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Povimnìte si prosím
Bezpeènostní LED dioda
Pøi vypnutém autorádiu a vyjmutém klíèku
zapalování svítí bezpeènostní LED dioda.
Informace k deaktivaci LED naleznete na
stranì 15.

Nálepky informující o kódování

Ochrana pøed krádeí
Identifikaèní karta autorádia
Obsahuje modelové a sériové èíslo a kódové
èíslo pro zakódování.

Bezpeènost

Sériové èíslo je identické s èíslem vytlaèeným
v rámu vaeho autorádia.
Identifikaèní karta usnadòuje policejní etøení
v pøípadì krádee a urychluje pojistné øízení
poskytnutím dokladu o vlastnictví.
Uchovejte kartu na bezpeèném místì,
mimo dosah neoprávnìných osob.
Pokud dojde ke ztrátì identifikaèní karty
(kódového èísla), mùe uvést rádio opìt
do provozu pouze specializovaný
prodejce po prokázání vaeho vlastnictví
a za úhradu.

Nálepky umístìné uvnitø vozu na dobøe
viditelném místì upozoròují kadého:
Toto autorádio je zbyteèné krást!
Kódování
Je-li kód aktivován a autorádio je odpojeno od
baterie (nebo od permanentní plus svorky 30),
rádio je automaticky zablokováno.
Uvést do provozu jej mùete pouze vy,
zadáním vaeho osobního kódu.
Odejmutí ovládací jednotky
Kromì aktivace kódování mùete odejmout
ovládací jednotku autorádia a vzít si ji
s sebou. To uèiní rádio pro zlodìje
bezcenným.

−
−
−
−

Grundig a péèe o ivotní prostøedí
Museli jste si povimnout, e jsme
se pøi výbìru balících materiálù
zcela vyhnuli plastùm.
Vechny èásti jsou zhotoveny z kartónu a
papíru a lze s nimi nakládat jako s bìným
recyklovatelným papírem.
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Chcete-li, aby autorádio zùstalo na svém
místì:
Aktivujte kódování.
Nalepte títky upozoròující na kódování
na okna vozu.
Odejmìte ovládací jednotku.
Aktivujte bezpeènostní LED diodu.
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Instalace autorádia
Drahý zákazníku....
Instalaci autorádia pøenechejte prosím
specialistùm. Poloíte tím tak základ pro
správný provoz vaeho autorádia.
Instrukce k instalaci lze nalézt na konci této
pøíruèky.

Opatrování ovládací jednotky
Ovládací jednotku uchovávejte vdy v jejím
pouzdøe.
Ovládací jednotka je v pouzdøe zajitìna.
Pøi vyjímání uchopte ovládací jednotku za její
boèní strany (viz obrázek).

Opìtovné pøipevnìní jednotky
Zasuòte ovládací jednotku na její místo tak,
aby na svém místì zacvakla.

Odejmutí ovládací jednotky
Od rádia mùete odejmout ovládací jednotku
a uèinit tak rádio nepouitelné pro ostatní
osoby.
Pokud ovládací jednotku odstraníte pøi
zapnutém pøístroji, pøístroj se vypne.
Podrte ovládací jednotku a zatlaète na
tlaèítko
, jak je naznaèeno na obrázku.
Ovládací jednotka je odemèena a lze ji
odejmout.

Pokud ovládací jednotku ztratíte, je moné po
prokázání vlastnictví autorádia (napøíklad
identifikaèní kartou) zakoupit náhradní
jednotku.
Obrate se na svého specializovaného
prodejce.
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Bezpeènost na silnici

Rozíøené funkce

Pøed jízdou
Seznamte se prosím s rozliènými
funkcemi autorádia.
Hlasitost poslechu a doprava
Hlasitý poslech pøístroje bìhem øízení
mùe ohrozit vás i dalí úèastníky
silnièního provozu.
Proto vdy nastavujte hlasitost tak,
abyste jetì bezpeènì slyeli okolní
zvuky (napøíklad klaksony okolních
vozù, policejní a jiné vozy s urèenou
prioritou). Hlasitost nastavte pomocí
VOLUME
.
tlaèítek
Dopravní zpravodajství lze nastavit na
podstatnì vyí hlasitost ne normální
program. Viz také strana 16, bod (12).
Na multimediálních CD discích jsou
kromì hudebních skladeb zaznamenány
datové soubory. Pøehráváte-li takové CD
nedbaje na varovnou zprávu, mùe se
z autorádia ozývat hluk v hlasitosti, která
mùe ohrozit bezpeènost dopravy. Dále
mohou být pokozeny výstupní partie
pøístroje a reproduktory.

Dodatek k uivatelské pøíruèce

V úrovni ovládání EXPERT umoòuje
autorádio pouívání rozíøených funkcí nad
rámec základní úrovnì funkcí.

Telefonní reim
Toto autorádio je vybaveno konektorem pro
mobilní telefon nebo CB rádio.

Bìhem rychlého pøetáèení kazety vpøed a
vzad mùete poslouchat rádio nebo CD.
Pro poslech rádia nebo CD stisknìte
tlaèítko RADIO nebo CD/TAPE.
Po dokonèení pøetáèení pouijte prosím
k návratu do reimu magnetofonu tlaèítko
CD/TAPE.

Pøi pouití mobilního telefonu nebo CB rádia
je zvuk autorádia ztlumen.
Na displeji svítí indikátor PHONE, viz také
strana 16, bod (9) a strana 20, A2.

Zvukový signál
Autorádio je z výroby nastaveno tak, aby byly
funkce potvrzeny krátkým zvukovým signálem
(pípnutím).
V úrovni ovládání EXPERT lze pouít funkci
BEEP OFF pro zámìnu zvukového signálu
krátkým ztlumením zvuku reproduktorù, viz
strana 15, bod (4).
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Pokud právì nepouíváte kazetu,
vyjmìte ji prosím stiskem tlaèítka
Prodlouí se tak ivotnost kazety.

.

Zapínání a vypínání
Autorádio lze zapínat a vypínat nìkolika
zpùsoby.
1. Stisknìte tlaèítko

.

2. Autorádio lze zapínat a vypínat pomocí
klíèku zapalování vozu.
Aby bylo mono zapínat autorádio tímto
zpùsobem, musí být rádio jednou zapnuto
pøi zapnutém zapalování vozu. Poté je
autorádio zapínáno a vypínáno
s otáèením klíèku zapalování automaticky.
Tuto funkci lze upravit v úrovni ovládání
EXPERT, viz strana 16, bod (8).

Pokud nyní necháte spínaè zapalování ve
vypnuté poloze, vypne se autorádio
automaticky po 1 hodinì, viz také strana
20/A4.
Autorádio je moné kdykoli vypnout tlaèítkem
.
Je také moné jej opakovanì zapnout.
Pøi zapínání autorádia bude automaticky
vysunuta automatická anténa!
Proto je tøeba pøi návtìvì myèky
autorádio vypnout!

3. Pokud chcete zapnout autorádio po
vypnutí spínaèem zapalování vozu,
stisknìte tlaèítko
.

Tlaèítko
zapnutí/vypnutí
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Nastavení zvuku a hlasitosti
Hlasitost
K nastavení poadované úrovnì hlasitosti
pouijte tlaèítka
VOLUME
.
Na displeji se zobrazuje úroveò hlasitosti:
VOL 00.....VOL 46

Po pøiblinì 10 vteøinách je ovládání
úrovnì zvoleného efektu automaticky
oputìno.

LOUD (loudness)

Pøíklad Bass
Opakovanì stisknìte krátce tlaèítko
SOUND, dokud se na displeji nezobrazí:

Zvuk
Lze provést nastavení kadého z efektù
FADER, LOUD, BASS, TREBLE a
BALANCE.
1. Jedním nebo nìkolika krátkými stisky
tlaèítka SOUND zvolte poadovanou
funkci.
2. Poadovaný zvuk nastavte stiskem
tlaèítek
VOLUME
nebo
zvolte základní nastavení: podrte tlaèítko
SOUND tak dlouho, dokud se neozve
zvukový signál.
3. Ukonèete nastavování: opakovanì
stisknìte tlaèítko SOUND, dokud se
opìt nezobrazí naladìná stanice.

Stisknìte tlaèítko
VOLUME
tak, aby
byly basy nastaveny podle vaich pøedstav.
Pokud chcete okamitì obnovit standardní
nastavení:
Stisknìte tlaèítko SOUND, dokud se
neozve zvukový signál.
Tlaèítka
VOLUME

Funkce loudness zlepuje kvalitu zvuku pøi
nízkých úrovních hlasitosti.
Funkci lze zapínat a vypínat v základních
nastaveních.
Stisknìte tlaèítko SOUND, dokud se
neozvou dva zvukové signály. Na displeji se
zobrazí LOUD ON nebo LOUD OFF.

FAD (fader)
Funkce fader se pouívá k zmìnì vyváení
mezi pøedními (F) a zadními (R)
reproduktory.

BAL (balance)

Tlaèítko SOUND
Funkce balance se pouívá ke zmìnì
vyváení mezi levými (L) a pravými (R)
reproduktory.
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Rádio (tuner)
Zapnutí/vypnutí TP

Volba vlnového pásma
FM pásmo: Opakovanì stisknìte krátce tlaèítko
RADIO, dokud se na displeji nezobrazí
FM I nebo FM II.
AM pásmo (pouze WKC3301 RDS): Opakovanì
stisknìte krátce tlaèítko RADIO, dokud se
na displeji nezobrazí MW (støední vlny) nebo
LW (dlouhé vlny) a naladìná frekvence.
Støední a dlouhé vlny tvoøí spojité pásmo a není
proto tøeba mezi tìmito pásmy pøepínat.
Funkce pamìti poslední stanice
Po zvolení vlnového pásma uslyíte stanici
naposledy naladìnou v tomto pásmu. Do této
pamìti ukládá pøijímaè nastavení provedená
pøed vypnutím pøijímaèe. Po opìtovném zapnutí
uslyíte naposledy naladìnou stanici nebo se
obnoví TAPE/CD funkce.
Stereo pøíjem (pouze FM pásmo)
Pokud je na displeji zobrazeno , mùete
naladìnou stanici pøijímat stereo.

Podpora doprav. zpravodajství (TP)
TP (TRAFFIC PROGRAM) = Stanice vysílající
dopravní zpravodajství.

Alternativní frekvence (AF)

Krátce stisknìte tlaèítko TP.
Podpora dopravního zpravodajství je nyní
aktivována. Na displeji se zobrazí znaèka TP.
Pokud naladìná stanice není TP stanicí,
zaène pøijímaè automaticky vyhledávat dalí
TP stanici.
Pøeruení aktuálního dopravního zpravodajství:
Stisknìte krátce tlaèítko TP. Pøijímaè zùstává
v pohotovostním reimu pro pøíjem dopravního
zpravodajství.
Dopravní zpravodajství pøichází s urèitou
minimální hlasitostí.
Tuto minimální úroveò hlasitosti pro dopravní
zpravodajství mùete nastavit v úrovni ovládání
EXPERT, viz strana 16, bod (12).
Pokud chcete poslouchat pouze dopravní
zpravodajství, aktivujte funkci dopravního
zpravodajství tlaèítkem TP a nastavte
hlasitost na nulu pomocí tlaèítka
VOLUME.
Je-li pøijato dopravní zpravodajství, bude
poslech CD nebo kazety po dobu trvání
dopravního zpravodajství také pøeruen.

Pøi pøíjmu DRS programu, který vysílá nìkolik
stanic na rùzných frekvencích, naladí pøijímaè
automaticky frekvenci poskytující nejlepí
pøíjem.
Nacházíte-li se v oblasti s velmi patnými
podmínkami pøíjmu, mùe se stát, e se
vyskytnou krátké pauzy, kdy pøijímaè
vyhledává alternativní frekvence. V takovém
pøípadì je nejlepí funkci AF vypnout.
Autorádio pøichází z výroby s aktivovanou funkcí
AF (standardní nastavení).
Vypnutí AF funkce
Toto je moné pouze pro stanice vysílající
alternativní frekvence.
Stisknìte tlaèítko TP, dokud se neozve
zvukový signál.
Z displeje zmizí indikátor AF.
Opìtovná aktivace funkce AF
Stisknìte tlaèítko
zvukový signál.

Opìtovnì se zobrazí indikátor AF.
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Nastavení RDS programù
(IS funkce)
Stisknutím tlaèítka mùete uloit a 30 RDS
programù do IS pamìti. Uloené RDS
programu je moné vyvolávat jeden po
druhém, viz Dùleité informace na stranì 21.
IS pamì je uiteèná, pokud chcete
zmìnit pøiøazení tlaèítek stanic, nebo se
nalézáte z hlediska pøíjmu v neznámé
oblasti a nechcete vymazávat vae
uloené stanice.

Sputìní IS vyhledávání

Pokud není moný ádný pøíjem (napøíklad
v podzemní garái, nebo je-li porouchaná
anténa), mùe být funkce prohledávání
nekoneèná. V takovém pøípadì mùete
vypnout funkci vyhledávání stiskem jednoho
z tlaèítek stanic 1.... 4 (viz str. 22).
Jakmile je funkce IS dokonèena, je uloeno a
30 stanic a uslyíte stanici s nejlepím pøíjemem
Funkce inteligentního vyhledávání (IS) uloí
nejprve RDS programy (seøazené podle názvu
stanice) a poté zbývající stanice v poøadí podle
jejich úrovnì hlasitosti.

Vyvolání obsahu IS pamìti

Zobrazí se IS... a spustí se prohledávání FM
pásma.

Funkci IS zvolte stiskem jednoho z tlaèítek
TUNING
, dokud se nezobrazí krátce IS
ON. Po úspìném IS vyhledávání je
automaticky zachován reim IS.
Krátkým stiskem jednoho z tlaèítek
TUNING
vyvoláváte stanice uloené
v IS pamìti v odpovídajícím poøadí. Dokud není
stanice nalezena, zobrazí se IS-SCAN.

Vdy poèkejte, dokud funkce IS (Inteligent
Search - inteligentní vyhledávání)
neukonèí èinnost.

Funkci IS deaktivujete stiskem jednoho z tlaèítek
TUNING
, dokud se nezobrazí krátce
IS OFF.

Pomocí tlaèítka RADIO/IS zvolte pásmo
FM I nebo FM II.
Stisknìte tlaèítko RADIO/IS, dokud se
neozve první zvukový signál.

Funkce vyhledávání stanic je popsána na
stranì 9.

Tlaèítka stanic
Zvolte pásmo: FM I, FM II, MW nebo LW
Nalaïte stanici/RDS program:
Pokud je naladìná stanice ji uloena pod
tlaèítkem stanice ve zvoleném pásmu,
napøíklad FM 1, zobrazí se na displeji
indikátor M a pøísluné èíslo pamìové
pozice, napøíklad M3 pro pamìovou
pozici 3.
AM pásmo lze zvolit pouze pro WCK 3301.
Ukládání naladìných stanic/RDS programù
Stisknìte tlaèítko stanice, dokud se neozve
zvukový signál.
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Zvolené nastavení AF je uloeno spoleènì
se stanicí.

Tlaèítka stanic
1.... 4

Vyvolání uloené stanice/RDS programu:
Zvolte pásmo: FM I, FM II, MW, nebo LW
Krátce stisknìte poadované tlaèítko stanice.
Obsah pamìti zùstane zachován i pøi
odpojení napìtí baterie.

Výbìr stanic/RDS programù
pomocí funkce vyhledávání
1. Tlaèítkem RADIO zvolte vlnové pásmo
FM I, FM II nebo (u pøístroje WKC
3301 RDS) MW, LW.
Pro vyhledávání stanice v pásmech FM I
a FM II musí být funkce IS vypnuta. Toho
docílíte stiskem jednoho z tlaèítek
TUNING
, dokud se krátce
nezobrazí IS OFF.
V FM pásmech pracuje funkce
vyhledávání se dvìma rùznými citlivostmi.
Pøi prvním prohledávání frekvenèního
pásma vyhledává stanice se silným
pøíjmem (místní vysílání). Pøi druhém
prohledávání pásma vyhledává také
stanice se slabím signálem (vzdálený
pøíjem).
V AM pásmu prohledá funkce nejprve LW
rozsah a poté MW.

2. Krátkým stiskem jednoho z tlaèítek
TUNING
spuste vyhledávání
stanic v poadovaném smìru. Na displeji
se zobrazí frekvence, napøíklad 99.40.
Je-li nalezena stanice mající jméno, je
toto jméno zobrazeno, pokud ne, zùstane
na displeji zobrazena frekvence.
Pokud je naladìná stanice/RDS program
ji uloena pod tlaèítkem stanice ve
zvoleném pásmu, napøíklad FM I,
zobrazí se na displeji M a pøísluné
èíslo, napøíklad M3 pro pozici 3.

Pokud je tlaèítko
TUNING
podreno stisknuté, ladìní je
uskuteèòováno vysokou rychlostí.
3. Pomocí tlaèítek
TUNING
nalaïte
poadovanou frekvenci. Tlaèítkem
TUNING frekvenci zvyujete v krocích po
50 kHz v FM rozsahu a v krocích po
1 kHz v AM rozsahu. Tlaèítkem
TUNING frekvenci sniujete ve
stejných krocích. Na displeji se zobrazuje
napøíklad MAN 92.70.
Pokud je naladìná stanice/RDS program
ji uloena pod tlaèítkem stanice ve
zvoleném pásmu, napøíklad FM I,
zobrazí se na displeji M a pøísluné
èíslo, napøíklad M3 pro pozici 3.

3. Uloení naladìné stanice/RDS programu
pod tlaèítko stanice naleznete v kapitole
Tlaèítka stanic na stranì 8.

Manuální naladìní frekvence
1. Tlaèítkem RADIO zvolte vlnové pásmo
FM I, FM II nebo (u pøístroje WKC
3301 RDS) MW, LW.
TUNING ,
2. Stisknìte jedno z tlaèítek
dokud se neozvou dva zvukové signály a
na displeji se nezobrazí MAN... spolu
s aktuální frekvencí, napøíklad
MAN 100.60.

4. Uloení naladìné stanice/RDS programu
pod tlaèítko stanice naleznete v kapitole
Tlaèítka stanic na stranì 8.
5. Manuální ladìní frekvence ukonèíte
krátkým stiskem tlaèítka RADIO.
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Pokud není v prùbìhu následujících
60 vteøin stisknuto ádné tlaèítko, je
manuální ladìní frekvence ukonèeno
automaticky.

Programové typy (PTY)
Mnoho rozhlasových stanic v FM rozsahu
poskytuje slubu PTY. Napøíklad spolu
s posledními zprávami je vysílána identifikace
NEWS(zprávy).
Pomocí funkce PTY vyhledávání mùete
automaticky naladit stanici s poadovaným
typem poøadu, napøíklad POP.
Programové typy
V závislosti na typu vysílaného poøadu je
vysílána pøísluná identifikace.
NEWS
AFFAIRS
INFO
SPORT
EDUCATE
DRAMA
CULTURE
SCIENCE
VARIED
POP
ROCK

Zprávy a aktuální události
Politika a aktuální aféry
Speciální poøady s mluveným
slovem
Sportovní poøady
Vzdìlávací a nauèné poøady
Rozhlasové hry a literatura
Kultura, náboenství a
spoleènost
Vìda
Mluvená zábava
Popová hudba
Rocková hudba

M.O.R.M:
LIGHT M
CLASSICS
OTHER M
WEATHER
FINANCE
CHILDREN
SOCIAL A
RELIGION
PHONE IN
TRAVEL
LEISURE
JAZZ
COUNTRY
NATIONAL
OLDIES
FOLK M
DOCU
NO PTY

Lehká hudba vhodná do vozu
Lehká klasická hudba
Váná klasická hudba
Hudební poøady, které nelze
zaøadit
Zpravodajství o poèasí
Obchodní/finanèní
zpravodajství
Dìtské poøady
Spoleèenský servis
Náboenství / filosofie /
teologie
Poøady s úèastí posluchaèù
Cestovatelský servis
Volný èas, hobby, zábava
Jazz
Country
Národní a etnická hudba
Oblíbené evergreeny
Folková hudba
Dokumentární poøady
Nespecifikovaný poøad

PTY vyhledávání

1. Ètyøi tlaèítka PTY programového typu
(tlaèítka stanic) jsou pøiøazeny ètyøem
programovým typùm. Tato pøednastavená
pøiøazení lze zmìnit podle libosti.
2. Mùete zvolit programový typ v uloeném
seznamu a poté spustit funkci
vyhledávání.
Následující kapitola popisuje tuto proceduru.

Funkce PTY
1. Aktivujte PTY funkci
Stisknìte tlaèítko PTY, dokud se
neozve zvukový signál:
Zobrazí se poslednì zvolený programový
typ.
2. Zvolte programový typ....
- pomocí tlaèítek 1 ... 4.
Stisknìte krátce poadované tlaèítko.
PTY vyhledávání automaticky pøejde na
dalí stanici vysílající zvolený programový
typ a krátce zobrazí tento typ, napø. POP
a poté název naladìné stanice.

Pro volbu programového typu jsou k dispozici
dvì metody vyvolání funkce PTY vyhledávání.
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- nebo -

Reim CD nebo DAT
- Stisknìte opakovanì tlaèítka
TUNING
, dokud není zobrazen
poadovaný programový typ.
Stisknìte jedno z tlaèítek
TUNING
dokud se neozve zvukový signál.
PTY vyhledávání pøejde na dalí stanici
vysílající zvolený programový typ, napø.
POP, který je poté zobrazen na displeji.
Pokud ádná stanice nenabízí zvolený
programový typ, uslyíte poslednì
naladìnou stanici a PTY funkce bude
deaktivována.
3. Deaktivace PTY funkce
Deaktivace je dosaeno krátkým stiskem
tlaèítka PTY nebo automaticky po
pøiblinì 10 vteøinách.

Pøiøazení PTY programových
tlaèítek

Pøipojení CD nebo DAT
pøehrávaèe

Tlaèítka stanic

CD = Compact Disc (bez CD mìnièe)
DAT = Digital Audio Tape

Tlaèítkùm stanic jsou z výroby pøiøazeny
programové typy.
1 NEWS, 2 SPORT, 3 POP a
4 CLASICS.

Pokud nemáte pøipojený Grundig CD mìniè,
mùete k autorádiu pøipojit jiný CD nebo DAT
pøehrávaè pomocí adaptéru Grundig CDP.

Kadému z tìchto tlaèítek stanic mùete pøiøadit
programový typ podle vlastí volby.
1. Aktivujte PTY funkci:
Stisknìte tlaèítko PTY dokud se neozve
zvukový signál. Na displeji se krátce zobrazí
PTY a zvolený programový typ, napø.
NEWS.

Aktivace CD nebo DAT reimu
(reim AUX)
Stisknìte opakovanì krátce tlaèítko
CD/TAPE, dokud se nezobrazí AUX.
Provoz pøipojeného zaøízení je ovládán
pøímo z pøipojeného zaøízení. Zkontrolujte
prosím technické údaje a návod k obsluze
pouitého zaøízení. Maximální vstupní
napìtí nesmí pøekroèit 2VRMS.

2. Opakovaným stiskem tlaèítka
TUNING
zobrazte poadovaný typ.
3. Stisknìte poadované tlaèítko stanice, napø.
1 dokud se neozve zvukový signál.

Tlaèítka stanic

Bìhem dopravního zpravodajství je
reprodukce CD pøeruena.
Dopravní zpravodajství pøeruíte krátkým
stiskem tlaèítka TP.

Tlaèítko PTY
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Magnetofon (TAPE)
Volba pøehrávání kazety (TAPE)

Rychlé pøetáèení vpøed a vzad

Ukonèení pøehrávání kazety

Vlote kazetu do kazetového prostoru.

Aktivace funkce:

Na displeji se zobrazí TAPE A nebo
TAPE B.

Stisknìte tlaèítko
nebo
tak, aby se
zajistilo. Pøiblinì po 1,5 vteøiny se na displeji
objeví indikátor WIND.

Pokud je ji kazeta v kazetovém prostoru
vloena, stisknìte krátce opakovanì tlaèítko
CD/TAPE, dokud se nezobrazí TAPE.

Zmìna strany kazety

Zruení funkce
Stisknìte napùl tlaèítko

nebo

.

stisknìte CD/TAPE pro pøepnutí na
pøipojený CD mìniè.
(v obou pøípadech zùstává kazeta
v kazetovém prostoru),
nebo vyjmìte kazetu.

Vyjmutí kazety

Stisknìte souèasnì lehce tlaèítka
a
. Na konci pásku dojde ke zmìnì strany
kazety automaticky.

Stisknìte tlaèítko RADIO pro návrat do
reimu pøijímaèe, nebo

Nedoporuèujeme ponechávat kazetu po
dlouhý èas v pøístroji, nebo je zde
vystavena vìtímu namáhání.

Pro vyjmutí kazety stisknìte na doraz tlaèítko
.

Indikátory pøi reprodukci:
TAPE A - horní strana kazety.
TAPE B - spodní strana kazety.

Pøístroj je optimalizován pro CR (chromdioxid) kazety.
Vyjmutí kazety

Pøi aktivované funkci TP bude bìhem
dopravního zpravodajství pøeruena
reprodukce kazety.

Tlaèítka pøetáèení

Dopravní zpravodajství pøeruíte krátkým
stiskem tlaèítka TP.

12
Bezjména-2

12

1.11.2000, 11:16

Kompaktní disk (CD) s CD mìnièem Grundig
Následující funkce jsou dostupné pouze
pokud je k autorádiu pøipojen vhodný CD
mìniè*. Øiïte se prosím také instrukcemi
v pøíruèce CD mìnièe. Na stranì 22
naleznete seznam chybových hláení.

Volba CD jako zdroje programu
Stisknìte opakovanì krátce tlaèítko
CD/TAPE, dokud se na displeji neobjeví
CD.

Výbìr CD
Krátce a opakovanì stisknìte tlaèítko
DISC ∧ nebo DISC ∨, dokud se na
displeji nezobrazí èíslo poadovaného disku.

Volba a opakování skladby
Opakovanì stisknìte krátce tlaèítko
TRACK
, dokud se na displeji
nezobrazí èíslo poadované skladby.
TRACK
Následující skladba
TRACK
Pøedchozí skladba nebo
opakování aktuální skladby

Pøehrání pøiblinì 10 vteøin kadé
skladby zvoleného disku
(TRACK SCAN)
Stisknìte krátce tlaèítko

SCAN.

Na displeji se krátce objeví SCAN ON.
Pøi vypnutí pøístroje bude tato funkce
automaticky zruena.

Funkce rychlého prohlíení
(TRACK FAST)
Tato funkce pøehrává skladby zvýenou
rychlostí, hlasitost je sníena.
Vpøed:
Zpìt:

Stisknìte a podrte tlaèítko
TRACK.
Stisknìte a podrte tlaèítko
TRACK.

Reprodukce skladeb v náhodném
poøadí (TRACK RANDOM)
Sputìní náhodné reprodukce:
Stisknìte tlaèítko RANDOM: Na displeji se
objeví RND ON. Skladby zvoleného disku
jsou pøehrávány v náhodném poøadí.
Ukonèení náhodné reprodukce:
Stisknìte tlaèítko RANDOM: Na displeji se
objeví RND OFF.
Pøi vypnutí je tato funkce zruena
automaticky.

Ukonèení CD reimu
Stisknìte tlaèítko
reimu pøijímaèe.
Stisknìte

* Specializovaný prodejce vám poradí s volbou vhodného
CD mìnièe firmy Grundig.
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RADIO pro návrat do

CD/TAPE pro reprodukci kazety.

Úroveò ovládání EXPERT
Aby bylo ovládání autorádia co nejsnazí a
nejpøehlednìjí, je øada nastavení, která
budete provádìt pouze jednou nebo velmi
zøídka zaøazena do nadstavbové úrovnì
ovládání (EXPERT).

Pøehled nastavení EXPERT
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

Nastavení kódu
Jas displeje
Zapnutí/vypnutí bezpeènostní LED diody
Zvukový signál zapnuto/vypnuto
Zámek AM rozsahu
(pouze WKC 3301 RDS)
Automatické vyhledávání dopravních
programù zap/vyp
Automatická zmìna regionálních
programù zap/vyp
Zapínání/vypínání klíèkem zapalování
Ztlumení pøi telefonování
Vstupní citlivost v CD a DAT reimu
Limitace hlasitosti pøi zapínání
Minimální hlasitost pro dopravní
zpravodajství

Zmìna nastavení EXPERT
1. Aktivace reimu EXPERT
Stisknìte tlaèítko EXPERT, dokud se
neozve zvukový signál. Na displeji se
zobrazí krátce EXPERT.

4. Zmìòte nastavení
pomocí tlaèítek
TUNING
nastavte poadovanou hlasitost.
Na displeji se zobrazí napøíklad:

2. Volba nastavení
Nastavení, které chcete zkontrolovat
nebo zmìnit zvolte stiskem tlaèítek
TUNING
.
Pøíklad: Zmìòte limitaci hlasitosti pøi
zapínání pøístroje (funkce (11))
Pomocí tlaèítek
TUNING
zvolte
poadovanou funkci ONVOL 13. Na
displeji se zobrazí:

Uslyíte naladìnou stanici s nastavenou
úrovní hlasitosti.

3. Aktivace nastavení
Stisknìte krátce tlaèítko EXPERT.
Indikátor na displeji se rozbliká.

TUNING Zvyuje hodnotu nebo
pøepíná funkci na zapnuto.
TUNING Sniuje hodnotu nebo
pøepíná funkci na vypnuto.
Pro zmìnu hodnoty krok po kroku stisknìte
opakovanì pøísluné tlaèítko nebo tlaèítko
podrte stisknuté, zmìna hodnoty tak probíhá
vyí rychlostí.
5. Ukonèení nastavení
Stisknìte krátce tlaèítko EXPERT.
EXPERT funkce je nyní opìt zobrazena
stálým svitem.
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6. Volba dalího nastavení
(Opakujte kroky 2 a 5)

(4) Zvukový signál (zap/vyp)

Moná nastavení (1)....(12)

7. Deaktivace reimu EXPERT
Stisknìte tlaèítko EXPERT, dokud se
neozve zvukový signál.

(1) Aktivace kódování (detaily viz kapitola
Kódování, str. 17)
Pokud se na displeji objeví CODE, není
kódování aktivováno.
Pokud se na displeji objeví SAFE, je
kódování aktivováno.
(2) Jas displeje

BEEP ON Pro potvrzení funkcí se
ozývá zvukový signál.
BEEP OFF Operace jsou potvrzovány
krátkým pøeruením zvuku
reproduktorù.
(5) AM rozsah (zap/vyp)
(pouze WKC 3301 RDS)

DISPL 07 (00 a 63). Nastavte
v závislosti na umístìní
autorádia tak, aby bylo
mono dobøe odeèítat údaje
displeje.
(3) Bezpeènostní LED dioda (zap/vyp)
BLK ON

Bezpeènostní dioda bliká, je-li
autorádio a zapalování vozu
vypnuté.
BLK OFF Dioda nebliká.
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AM ON
AM OFF

Tlaèítkem RADIO lze
zvolit AM pásmo.
Pøi pøepínání mezi pásmy je
AM rozsah pøeskoèen.

(6) TP - IS (rádio reim)
Nacházíte-li se v oblasti se slabým
pøíjmem RDS programù s dopravním
zpravodajstvím, mùete v rádio reimu
zablokovat funkci automatického
vyhledávání stanic.
TP-IS ON Automatické vyhledávání
stanic s dopravním
zpravodajstvím zapnuto.
TP-IS OFFAutomatické vyhledávání
stanic s dopravním
zpravodajstvím vypnuto.
Pokud je hlasitost nastavena pod VOL 4,
je pøedpokládáno nastavení TP-IS ON.
(7) Automatická zmìna regionálního
programu
Pokud se RDS program skládá
z jednotlivých regionálních programù,
mùe se stát, e vae autorádio pøepíná
mezi regionálními stanicemi, kdy mìníte
oblast pøíjmu.

(8) Zapínání a vypínání klíèkem zapalování

(11) Limitace hlasitosti pøi zapnutí

IGN ON

Rádio je moné zapínat a
vypínat klíèkem zapalování.
IGN OFF Zapínání a vypínání
autorádia je moné pouze
tlaèítkem
.

ON VOL - - ádná limitace
ON VOL 20 Maximální hlasitost, napø.
20 (nastavitelný rozsah - (0) ...46)
Hlasitost je omezena pouze v pøípadì, e
je hlasitost pøi vypnutí vìtí ne
nastavená hranice limitace.

(9) Ztlumení pøi telefonování
PHONE ON Ztlumení aktivováno.
PHONE OFF Ztlumení deaktivováno.
Z telefonu musí být pøiveden signál pro
ztlumení zvuku.

(12) Minimální hlasitost dopravního
zpravodajství

(10) MCD (AUX) vstupní citlivost
Pro nastavení citlivosti pro CD mìniè.
MCD LOW Nízká
MCD MID Støední
(napøíklad MCD 36/MCD 40)
MCD HIGH Vysoká

REG ON Umonìna automatická zmìna
regionálního programu
REG OFF Automatická zmìna
regionálního programu není
moná
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TA VOL 16 (5...46)
Hlasitost nastavenou pro dopravní
zpravodajství lze slyet v prùbìhu
nastavování.

Kódování
Vae osobní kódové èíslo se nachází na
identifikaèní kartì vaeho autorádia.
Autorádio opoutí výrobní závod
s neaktivním kódováním.
Pokud jste provedli aktivaci kódování
autorádia: Jakmile odpojíte autorádio od
autobaterie (nebo stálé plus svorky 30), je
elektronicky zablokováno.
Do provozu jej mùete opìt uvést pouze
vy, zadáním osobního kódového èísla.

Je kódování aktivní?
Aktivujte reim EXPERT a stisknìte tlaèítka
TUNING
dokud se na displeji
neobjeví SAFE nebo CODE.

Kódování aktivní

Kódování neaktivní

Aktivace kódování

Deaktivace kódování

1. Zvolte úroveò ovládání EXPERT a
TUNING
, dokud se na
stisknìte
displeji neobjeví CODE.
Aktivujte nastavení: Krátce stisknìte
EXPERT, na displeji bliká - - - -.
2. Pomocí
TUNING
nebo tlaèítek
1... 4 (viz pøíklad) vlote kódové
èíslo (z identifikaèní karty).
Pro rychlejí zmìnu èísel tlaèítka
TUNING
podrte.
Pøíklad:
1703
Displej:
>1<
Tlaèítko 1 1 krátký stisk
Tlaèítko 2 7 krátkých stiskù >17<
Tlaèítko 3 10 krátkých stiskù >170-<
Tlaèítko 4 3 krátké stisky
>1703<
Delí stisk tlaèítka odpoèítává pøíslunou
èíslici zpìt.
3. Potvrïte kódové èíslo:
Krátce stisknìte tlaèítko EXPERT. Na
displeji se objeví SAFE.
Kódování je aktivováno!
4. Opuste úroveò ovládání EXPERT:
Stisknìte tlaèítko EXPERT, dokud se
neozve zvukový signál.

Napøíklad pøed vyjmutím autorádia.
1. Musí být zapnut EXPERT reim a na displeji
musí svítit SAFE.
Aktivujte nastavení: krátce stisknìte
tlaèítko EXPERT. Na displeji bliká 1----.
2. Pomocí
TUNING
nebo tlaèítek
1... 4 vlote kódové èíslo (z
identifikaèní karty), jak je popsáno v kapitole
Aktivace kódování.
3. Potvrïte zadaný kód.
Stisknìte tlaèítko EXPERT, dokud se na
displeji neobjeví krátce CODE.
Rádio zaène hrát pøiblinì za 3 vteøiny.
Kódování je deaktivováno!
Pokud jste zadali nesprávný kód:
Na displeji zùstane SAFE a rádio nehraje.
Zaènìte znovu. Nezapomeòte na intervaly mezi
jednotlivými pokusy (viz str. 18).
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Opìtovné uvedení do provozu
Pøi aktivovaném kódování je autorádio po
odpojení od baterie (nebo od stálého plus,
svorka 30) elektronicky zablokováno.
1. Zapnìte autorádio.
Na displeji se zobrazí pøiblinì za
3 vteøiny 1 - - - -. (1 oznaèuje poèet
pokusù.)
2. Pomocí
TUNING
nebo tlaèítek
1... 4 vlote kódové èíslo
(z identifikaèní karty), jak je popsáno
v kapitole Aktivace kódování.

Vyèkávací intervaly
Aby bylo zabránìno deaktivaci kódováni
autorádia metodou pokus - omyl, jsou mezi
jednotlivými pokusy vyadovány urèité èasové
intervaly. Bìhem tìchto èekacích intervalù lze
rádio vypnout a zapnout, nebude vak hrát.
Bìhem doby èekání
Autorádio nemusí být zapnuté, je vak nutné,
aby bylo stále pøipojeno na +12 V. Pokud
displej stále indikuje SAFE, neubìhla jetì
èekací doba. Interval vyprí v okamiku, kdy
se na displeji objeví èíslo dalího pokusu,
napø. 2 - - - -.

V tabulce jsou uvedeny intervaly mezi
jednotlivými pokusy. Intervaly po sedmém
pokusu jsou vdy 24 hodin.
Po estém pokusu doporuèujeme svìøit
proceduru opìtovného uvedení do provozu
nebo deaktivaci kódování specializovanému
prodejci.
Pokus
(na displeji)

Èekací doba
(pøiblinì)

1

21 vteøin

2

1.5 minuty

3

5.5 minuty

4

22 minut

5

1.5 hodiny

6

6.0 hodin

Pokud jste zadali nesprávný kód:

7

24 hodin

Na displeji zùstane SAFE a rádio nehraje.

8

24 hodin

3. Potvrïte zadaný kód.
Stisknìte tlaèítko EXPERT, dokud se na
displeji neobjeví krátce CODE.
Rádio zaène hrát pøiblinì za 3 vteøiny.

Zaènìte znovu. Nezapomeòte dodrovat
intervaly mezi jednotlivými pokusy (viz
následující kapitola).
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Instalace a vyjmutí
Obrázky k instalaci a vyjmutí autorádia lze
nalézt na zaèátku této pøíruèky.

Materiál pro instalaci a
pøísluenství
Vá prodejce vám mùe poradit, jaké
souèástky budete pøi instalaci potøebovat a
jaké pøísluenství je k dispozici.

Instalace montáního rámu
[1]...[5]
Obrázek [1]
- Vlote montání rám b do otvoru a vozidla.
- Ohnìte jazýèky c za otvorem a podle
potøeby (závisí na typu vozidla).

Vloení autorádia
Obrázek [1]
- Vlote rádio zcela do nainstalovaného
montáního rámu b.
Autorádio by mìlo zapadnout na místì.
Autorádio náleí do tøídy výkonových
pøístrojù. Uvnitø autorádia proto dochází
k silnému zahøívání. Z tohoto dùvodu není
pøípustné instalovat nad autorádiem kabely.

Vyjmutí autorádia

Napájecí napìtí

Obrázek [5]

Noové kontakty A: Obrázek [4]

Zasuòte dvì vyjímací dradla d co nejhloubìji
do otvorù.
- Zatlaète na obì dradla a pomalu rádio
vytáhnìte.

A8 Zemnící spojení*
Pøipojte na svorku 31 (zem) vozidla.

Anténa

A6 Osvìtlení autorádia
Kontakt A6 pøipojte na svorku 58 vozidla.

Autorádio je urèeno pro pouití s anténami
s impedancí 75 a 150 ohmù. Prodluovací
kabely, napøíklad pro antény v zadní èásti
vozu, mohou zpùsobit zhorení pøíjmu.
Obrázky [2] a [3]
-

A7 +12 V provozní napìtí*
Pøipojte na svorku 30 (stálé plus) vozidla.

Kdy jsou rozsvíceny reflektory vozu, lze
nastavit osvìtlení vypnutého autorádia.
Noový kontakt A6 nezapojený:
ádné osvìtlení vypnutého autorádia.

Je-li tøeba, pouijte anténní adaptér
(obr [2]).
Anténní adaptér (obr [2]) nebo anténní
kabel (obr [3]) zajistìte v plastikovém
dráku.

Pojistka 10 A

* Pokud kabely ve vozidle nemají dostateèný
prùøez, mùe dojít ke sníení maximálního
výkonu pøístroje a osvìtlení pøístroje mùe
kolísat.

Obrázek [4]
Pojistka 10A/DIN 72581 - zapojena.
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A5 +12V spínaný napìový výstup
(max. 0.5 A)
Toto napìtí je na noovém kontaktu A5, kdy
je rádio zapnuté.
Pro automatickou anténu (vysunování/
zatahování), zesilovaè antény (provozní
napìtí) a podobnì.
A4 +12V napìtí zapalování
Pokud chcete autorádio zapínat a vypínat
klíèkem zapalování, pøipojte jej na svorku 15.
Kontakt A4 mùe také zùstat volný.
V takovém pøípadì je vak nutné autorádio
zapínat a vypínat vdy tlaèítkem
.
Dále také nebude autorádio automaticky
vypnuto jednu hodinu po vypnutí zapalování.
Bezpeènostní LED dioda nebliká.

Reproduktory

Dalí zapojení

Noové kontakty B: obr. [4]

Noové kontakty C: obr. [4]

Maximální výstupní výkon

CD mìniè (AUX zapojení)

S reproduktory o impedanci 4 ohmy
4 x 23 Wattù.

C13

Pøední reproduktory
B3 Pravý +
B4 Pravý B5 Levý +
B6 Levý -

Zadní reproduktory
B1 Pravý +
B2 Pravý B7 Levý +
B8 Levý -

Nepropojujte vodivì vzájemnì kontakty
reproduktorù a nepøipojujte reproduktory
na zem.

C15
C16
C17
C18
C19
C20
C7
C9

A2 Zapojení pro ztlumení pøi
telefonování
Pro mobilní telefon nebo CB rádio.
Je-li právì v provozu mobilní telefon nebo CB
rádio, je zvuk autorádia ztlumen.
Na displeji se zobrazí PHONE, viz str. 16,
nastavení EXPERT.
Aby tomu tak bylo, je tøeba kontakt A2 propojit
od kontaktu ztlumovacího signálu telefonu
nebo CB rádia na zem.
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CD sbìrnicová linka. Pro reim AUX
propojte s C15.
CD sbìrnice, zem.
+12 V napájecí napìtí pro CD mìniè.
Spínací napìtí pro CD mìniè.
CD-AF/AUX-AF, zem.
CD-AF/AUX-AF, levý.
CD-AF/AUX-AF, pravý.
Pouze pro servis
Pouze pro servis
Kontakty C7 a C9 musí zùstat volné.

Dùleité informace
Audiokazety

Alternativní frekvence (AF)

Kazety jsou pøi pouívání ve voze vystaveny
vysokým teplotám. Proto pouívejte pouze
kvalitní C60 a C 90 kazety CRO2 renomovaných
výrobcù.

Podmínky rozhlasového pøíjmu
VHF (FM) pøíjem
Podmínky pøíjmu se pøi jízdì neustále mìní.
Hory, budovy nebo mosty, to ve mùe ruit
pøíjem.
Toto se projeví zejména tehdy, jste-li více
vzdálení od vysílaèe.

RDS (Radio Data System)
RDS je informaèní systém, jeho signál je
vysílán spolu se signálem normálního programu
FM stanice.
Sluba programu
Pøi poslechu RDS programu uvidíte na displeji
Zkrácený název programu, napø. BAYERN 3,
co znaèí Bayericher Rundfunk - Programme 3.
Povimnìte si prosím, e RDS programy mohou
mít rùzné regionální stanice a jména programù.

Vyskytne-li se závada

RDS program je vysílán nìkolika stanicemi,
kadou na jiné vysílací frekvenci (alternativní
frekvence).
Zvolíte RDS program a vae autorádio vdy
naladí stanici s alternativní frekvencí poskytující
nejlepí pøíjem stejného RDS programu.

EON (Enhanced Other Network)
Tato funkce vám umoní poslech dopravního
zpravodajství, i kdy jste naladìni na RDS
program bez dopravního zpravodajství.
Nutná podmínka:
Rozhlasová stanice, která vysílá vámi zvolený
RDS program spolu s EON informacemi o RDS
programech poskytujících dopravní
zpravodajství.
Pohotovost pro dopravní zpravodajství
V pøípadì RDS programù s EON, je-li na displeji
aktivováno TP a naladìného RDS programu.
Vypínání/zapínání TP
Stisknìte krátce tlaèítko

Obrate se prosím na svého prodejce. Ve
Spolkové Republice Nìmecko mohou být
autorádia Grundig vaím prodejcem na
poádání vymìnìna za funkèní pøístroj,
vyskytne-li se závada.
Prosím pozor:
Podmínkou takovéto výmìny prodejcem je,
aby nebyly porueny záruèní peèetì
autorádia.

Péèe a údrba
Èelní panel autorádia smí být èitìn pouze
mìkkým, prach pohlcujícím, antistatickým
hadøíkem. Letící a èistící prostøedky mohou
poruit povrchovou úpravu.
Magnetofonová hlava nesmí být zneèitìna
otìrem z pásku, aby bìhem reprodukce
nedocházelo k úbytkùm ve výkách. Proto
byste mìly hlavu po kadých 50 - 100
hodinách provozu vyèistit èistící kazetou.

TP.
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Odstraòování potíí
Autorádio nelze zapnout
Pøipevnìte ovládací jednotku jetì jednou.
Stisknìte tlaèítko
nejménì 1 vteøinu.

a podrte jej na

Zkontrolujte pojistku na zadní stranì pøístroje,
viz také obrázek 4 na zaèátku této pøíruèky.
Pokud je vadná, odneste pøístroj ke svému
specializovanému prodejci.

Bezpeènostní LED dioda nebliká
Zkontrolujte, zda je v úrovni ovládání EXPERT
zvoleno BLK ON.
V úrovni ovládání EXPERT zvolte BLK ON
(viz str. 15).

patný pøíjem

CD nehraje

Nenacházíte se v oblasti se patným
pøíjmem? (Napøíklad podzemní gará, tunel,
údolí.)
V takovém pøípadì se pøíjem pøi zmìnì místa
jistì zlepí.
Pokud se pøesto pøíjem nezlepí, mùe být
pokozená anténa nebo kabel antény.
Nechejte pøístroj zkontrolovat odborníkem.

Pøíjem je èasto pøeruován
Nacházíte se v oblasti s velmi patným
pøíjmem. Zde mùe docházet k výskytu
pøeruení, kdy se pøijímaè pokouí nalézt
alternativní frekvenci. V takovém pøípadì by
mìla být funkce AF vypnuta (viz str.7).

Zkontrolujte chybová hláení na displeji a
pøeètìte si návod k obsluze CD mìnièe.
MAGAZINE Chybí CD zásobník, nebo
není zajitìn na místì.
MECHANIC CD mìniè - mechanická
závada.
NO CD
CD zásobník je prázdný
NO COMMU Je pøerueno spojení mezi
rádiem a mìnièem.
SURFACE
Nesprávnì vloený disk nebo
dolo ke zkreslení dat bìhem
pøenosu.
TOO HOT
CD mìniè je pøehøátý.

Jeden nebo více reproduktorù je
neaktivních
Zkontrolujte nastavení ovládacích prvkù
FADER a BALANCE a je-li tøeba, nastavení
opravte. Pokud se situace nezlepí, nechejte
kabely reproduktorù a reproduktory
zkontrolovat odborníkem.

Pokud je LED dioda nefunkèní, nechejte
zkontrolovat zapojení pøístroje odborníkem
(viz str. 20, zapojení A4).
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