez problému.

8. Obecné potíže a jejich řešení
Anylýza problému Anylýza problému Řešení

Nelze spustit Žádný příkon el. energie nebo 
nefunkční pojistka el. napájení

Zapojte konektor nebo vyměňte 
pojistku

Vstupní efekt Připojení antény není správné Vložte anténu nebo umístěte 
koncovku na volné ploše

Nenačítá se SD/USB Špatně vložená nebo nefunkční 
karta 

Správně vložte kartu, nebo ji 
vyměňte za funkční

Žádný nebo příliš ztlumený 
zvuk 

Připojení není správné, 
reproduktor je připojen k 

uzemnění

Zkontrolujte a opravte připojení 
Reproduktor by měl být 

připojen k zesilovači výstupní 
záporné elektrody. 

POZN: pokud dojde ke změně parametrů, nebudete na ně přednostně upozorněni.

4

Podle směrnice WEEE (Odpady z elektrických a elektronických zařízení) 2002/96/EC, 
toto zařízení nesmí být likvidováno jako běžný odpad.




