
Autorádio BLOW AVH-8890 

CZ manuál 

Základní funkce zařízení 

• SD/MMC/USB/MP3 

• Podporuje vysokokapacitní paměťové karty 

• Elektronické ladění rádia 

• Elektronické ovládání hlasitosti 

• Hodiny 

• LCD displej 

• Vysoký výstupní výkon 

Dálkové ovládání 

 
 

1 Zapnuto/Vypnuto 

2 Hlasitost 

3 Ztlumit 

4 Ekvalizér 

5 Stanice FM 

6 Výběr pásma 

7 Předchozí/Následující 

8 Volba režimu 

9 Play/Pause 

10 Hodiny 

11 Výběr zvukového kanálu 

12 Číselné klávesy 



Bezpečnost a instalace 

• Instalaci by měli provádět kvalifikovaní technici. 

• Nepřipojujte napájení před připojením ostatních kabelů. 

• Abyste zabránili zkratu, chraňte exponované části kabeláže izolační páskou. 

• Po instalaci upevněte všechny uvolněné nebo vyčnívající části kabeláže. 

• Přístroj je určen pouze pro napájení stejnosměrným proudem 12 V. 

• Kabely připojte podle barevného značení. Nesprávné připojení může vést k poškození 

jednotky a elektrického systému vozidla. 

 

 
Obsluha autorádia 

 

        Zapnutí/vypnutí spotřebiče 

Výběr provozního režimu 

    V režimu rádia stisknutím automaticky vyhledáte další rozhlasovou stanici, dlouhým 

stisknutím ji vyhledáte ručně. V režimu přehrávání stisknutím přejdete na další skladbu, 

dlouhým stisknutím přetočíte skladbu dopředu. 

      V režimu rádia stisknutím automaticky vyhledáte předchozí rozhlasovou stanici, 

dlouhým stisknutím ji vyhledáte ručně. V režimu přehrávání stisknutím přepnete na 

předchozí skladbu, dlouhým stisknutím přetočíte zpět. 

   Stisknutím zobrazíte hodiny, dlouhým stisknutím přejdete do režimu nastavení 

hodin (čas nastavíte pomocí ovládání hlasitosti). 

  Stisknutím přepínáte pásma, dlouhým stisknutím ukládáte stanice. 

 V režimu rádia stisknutím spustíte první uloženou rozhlasovou stanici. V režimu 

přehrávání stisknutím spustíte přehrávání, dalším stisknutím přehrávání pozastavíte. 



V režimu rádia stisknutím spustíte druhou uloženou rozhlasovou stanici. V režimu 

přehrávání stisknutím spustíte přehrávání skladeb (prvních 10 sekund každé skladby). 

V režimu rádia stisknutím spustíte třetí uloženou rozhlasovou stanici. V režimu 

přehrávání stisknutím opakovaně přehrávejte skladbu. 

V režimu rádia stisknutím tlačítka spustíte čtvrtou uloženou rozhlasovou stanici. V 

režimu přehrávání stiskněte tlačítko pro náhodné přehrávání skladby. 

V režimu rádia stisknutím spustíte pátou uloženou rozhlasovou stanici. V režimu 

přehrávání stisknutím přeskočíte 10 skladeb zpět. 

V režimu rádia stisknutím spustíte šestou uloženou rozhlasovou stanici. V režimu 

přehrávání stisknutím přeskočíte 10 skladeb dopředu. 

Potenciometr hlasitosti. V režimu přehrávání - stisknutím aktivujete nastavení 

ekvalizéru (otáčením potenciometru přepínáte mezi nastaveními). 

V režimu rádia - stisknutím přejdete na předchozí rozhlasovou stanici; v režimu 

hudebních souborů - stisknutím přeskočíte 10 skladeb zpět; v režimu handsfree - přijmete 

hovor. 

V režimu rádia stisknutím přeskočíte na další stanici, v režimu hudebních souborů 

stisknutím přeskočíte 10 skladeb dopředu. 

Ekvalizér v režimu hudebních souborů - volitelné předvolby: POP, ROCK, JAZZ, CLASS 

V režimu rádia krátce stiskněte - přepínání mezi FM1, FM2, FM3. Dlouhé stisknutí - 

automatické uložení kanálu 

Chcete-li nastavit barvu displeje, klikejte na knoflík hlasitosti, až se na displeji  
zobrazí "auto", pak otočte knoflíkem hlasitosti a zvolte barvu.

Aplikace pro chytré telefony 

Chcete-li ovládat funkce zařízení pomocí chytrého telefonu, stáhněte si aplikaci BT Car 

Audio. Naskenujte QR kód níže a stáhněte si aplikaci, která je dostupná pro Android a iOS. 



Příprava na připojení 

• Ujistěte se, že zdrojem napájení je 12V baterie. 

• Zkontrolujte izolaci vodičů, ujistěte se, že není porušená, a připojte vodiče podle 

následujícího schématu.  

• Obnažené části vodičů zakryjte izolační páskou, abyste zabránili zkratu. 

Schéma zapojení 

 

 

Technická specifikace 

• FM 

• Citlivost: <=22db 

• Pásmo zkreslení (Ikhz): <=5% 

• Frekvenční odezva: (100hz~10khz) +/- 6 dB 

• Napájení 12V DC 

• Frekvenční rozsah: 87.5 -108 MHz  

• Odstup signálu od šumu: >=50 dB 

• Oddělení (Ikhz): >=22 dB 

• Impedance: 4 Ohm 

• Maximální výkon: 4x 45 Watt 

 

Prohlášení o shodě (zkrácené) 

Výrobce: Prolech Sp.J., Stary Puznów58B, 08-400 Garwolin, Polsko Výrobce prohlašuje, že výrobek: Autorádio 

AVH8890 značky BLOW, kód výrobku 78-281# je v souladu s požadavky směrnic 2014/30/EU, 2014/53/EU, 

2011/65/EU. Prohlášení o shodě je k dispozici ke stažení na internetových stránkách: www.prolech.com.pl. 


