SIMPLY CLE VER

www.skoda-auto.com

Symphony.indd 1

Autorádio Symphony
Octavia polsky 05.08
1U0 012 096 B

ŠkodaOctavia Tour
RADIOODTWARZACZ SAMOCHODOWY SYMPHONY

2.4.2008 14:04:11

koda Auto stale pracuje nad dalszym rozwojem wszystkich typów i modeli swoich samochodów. Prosimy o zrozumienie, ¿e z tego
powodu wci¹¿ s¹ mo¿liwe zmiany zakresu dostawy co do formy, wyposa¿enia i techniki. Dlatego te¿ na podstawie danych, ilustracji i
opisów tej instrukcji obs³ugi nie mo¿na wysuwaæ ¿adnych roszczeñ.
Przedruk, powielanie, t³umaczenie lub inne wykorzystanie tego opracowania, tak¿e czêciowe, jest niedozwolone bez pisemnego
zezwolenia firmy koda Auto.
Wszelkie prawa, wynikaj¹ce z przepisów prawa autorskiego, pozostaj¹ wy³¹cznie zastrze¿one dla koda Auto.
Zmiany tego opracowania zastrze¿one.
Wydane przez: KODA AUTO a. s.
© ŠKODA AUTO a.s. 2008

Symphony.indd 2

2.4.2008 14:04:14

s2u0.3.book Page 1 Wednesday, March 26, 2008 7:33 AM

Spis treści

Spis treści
Radioodtwarzacz

.....................

2

Przegląd radioodtwarzacza . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

Ważne informacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe . . . . . . . . .

3

Nastawy podstawowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

Tryb radia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

Odtwarzacz CD

.........................

9

Obsługa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

1

s2u0.3.book Page 2 Wednesday, March 26, 2008 7:33 AM

2

Radioodtwarzacz

Radioodtwarzacz
Przegląd radioodtwarzacza
1 Pokrętło
A

Elementy wyposażenia oznaczone gwiazdką * występują jako wyposażenie seryjne
tylko w określonych modelach samochodów bądź są dostępne jako wyposażenie
dodatkowe w pewnych modelach samochodów.

− włączanie i wyłączanie (naciśnięcie)
− regulacja głośności (obrót)
2
A
3
A
4
A
5
A

− pozostałe ustawienia funkcji w dostępnych menu
Przycisk AUD do ustawiania dźwięku
Przycisk GEO do ustawiania rozkładu dźwięku
Przycisk A/F przełączania zakresów fal AM/FM
Przycisk TP
− Odbiór komunikatów drogowych

6
A

− Menu Setup
Przycisk kołyskowy   ,  
− ręczne szukanie stacji radiowych, szukanie stacji radiowych
− wybór tytułu podczas odtwarzania płyty CD, szybkie odtwarzanie płyty CD
do przodu i wstecz
− Wybór punktów menu
1 - 6
− zapisywanie i wybieranie stacji radiowych

7 Przyciski stacji
A

− Wybieranie płyty CD
− Wprowadzanie kodu
AS do automatycznego zapamiętania stacji

8 Przycisk
A
9 Przycisk
A

SCN

− szybkie wyszukiwanie w danym paśmie fal
− przeszukiwanie zawartości płyty CD
10 Otwór na płyty CD
A
11 Przycisk wysuwania płyty CD
A
12 Przycisk AIM do zapisywania komunikatów drogowych
A

Ważne informacje
Gwarancja
Urządzenie jest objęte takimi samymi warunkami gwarancji, jak samochody
fabrycznie nowe.
Po upływie okresu gwarancji urządzenie wymagające naprawy będzie wymieniane
po korzystnej cenie na urządzenie poddane gruntownej regeneracji, o wartości
nowego z zakresu gwarancji na części zamienne. Warunkiem takiej wymiany jest
jednak brak uszkodzeń obudowy oraz śladów prób podejmowania naprawy we
własnym zakresie.

Informacja
W myśl gwarancji, szkoda nie powstaje na skutek użytkowania niezgodnego z
przeznaczeniem lub przez niefachową naprawę. Poza tymi wypadkami nie przewiduje się jakichkolwiek innych szkód.

Obsługa radia
Radio może być włączone tylko wtedy gdy rzeczywiście pozwalają na to aktualne warunki drogowe.
Głośność należy ustawiać w taki sposób, by dźwięki z zewnątrz samochodu, np.
syrena pojazdów uprzywilejowanych (policja, pogotowie ratunkowe i straż
pożarna) były słyszalne przez kierowcę.
Moc wyjściowa
4x20 W

s2u0.3.book Page 3 Wednesday, March 26, 2008 7:33 AM

Radioodtwarzacz

UWAGA!
Swoją uwagę prosimy poświęcać przede wszystkim kierowaniu
samochodem! Kierowca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo
ruchu. Z funkcji radia korzystać wyłącznie w taki sposób, by w każdej sytuacji
drogowej móc zachować kontrolę nad samochodem!

Ze względu na to, że urządzenie działa tylko po wprowadzeniu kodu bezpieczeństwa, jego użytkowanie w przypadku kradzieży jest praktycznie niemożliwe. W
ten sposób przyczynia się ono do większego zabezpieczenia przeciwkradzieżowego.

•
Korzystanie z wyświetlacza
Z wyświetlaczem należy postępować delikatnie, ponieważ naciskanie palcem lub
dotykanie ostrymi przedmiotami może powodować wgniecenia i zadrapania.
Wyświetlacz można czyścić z plam odcisków miękką szmatką, ewentualnie
zwilżoną alkoholem.

Informacja

Informacja

Kod jest zapamiętywany w zestawie wskaźników. Dzięki temu jest on rozkodowywany automatycznie (kodowanie komfortowe) Z tego względu przy codziennym użytkowaniu ręczne wprowadzanie kodu nie jest wymagane.

•

Przy wyłączonym urządzeniu i wyłączonym zapłonie migająca dioda informuje
o tym, że jest uruchomiona ochrona przeciwkradzieżowa.

Wprowadzanie kodu
– Włącz radioodtwarzacz przy włączonym zapłonie. Wyświetla się napis
SAFE, a następnie 1000.

Do czyszczenia nie należy stosować rozpuszczalników takich jak benzyna lub
terpentyna, ponieważ substancje tego typu wchodzą w reakcję z powierzchnią
wyświetlacza.

– Za pomocą przycisków stacji radiowych od 1 do 4 wprowadź kod
bezpieczeństwa.

Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe

– Zatwierdzić kod poprzez naciśnięcie i dłuższe przytrzymanie przycisku  lub poprzez krótkie naciśnięcie przycisku  .

Kodowanie przeciwkradzieżowe

W przypadku zatwierdzenia błędnie wprowadzonego kodu, można powtórzyć całą
operację od początku.

Radioodtwarzacz jest wyposażony w układ kodowania komfortowego. Podczas
pierwszego uruchomienia kod bezpieczeństwa zapamiętywany jest nie tylko w
radioodtwarzaczu, ale również w samochodzie.

W przypadku ponownego wprowadzenia nieprawidłowego kodu, urządzenie
zablokuje się na około jedną godzinę. Dopiero po upływie jednej godziny, w czasie
której układ nawigacji musi być włączony a kluczyk musi się znajdować w
wyłączniku zapłonu, można ponownie spróbować wprowadzić numer kodu.

W przypadku odłączenia i ponownego podłączenia akumulatora najpierw włączać
zapłon, a dopiero potem radioodtwarzacz.
Montując radioodtwarzacz w innym samochodzie należy wprowadzić kod bezpieczeństwa. W takim wypadku zaleca się skontaktowanie z Partnerem Handlowym
Škody lub Dystrybutorem Marki Škoda.

Cykl – dwie próby, godzina blokady – zostaje zachowany.

3
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Radioodtwarzacz

Nastawy podstawowe
Włączanie i wyłączanie urządzenia
– Włączanie lub wyłączanie układu następuje poprzez naciśnięcie
1 .
pokrętła A
Jeśli przy włączonym urządzeniu nastąpi wyjęcie kluczyka z wyłącznika zapłonu,
urządzenie wyłączy się automatycznie. Układ można włączyć ponownie poprzez
1 . Przy wyłączonym silniku urządzenie (ochrona akumulanaciśnięcie pokrętła A
tora przed rozładowaniem) wyłącza się automatycznie po około jednej godzinie.
W przypadku wyłączenia radioodtwarzacza poprzez wyciągnięcie kluczyka
wyłącznika zapłonu, włączy się ono ponownie wraz z włączeniem zapłonu.

1 ustaw żądaną wartość rozkładu głośności
– Za pomocą pokrętła A
między głośnikami lewymi a prawymi.

Fader
– Naciśnij przycisk GEO , na wyświetlaczu wyświetla się FAD.
1 ustaw żądaną wartość rozkładu głośności
– Za pomocą pokrętła A
między głośnikami przednimi i tylnymi.

Naciskając ponownie przycisk GEO lub po upływie 5 sekund po zakończeniu ustawiania nowe wartości zostaną zapamiętane i radioodtwarzacz powróci do normalnego trybu pracy.

Ustawienie funkcji dodatkowych

Ustawienia dźwięku

– Naciśnij i przytrzymaj przycisk TP , by wyświetlić menu Setup.

Ustawienie tonów niskich

– Naciśnij ponownie przycisk TP lub przycisk kołyskowy  lub  ,
by wybrać poszczególne funkcje menu.

– Naciśnij przycisk AUD , na wyświetlaczu wyświetla się BASS.
1 ustaw żądaną wartość.
– Obracając pokrętło A

Regulacja tonów wysokich
– Naciśnij przycisk AUD , na wyświetlaczu wyświetla się TRE.
– Obracając pokrętło A ustaw żądaną wartość.
1

Naciskając ponownie przycisk AUD lub po upływie 5 sekund po zakończeniu ustawiania nowe wartości zostaną zapamiętane i radioodtwarzacz powróci do normalnego trybu pracy.

Ustawienie rozkładu głośności
Balance
– Naciśnij przycisk GEO , na wyświetlaczu wyświetla się BAL.

1 .
– Zmienione ustawienie zatwierdź za pomocą pokrętła A

– Krótkim naciśnięciem przycisku TP lub przełącznika kołyskowego
 zapisuje się wybraną wartość.
– Długim naciśnięciem przycisku TP zamyka się menu Setup (Ustawienia) bez zapisania wartości.
GALA
Wraz ze wzrostem prędkości samochodu wzrasta głośność dźwięku radioodtwarzacza. Wyższa wartość ustawienia powoduje większe podgłośnienie.
ON VOL
Radioodtwarzacz zapamiętuje poziom głośności, jaki był ustawiony ostatnio przed
wyłączeniem. Jeśli wartość będzie wyższa, przy ponownym włączeniu radioodtwarzacza głośność zmniejszy się do wartości określonej poprzez parametr ON
VOL.
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LED

CD SFL

Włączanie lub wyłączanie diody ostrzegawczej.
BEEP

W przypadku wybrania CD SFL D tytuły na płycie CD będą odtwarzane w kolejności
losowej. W przypadku wybrania CD SFL M tytuły znajdujące się na płytach umieszczonych w magazynku zmieniacza CD* będą odtwarzane w kolejności losowej.

Włączanie lub wyłączanie sygnału dźwiękowego podczas zapamiętywania stacji
radiowych.

KEY

AUTO REG / REG OFF

W przypadku wybrania KEY ON radioodtwarzacz wyłączy się po wyciągnięciu kluczyka z wyłącznika zapłonu. W przypadku wybrania KEY OFF radioodtwarzacz
1 .
będzie można włączyć i wyłączyć tylko przyciskiem A

Niektóre programy nadawane przez stacje radiowe w określonych porach dnia są
podzielone na programy regionalne. Z tego powodu w poszczególnych regionach
programy regionalne nadawane przez stację radiową mogą przekazywać inne
wiadomości.
Urządzenie próbuje najpierw ustawić wyłącznie częstotliwości alternatywne
wybranej stacji radiowej.
Jeśli jednak jakość jest na tyle zła, że „grozi to zanikiem programu“, radioodtwarzacz będzie akceptował również „pokrewne“ częstotliwości.
W wypadku wybrania REG AUTO zmiana na regionalnie „współpracującą“ stację
radiową następuje wyłącznie przy spadku jakości odbioru grożącym zanikiem
programu. Przy wyborze REG OFF odbiornik będzie korzystał ze „spokrewnionych“
regionalnie stacji radiowych bez żadnych ograniczeń.
M/S
Za pomocą tej funkcji możesz ustawić, czy sygnał RDS będzie powodował automatyczne przełączanie na optymalne odtwarzanie muzyki i głosu.
PHONE IN*

LOUD
Funkcja Loudness wzmacnia dźwięk niskich i wysokich częstotliwości przy niskim
poziomie głośności.
MONO
Przy złym odbiorze włącza się tryb mono.
LOC
W przypadku wybrania LOC ON przy wyszukiwaniu będą uwzględniane tylko stacje
o najsilniejszym sygnale nadawania. W przypadku wybrania LOC OFF przy wyszukiwaniu będą uwzględniane również stacje o słabszym sygnale nadawania.

Tryb radia
Zmiana pasma częstotliwości

W przypadku gdy samochód jest wyposażony w zestaw głośnomówiący, można
włączyć lub wyłączyć słuchanie monofonicznego dźwięku rozmów telefonicznych
za pośrednictwem głośników samochodowych.

Radio jest wyposażone w zakresy fal FM1/AM1 i FM2/AM2. Naciśnij i przytrzymaj
przycisk A/F by przejść do następnego zakresu fal.

PH VOL*

Wyszukiwanie i zapamiętywanie stacji radiowych

Ustawienie głośności odtwarzania rozmów telefonicznych.
TA VOL
Ustawienie głośności odtwarzania komunikatów drogowych.

Wyszukiwanie ręczne
– Naciśnięcie przycisku kołyskowego  lub  powoduje ustawienie
częstotliwości żądanej stacji radiowej.

5

s2u0.3.book Page 6 Wednesday, March 26, 2008 7:33 AM

6

Radioodtwarzacz
Wyszukiwanie automatyczne SEEK
– Naciśnięcie przycisku  lub  powoduje rozpoczęcie wyszukiwania w wybranym zakresie fal następnej stacji radiowej.

Radiotekst
Niektóre stacje radiowe wysyłają dodatkowe informacje tekstowe –
zwane radiotekstem.

Funkcja SCAN
– Naciśnięcie przycisku SCN powoduje krótkie (przez 10 sekund)
odsłuchanie stacji radiowych dostępnych w aktualnie wybranym
zakresie fal.
– Ponowne naciśnięcie przycisku SCN powoduje wyłączenie tej funkcji
i pozostanie przy aktualnie wybranej stacji radiowej.
Zaprogramowanie stacji radiowych
7 , pod
– Po wybraniu stacji radiowej naciśnij jeden z przycisków stacji A
którym chcesz zaprogramować tę stację radiową i przytrzymaj go tak
długo, aż sygnał radiowy wyłączy się na chwilę i włączy się krótki
sygnał dźwiękowy.

Wyszukiwanie automatyczne z zapamiętaniem stacji radiowych
– Naciśnij przycisk AS . Rozpoczyna się wyszukiwanie automatyczne
stacji radiowych, a następnie radioodtwarzacz zapamiętuje 6 stacji
radiowych o najsilniejszych sygnałach nadawania na poziomie FM2,
TP lub AM2. Na wyświetlaczu wyświetla się komunikat STORE.
7 , naciśPo zaprogramowaniu stacji radiowych pod wszystkimi przyciskami stacji A
7 powoduje włączenie zapronięcie jednego z dostępnych przycisków stacji A
gramowanej pod nim stacji radiowej.

Informacja
Każde kolejne naciśnięcie przycisku AS powoduje aktualizowanie i ponowne zapisywanie zaprogramowanych stacji radiowych.

•

Informacja

Informacje tekstowe nie muszą być dostępne we wszystkich stacjach radiowych.

•

W zależności od jakość odbieranego sygnału radioodtwarzacz potrzebuje
trochę czasu do poprawnego wczytania wszystkich prezentowanych znaków.

Funkcje RDS
RDS („Radio Data System“) służy do przesyłania informacji identyfikującej program
i dodatkowe usługi i umożliwia w ten sposób między innymi automatyczne śledzenie stacji.
Stacje radiowe obsługujące funkcję RDS, przy dostatecznie silnym sygnale wysyłają
dodatkowo informację tekstową ze swoją nazwą, którą widać na wyświetlaczu
zamiast wskazania częstotliwości.
Jeśli stacja radiowa nadaje dodatkowe informacje za pośrednictwem funkcji RDS i
w tym czasie trwa programowanie tej stacji, wówczas może się zdarzyć, że po
zaprogramowaniu nazwa stacji nie będzie wyświetlana poprawnie.

Komunikaty drogowe
Włączanie i wyłączanie komunikatów drogowych
Naciśnij przycisk TP , na wyświetlaczu wyświetla się TP. Jeśli nastawiona stacja
radiowa nie wysyła komunikatu drogowego, radioodtwarzacz wyszukuje stację
radiową, która taki komunikat nadaje. Na wyświetlaczu wyświetla się komunikat TP
SEEK.
Jeśli radioodtwarzacz nie odnajdzie stacji radiowej nadającej komunikaty drogowe,
wyświetla się komunikat NO TP.
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Nachodzący komunikat drogowy przerywa automatycznie odtwarzanie płyty CD
lub słuchanie stacji radiowej, która akurat nie wysyła komunikatu drogowego. Na
wyświetlaczu wyświetla się komunikat INFO PRGNAME. Po zakończeniu komunikatu drogowego radioodtwarzacz powraca automatycznie do poprzedniego
odtwarzania.
Naciśnij przycisk TP , by wyłączyć odbieranie komunikatów drogowych. Wskazanie
TP na wyświetlaczu wyłącza się.

Pamięć komunikatów drogowych
Automatyczne nagrywanie komunikatów drogowych
Przy włączonej funkcji komunikatów drogowych AIM , udostępnianiu przez stację
radiową komunikatów drogowych i przy włączonym zapłonie samochodu
nadchodzące komunikaty drogowe będą nagrywane. W ten sposób można w
każdej chwili skorzystać na najnowszych informacji o sytuacji na drodze, także
wtedy gdy radioodtwarzacz został wyłączony w czasie jazdy na dłuższy czas.
Po zatrzymaniu samochodu (z wyłączeniem zapłonu) – stacja radiowa nadaje
komunikaty drogowe i w urządzeniu jest włączona funkcja komunikatów
drogowych – przez dwie godziny będą jeszcze nagrywane komunikaty drogowe
przychodzące od tej stacji radiowej.
Przy wyłączaniu zapłonu na wyświetlaczu przez pięć sekund widać nazwę stacji
radiowej, której komunikaty drogowe będą nagrywane przez kolejne dwie godziny.
W czasie tego pięciosekundowego wyświetlania można przyciskami strzałek w
urządzeniu wybrać inną stację radiową, której komunikaty drogowe będą nagrywane.
Gdy przy wyłączonym samochodzie nastąpi pogorszenie odbioru ustawionej stacji
radiowej nadającej komunikaty drogowe, urządzenie automatycznie wyszuka
drugą stację radiową nadającą komunikaty drogowe.
Można nagrać maksymalnie dziewięć komunikatów drogowych o łącznej długości
czterech minut. Jeśli pamięć komunikatów głosowych jest zapełniona, najstarszy
komunikat drogowy zostanie nadpisany.

Nagrywanie 2-godzinne
Gdy przed wyłączeniem radioodtwarzacza wybrany był zakres TP, w ciągu kolejnych
2 godzin automatycznie będą nagrywane wszystkie nadchodzące komunikaty
drogowe. Na wyświetlaczu wyświetla się „TIM 2 H“.
Nagrywanie 24-godzinne
Naciśnięcie przycisku AIM przy wyłączonym urządzeniu włącza tryb nagrywania
24-godzinnnego. Na wyświetlaczu wyświetla ostatnio nastawiony program i napis
„TIM 24 H“.

•

Informacja

Za treść komunikatów drogowych odpowiadają redakcje drogowe danej stacji
radiowej.

•

Nagrywanie komunikatów drogowych będzie możliwe tylko przy włączonej
funkcji komunikatów drogowych i nadawaniu komunikatów drogowych przez
stację radiową (wskazanie: TP).

•

Jeśli pamięć komunikatów głosowych jest zapełniona, najstarszy komunikat
drogowy zostanie nadpisany.

•

Przy komunikacie trwającym więcej niż cztery minuty, początek zostaje nadpisany.

•

Gdy włączysz radioodtwarzacz w czasie nagrywania komunikatu, nagrywanie
zostanie przerwane.

Odsłuchiwanie komunikatów drogowych
– Nacisnąć przycisk AIM , by odsłuchać nagrane komunikaty drogowe.
Odtwarzanie rozpocznie się od ostatnio nagranego komunikatu
drogowego i obejmie wszystkie nagrane komunikaty, aż do najstarszego.
– Naciśnięcie przycisku kołyskowego  powoduje powrót do początku
aktualnie odtwarzanego komunikatu drogowego.

7

s2u0.3.book Page 8 Wednesday, March 26, 2008 7:33 AM

8

Radioodtwarzacz
– Gdy w trakcie odtwarzania komunikatu drogowego naciśniesz dwa
razy przycisk kołyskowy  , możesz naciskając przycisk kołyskowy 
lub  przejść do innych komunikatów drogowych (wcześniejszych
lub późniejszych).
– Naciśnij i przytrzymaj przycisk kołyskowy  lub  , by odtworzyć
wstecz lub do przodu komunikaty w przyspieszonym tempie.
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Odtwarzacz CD

Odtwarzacz CD
Obsługa

Zakończenie odtwarzania płyty CD

Wkładanie płyt CD

– Naciśnij przycisk A/F lub TP by zakończyć odtwarzanie płyty CD i
przejść do słuchania radia. Płyta CD pozostaje w urządzeniu.

10 do momentu, aż urządzenie
– Ostrożnie wsuń płytę CD w szczelinę A
samo ją wciągnie do środka. Odtwarzanie rozpoczyna się automatycznie. Na wyświetlaczu wyświetla się napis PLAY CD TR y (y = numer
odtwarzanego tytułu).

Korzystanie z odtwarzacza CD
Wybieranie tytułu
– Podczas odtwarzania płyty CD naciśnij przycisk kołyskowy  lub  ,
by wybrać poprzedni wzgl. następny tytuł.
– Naciśnij przycisk  lub  by rozpocząć szybkie odtwarzanie
tytułów wstecz wzgl. do przodu. Po zwolnieniu przycisku odtwarzanie
powraca do normalnej prędkości.
Funkcja SCAN

Wysuwanie płyty CD
– Naciśnij przycisk CD , płyta CD wysuwa się z urządzenia.

•

Informacja

Jeśli nie zabierzesz wysuniętej płyty CD, ze względu na bezpieczeństwo
zostanie ona ponownie wsunięta.

•

W przypadku gdy przed przełączeniem na odtwarzanie ze zmieniacza płyt CD
urządzenie pracowało w trybie TP, nadejście komunikatów drogowych będzie
powodowało przerwanie odtwarzania i przełączenie się urządzenia na słuchanie
radia. Po zakończeniu nadawania komunikatów drogowych urządzenie powraca
ponownie do odtwarzania płyty CD.

•

Gdy temperatura we wnętrzu radioodtwarzacza przekroczy 85°C, następuje
automatyczne wyłączenie odtwarzacza płyt CD. Gdy tylko temperatura spadnie
ponownie poniżej 85°C, włączenie odtwarzacza płyt CD będzie ponownie
możliwe.

– Naciśnij przycisk SCN , by rozpocząć przeszukiwanie zawartości płyty
CD. Urządzenie będzie odtwarzało po 10 pierwszych sekund każdego
tytułu. Na wyświetlaczu wyświetla się SCAN CD TR y.

Informacje ogólne odnośnie odtwarzania plików MP3

– Naciśnij ponownie przycisk SCN by powrócić do normalnego trybu
pracy.

•
•

Odtwarzanie w kolejności losowej

•
•
•

– Naciskając przycisk AS rozpocznij odtwarzanie tytułów zapisanych
na płycie w kolejności losowej.

Jakich plików MP3 i nośników danych należy używać
CD-ROM, CD-R, CD-RW o pojemności 650 MB i 700 MB.

Płyty CD muszą być zgodne ze standardem ISO 9660 level 2 oraz systemem
plików Joliet (single session i multisession).
Nazwy plików nie mogą być dłuższe niż 64 znaki.
Struktura folderów jest ograniczona do maksymalnie 8 poziomów.
Urządzenie nie obsługuje list odtwarzania.

9
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Odtwarzacz CD
Prędkość transmisji danych (przepływ danych w jednostce czasu)

•

Urządzenie obsługuje pliki MP3 z prędkościami transmisji danych od 32 do
256 kbit/s, jak również pliki MP3 ze zmienną prędkością transmisji danych.

•

W wypadku plików ze zmienną prędkością transmisji danych, wskazanie czasu
odtwarzania może być niedokładne.

Wskazówki dotyczące użytkowania płyt CD

•
•
•

Powstawanie kondensatu
Przy niskiej temperaturze i po opadach deszczu w napędzie płyt CD może się
gromadzić wilgoć (skraplanie). Może to powodować przerwy w odtwarzaniu lub
uniemożliwić odtwarzanie. W takich wypadkach odczekać, aż wilgoć ustąpi.

Nie wolno wystawiać płyt na bezpośrednie działanie promieni słonecznych!
Nie wolno pisać ani zaklejać płyt CD!

Informacja

Przerywanie w czasie odtwarzania
Na drogach o złej jakości oraz przy silnych drganiach mogą występować zakłócenia
w płynnym odtwarzaniu płyty CD.

Ostrożnie!

Nie stosować nigdy benzyny, rozcieńczalników do farb, lub środków do czyszczenia płyt analogowych. W przeciwnym wypadku można uszkodzić powierzchnię
płyty.

Każde zanieczyszczenie lub uszkodzenie płyt CD może prowadzić do trudności w
„odczycie“ informacji. Stopień błędu odczytu lasera zależy od zanieczyszczenia lub
od stopnia mechanicznego uszkodzenia płyty. Duże rysy powodują błędy w
odczycie lasera, poprzez które płyta przeskakuje” lub „zawiesza się“. Z płytami CD
należy się obchodzić ostrożnie i przechowywać je w pudełkach ochronnych.

Zewnętrzny zmieniacz płyt CD*

Wskazówki na temat czyszczenia płyt CD
Zabrudzonych płyt nie czyścić ruchami okrężnymi, tylko za pomocą miękkiej
szmatki od wewnątrz do zewnątrz płyty. Przy silnych zabrudzeniach zalecamy czyszczenie płyt specjalnymi środkami czyszczącymi. Również w tym wypadku nie
czyścić płyty ruchami okrężnymi, tylko do zewnątrz, a następnie wysuszyć.

UWAGA!

•

Odtwarzacz płyt CD posiada laser klasy 1. W wypadku otwarcia
urządzenia istnieje zagrożenie niewidzialnego promieniowania laserowego.

•

Odtwarzacz CD nie posiada elementów wymagających konserwacji ani
naprawy. Dlatego też w razie wystąpienia usterki mechanicznej lub uszkodzenia odtwarzacza CD najlepszym rozwiązaniem będzie zwrócenie się do
fachowej stacji obsługi.

Ten radioodtwarzacz umożliwia obsługiwanie oryginalnego zmieniacza
płyt CD, dostępnego w wyposażeniu opcjonalnym samochodu.
– W trybie odtwarzania zintegrowanego odtwarzacza CD naciśnij przycisk CD , by rozpocząć odtwarzanie z zewnętrznego zmieniacza CD.
7 wybierz płytę CD. W przypadku
– Za pomocą przycisku stacji A
wolnych kieszeni zmieniacza wyświetla się napis NO CD.

Pozostałe wskazania na wyświetlaczu:

•
•
•

NO DISC – brak płyt w magazynku zmieniacza CD.

•

NO CD MAGAZINE – brak magazynku w zmieniaczu CD.

CD X NO DISC – w wybranej kieszeni X magazynku nie ma płyty CD.

CHK MAGAZINE – zmieniacz płyt CD przeszukuje chwilowo magazynek i
jeszcze nie jest gotowy do pracy. Odtwarzanie rozpoczyna się po zakończeniu
przeszukiwania.
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Notatki
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