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Autorádio s USB portem a čtečkou karet      
AR 4027 USB/CR  
 

 
 

Obj. č.: 37 38 55 
 

 

Vážený zákazníku, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup autorádia AR 4027 USB/CR.  

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu  
a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.  

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! 
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Popis a ovládací prvky 
 

 
 

Bezpečnostní pokyny týkající se montáže a zapojení 
• Odpojte od baterie nejprve záporný pól a pak kladný pól. (Připojování se provádí v obráceném pořadí.)  

Je-li baterie odpojená od sítě, dojde ke ztrátě všech informací uložených v paměti.  
Dodržujte bezpečnostní pokyny výrobce vozidla. 

• Hlavní pojistka musí být nainstalovaná co nejblíže (max. 30 cm) od kladného pólu baterie, aby v případě 
nehody nedošlo k vznícení kabelu. Jestliže instalace neodpovídá této zásadě, ztrácíte nárok na pojistnou 
ochranu. 

• Průřez kladného a záporného kabelu nesmí být menší než 1,5 mm². 

Tipy pro instalaci: 

• Ochranné kabelové průchodky chrání kabely před poškozením o ostré části karoserie. 
• Během instalace nesmí dojít k poškození izolace kabelů. 
• Použití správného nářadí je při instalaci autorádia samozřejmým předpokladem. 

Dodatečné doplňkové informace týkající se instalace autorádia! 
1. Autorádio je dimenzováno pro záporný pól baterie, který musí být připojený ke karoserii vozidla.  

Před zahájením instalace toto zkontrolujte. 

2. Při instalaci/zapojení Vašeho autorádia vezměte v úvahu, že ne každé vozidlo je vybavené přípojkou ISO. 
V takovém případě Vám doporučujeme, abyste použili ISO adaptér, speciálně určený pro Vaše vozidlo. 

Adaptér můžete zakoupit u prodejce autopříslušenství a/nebo ve Vaší autodílně. 

3. Pokud jde obsazení přípojky trvalého proudu, může se situace u jednotlivých typů vozidel lišit.  
(Je to ale nutné pro ukládání rozhlasových stanic.) 

Aby bylo možné zajistit všechny funkce, je bezpodmínečně nutné, abyste při instalaci postupovali podle  
tohoto návodu. Máte-li pochybnosti, obraťte se na autoservis. 

 
Protože existuje velké množství různých typů vozidel, resp. výrobců vozidel, nelze garantovat správné obsazení 
konektoru ISO; a to dokonce ani v případě, že k sobě ISO přípojky mechanicky pasují. Proto může být nutné 
změnit elektrické zapojení, případně použít speciální adaptér. 
 

 UPOZORNĚNÍ: Při správném zapojení je možné rádio zapnout, resp. vypnout prostřednictvím zapalování. 
Dojde-li ke ztrátě uložených rozhlasových stanic, znamená to, že rádio není připojené k trvalému proudu,  
který je pro ukládání stanic nutný. 
 
POZOR: Při zapojení k trvalému proudu bez zapalování může navzdory skutečnosti, že je rádio  
vypnuté, docházet ke zbytečnému zatěžování autobaterie. V nejhorším případě může dojít k vybití autobaterie. 
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4. V závislosti na typu vozidla se ve výjimečných případech mohou za provozu ozývat rušivé zvuky.  
Ty lze odstranit odrušovacím filtrem. Vaše autorádio je v sériovém provedení odrušovacím filtrem již vybaveno. 
Přesto může v závislosti na typu vozidla k rušení dojít.  

Odrušovací filtr můžete zakoupit u prodejce autopříslušenství a/nebo ve Vaší autodílně. 

5. Při instalaci autorádia dejte prosím pozor na to, aby na zadní straně rádia zůstal dostatek volného prostoru, 
který by umožňoval dostatečné odvětrávání. 

6. Pokud jde o připojení antény, existují dvě různé normy. Za prvé je to starší přípojka (50 Ω) s dlouhým, 
vyčnívajícím kulatým konektorem na straně vozidla a kulatou zdířkou na straně rádia. Dále je to přípojka 
antény podle ISO (150 ohmů). Adaptéry pro oba formáty nabízejí výrobci příslušenství a/nebo autodílny. 

 UPOZORNĚNÍ: V případě VW a Audi  bezpodmínečně dbejte na následující: Pokud jde o anténu ve Vašem 
vozidle, může se jednat o aktivní anténu. Ta vyžaduje napájení, které je poskytováno pouze originálním 
autorádiem. Je-li tomu tak, použijte adaptér pro fantomové napájení. Adaptér můžete zakoupit u prodejce 
autopříslušenství a/nebo ve Vaší autodílně. 
 

Instalace 
 

Autorádio namontujte tak, jak vidíte na obrázcích. 
 
a Matice 
b Pružná podložka 
c Podložka 
d Šroub 
e Montážní úhelník 
f Závitový svorník 
g Zasouvací pouzdro 
h Nástroj pro vytažení (klíč pro demontáž) 
 
 
 
 
 
 

Zapojení 
 

Zapojení proveďte tak, jak vidíte na obrázku. 

 
Používejte reproduktory s impedancí 4 Ω. 
Propojení kabelů reproduktorů musí být neuzemněné.  
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Připojení externího zesilova če 
Pro připojení externího zesilovače použijte výstup Audio Cinch LINE OUT na zadní straně přístroje.  
Dodržujte také návod k obsluze externího zesilovače. 
 

Pokyny týkající se obsluhy 
1. Je-li uvnitř vozidla extrémně horko, např. po delším parkování na Slunci, přístroj nezapínejte,  

dokud se vnitřek vozidla po krátké jízdě znovu neochladí. 
2. Případné poruchy fungování lze během provozu odstranit stisknutím tlačítka RESET. Tlačítko RESET (10) 

stiskněte např. pomocí nějakého drátku a elektroniku tím vyresetujte. 
3. Čas, který se zobrazuje v režimu StandBy, se nastaví automaticky, jakmile budete poslouchat rádio.  

Ruční nastavení není možné. 

Obsluha 
 

Níže jsou uvedeny funkce jednotlivých tlačítek na přístroji, viz obrázek v kapitole „Popis a ovládací prvky.“ 
 
1 Tlačítko MODE  
Stiskněte toto tlačítko a můžete volit mezi různými režimy (Radio, USB, CARD a AUX). 

 UPOZORNĚNÍ: Režimy USB a CARD lze zvolit pouze za předpokladu, že je v přístroji vložené  
příslušné médium. 
 
2 Tlačítka pro volbu stanic (1–6) 

a) V režimu rádia: 
• Podržte požadované tlačítko stanice stisknuté, chcete-li si rozhlasovou stanici uložit. 
• Chcete-li danou rozhlasovou stanici poslouchat, krátce stiskněte příslušné tlačítko stanice. 
• Pro výběr typu programu. Viz tlačítko BAND/PTY. 

b) V režimu USB/CARD:  

Přímý výběr hudebního souboru. Viz tlačítko AS/PS. 

3 Ovlada č hlasitosti/zap/vyp/tla čítko SEL (výb ěr) 

a) Chcete-li přístroj zapnout, stiskněte tento ovladač. Chcete-li přístroj vypnout, podržte ovladač stisknutý.  
Na displeji se objeví zobrazení času. 

b) V normálním režimu poslechu slouží tento ovladač k nastavení hlasitosti.  

Ve spojení s dříve stisknutým ovladačem (tlačítko SEL) lze provádět změny v menu, např. pokud jde o zvuk. 

c) Krátce stiskněte tlačítko SEL a přejděte do menu. Opakovaným stisknutím tlačítka SEL nyní můžete vybírat 
jednotlivé položky menu. Nastavení jednotlivých položek menu provedete otáčením ovladačem hlasitosti. 

BAS (basy) 
TRE (výšky) 
BAL (vyvážení) 
FAD (prolínání) 
AF ON/AF OFF  
AF (alternativní frekvence) je funkce, která pracuje pomocí RDS (Radio Data System) a může být používána  
pouze u vysílačů FM. Přístroj vyhledává na pozadí frekvenci naladěné stanice, kterou lze nejlépe přijímat. 

• ON V případě špatného příjmu určité rozhlasové stanice přístroj automaticky přejde na stanici,  
která vysílá stejný program prostřednictvím stejného řetězce vysílačů RDS. 

• OFF Funkce je deaktivovaná. 
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REG ON/REG OFF  

Některé stanice se v určitých časech dělí používanou frekvenci mezi regionální programy s odlišným obsahem. 

• ON Jsou přehrávány pouze regionální programy rozhlasové stanice. 
• OFF Je přehráván také nadregionální program. 

VOL (hlasitost) 
 
4 Tlačítko /DIR 

a) V režimu rádia pro nastavení rozhlasové stanice. 
b) V režimu USB/CARD: 

• Stiskněte tlačítko a vyberte předcházející skladbu. 
• Chcete-li zvolit předcházející složku, podržte tlačítko stisknuté (pokud složka na paměťovém  

médiu existuje). 

5 Tlačítko /MUT 

a) Stiskněte tlačítko, chcete-li přerušit přehrávání určité skladby (funkce pauzy). Chcete-li v přehrávání 
pokračovat, stiskněte totéž tlačítko ještě jednou. 

b) Podržíte-li tlačítko stisknuté, vypne se zvuk. Chcete-li tuto funkci znovu deaktivovat, podržte tlačítko  
znovu stisknuté. 

6 LCD displej (obrazovka z tekutých krystal ů) 
 
7 Slot pro SD/MMC kartu 
Zasuňte paměťovou kartu štítkem dopředu do k tomu určeného otvoru, až se v něm kliknutím zajistí.  
Na displeji se objeví nápis CARD. Soubory se začnou automaticky přehrávat. 
 

 UPOZORNĚNÍ: Chcete-li vyhledat/vybrat určité zvukové stopy, postupujte tak, jak je popsáno 
v bodě „Vyhledávání pomocí tlačítka AS/PS v režimu MP3“. 
 
Chcete-li paměťovou kartu vyjmout, znovu zatlačte na její hranu. Karta se s kliknutí uvolní a Vy ji můžete odebrat. 
 

 Jednoduché vytažení karty (bez jejího předchozího uvolnění) může poškodit slot a/nebo paměťovou kartu. 
 
8 Zdířka AUX 
Pro připojení analogových přehrávačů. Prostřednictvím této zdířky můžete přes reproduktory přehrávat zvuk 
z jiných přehrávačů, jako je MP3 přehrávač, CD přehrávač apod. 

1. Zapojte externí přehrávač pomocí 3,5mm stereo kolíkového konektoru do zdířky AUX (8). 
2. Opakovaně stiskněte tlačítko MODE (1), až se na displeji objeví nápis AUX. 
3. Prostřednictvím reproduktorů můžete poslouchat nahrávky z externího přehrávače,  

ovladačem hlasitosti (3) můžete regulovat hlasitost poslechu. 
4. Další informace najdete v návodu k obsluze externího přehrávače.  

 UPOZORNĚNÍ:  
Hlasitost externího přehrávače nastavte na úroveň vhodnou k poslechu. 
 
9 USB port  
Chcete-li přehrávat soubory z USB paměťového zařízení, zapojte je do k tomu určeného portu.  
Na displeji se zobrazí nápis USB. Soubory se začnou automaticky přehrávat. 
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 UPOZORNĚNÍ:  

• Chcete-li vyhledat/vybrat určité zvukové stopy, postupujte tak, jak je popsáno  
ve „Vyhledávání pomocí tlačítka AS/PS v režimu MP3“. 

• USB port slouží výhradně k přehrávání z paměťových médií a nikoliv k nabíjení externích zařízení.  
Poskytuje pouze napájení Low Power (100 mA). Pro použití např. externích 2,5'' pevných disků,  
které mohou vykazovat náběhový proud až 1 100 mA, není tento USB port dimenzovaný.  
Pro přehrávání ze smartphonu nebo iPodu, resp. iPhonu použijte k tomu určenou zdířku AUX. 

10 Tlačítko RESET (pro vyresetování) 
Viz kapitola Pokyny týkající se obsluhy. 
 
11 Tlačítko /DIR 

a) V režimu rádia pro nastavení rozhlasové stanice. 
b) V režimu USB/CARD: 

• Stiskněte tlačítko a vyberte následující skladbu. 
• Chcete-li zvolit následující složku, podržte tlačítko stisknuté (pokud složka na paměťovém médiu existuje). 

12 Tlačítko BAND/PTY 

a) V režimu rádia  

Krátce stiskněte tlačítko BAND/PTY, chcete-li přepínat mezi třemi hladinami FM (VKV).  
Označení příslušné hladiny se zobrazí na LCD displeji.  

b) Tlačítko PTY  

V režimu rádia  
PTY Volba typu programu  
Kromě názvu stanice poskytují některé FM stanice také informace o typu vysílaného programu.  
Tyto informace mohou být Vaším autorádiem zobrazeny. 
 
Příklady typů programů: 
SPORT  NEWS   POP   CLASSICS 
 
Díky funkci PTY můžete cíleně vybírat stanice vysílající určitý typ programu.  
Jednotlivé programy jsou rozdělené do určitých kategorií: Hudba a mluvené slovo.  
Seznam typů programů najdete níže. 

• Podržte tlačítko BAND/PTY 1× stisknuté, funkci zapněte a zvolte kategorii Mluvené slovo. 
• Podržte tlačítko BAND/PTY 2× stisknuté a zvolte kategorii Hudba.  

 UPOZORNĚNÍ: Deaktivace funkce 
Jestliže tlačítko BAND/PTY podržíte stisknuté potřetí, funkce se deaktivuje. 
 
Následně stiskněte tlačítka pro volbu stanic 1–6 a vyberte typ programu.  
Na displeji se zobrazí zvolený typ programu. 
Je-li aktivní funkce PTY, spustí autorádio vyhledávání odpovídajících informací o typu programu  
a vyhledávání ukončí, jakmile hledanou informaci o typu programu najde.  
Jestliže hledaný typ programu nebyl nalezen, objeví se na displeji hlášení NO PTY. 
Jestliže hledaná informace o typu programu již neexistuje, přepne se funkce PTY automaticky  
do normálního režimu. 
 
  



Obsah je uzamčen 
 

Dokončete, prosím, proces objednávky. 

Následně budete mít přístup k celému dokumentu. 

 

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody: 

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky.  

Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a 

rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit. 
 

*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme. 

 

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj 

prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit. 

 

 

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme! 

 


