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Ovládací prvky

â. Symbol Funkce

1 Zapnutí a vypnutí

Regulace hlasitosti:
otáãením

Balance vlevo/vpravo:
vytáhnutím a otáãením

2 Regulátor prolínání
(Balance vpfiedu/vzadu):

3 Zvuk (hloubky/v˘‰ky):
otáãením

4 Otvor pro kazetu

5 Pfievíjení pásku vzad

6 Pfievíjení pásku vpfied

7 UML Volba vlnového pásma

8 [1]-[6] Numerická tlaãítka stanic

9 AS Automatické ladûní
pfiedvolby

: Tlaãítko automatického
ladûní vzad

Tlaãítko automatického
ladûní vpfied

; TP Dopravní hlá‰ení

< RDS (Radio Data System)
Autom. identifikace
programu

= Kontrolka CODE

Indikaãní systém
(Displej)

Pro externí zobrazení funkcí rádio informací
je pouÏíván také displej motorového
vozidla (viz pokyny k obsluze motorového
vozidla).
V motorovém vozidle mohou b˘t
zabudovány dva základní typy displeje.

8-místn˘ displej

10-místn˘ displej

V tomto návodu k obsluze popí‰eme
ukazatel 8-místného displeje.

Indikace 10-místného displeje odpovídají
pfiibliÏnû 8-místnému displeji s v˘jimkou
zobrazení vlnového pásma a numerick˘ch
tlaãítek nûkter˘ch funkcí pfiijímaãe.

ASCPSCr TPRDS TP

EONCPS Cr RDS TP TMCAS TP
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Zabezpeãení pfiijímaãe
proti krádeÏi

Kódování

Vá‰ pfiijímaã je vybaven pasivním
bezpeãnostním systémem. Pfiijímaã
s aktivovan˘m kódem je pro zlodûje
bezcenn˘. Proto kód také aktivujte (viz str.
12). Kódové ãíslo naleznete v prÛvodním
listu - Car Pass nebo Radio Pass. Car
Pass nebo Radio Pass neuschovávejte ve
vozidle.

Je-li pfiijímaã vypnut a vytáhnut klíã ze
zapalování, bliká kontrolka CODE = na
znamení, Ïe je kód na zabezpeãení pfied
krádeÏí aktivován.

Zapnutí / vypnutí

Pfiijímaã mÛÏe b˘t stisknutím
tlaãítka 1 zapnut a vypnut.

Automatické zapínání pfiijímaãe

Byl-li pfiijímaã zapnut tlaãítkem 1, mÛÏe
b˘t také vypnut a opût zapnut spínaãem
zapalování a spínaãem startéru. Funkci
automatického zapínání pfiijímaãe lze
vypnout.

Vypnutí funkce automatického zapínání

- zapnûte zapalování,
vypnûte pfiijímaã

- stisknûte numerická tlaãítka 1 a 3
8 a drÏte je stisknutá,

- zapnûte pfiijímaã, pfiitom drÏte
stisknutá numerická tlaãítka tak
dlouho, aÏ se ozve potvrzující
tón.

Displej pak indikuje dezaktivované
automatické zapínání:

Nyní mÛÏe b˘t pfiijímaã zapnut a vypnut
pouze tlaãítkem 1.
Zapnutí funkce automatického zapínání:
Postupujte stejnû jako u „Vypnutí funkce
automatického zapínání“.
Displej poté indikuje aktivované
automatické zapínání:

Po odpojení pfiijímaãe z elektrického
obvodu a jeho opûtnéhm pfiipojení je
automatické zapínání aktivováno.

Automatické vypínání pfiijímaãe

Pfiijímaã se hodinu po vypnutí zapalování
automaticky vypne.
Automatické vypínání zÛstane i po vypnutí
funkce automatického zapínání v ãinnosti.

Hlasitost zvuku

Regulace hlasitosti zvuku

otáãením knoflíku 1

Balance (VyváÏenost kanálÛ)

Reproduktor vlevo <-> vpravo
Vytáhnutím a otáãením knoflíku 1

Regulátor prolínání

Reproduktor vpfiedu <-> vzadu
Otáãením zápustného knoflíku 2.
Knoflík zasuneme a vysuneme
zatlaãením.

Zvuk

Regulace hloubek/v˘‰ek

Otáãením zápustného knoflíku 3.
Knoflík zasuneme a vysuneme
zatlaãením.

IGNI OFF

IGNI ON
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Manuální vyladûní vysílaãÛ:
(nikoli u TP nebo RDS)

Vyladûny mohou b˘t vysílaãe, jejichÏ
kmitoãet je znám.

PfiibliÏné vyladûní:
Tisknûte  nebo   tlaãítka automatického
ladûní tak dlouho, aÏ je kmitoãet hledaného
vysílaãe témûfi vyladûn.

Pfiesné vyladûní:
Stisknûte  nebo   tlaãítka
automatického ladûní tak ãasto, aÏ se na
displeji objeví pfiesn˘ kmitoãet vysílaãe.

RDS je servis rozhlasov˘ch stanic
zaveden˘ po celé Evropû, kter˘ usnadní
hledání Ïádaného VKV programu a
podstatnû zabezpeãí jeho neru‰en˘ pfiíjem.

Proto RDS zapnûte!

Vysílaãe RDS vysílají dodateãnû
k bûÏnému programu digitální datov˘
telegram s informacemi, které pfiijímaã
vybaven˘ pro RDS automaticky
vyhodnocuje.

Je-li RDS zapnuto, objeví se na displeji
místo kmitoãtu název vysílaãe.

Rozhlasov˘ pfiijímaã

Vyladûní jednoho vysílaãe

Volba vlnového pásma:
Tlaãítko UML 7

U = velmi krátké vlny (VKV)

M = stfiední vlny (SV)

L = dlouhé vlny (DV)

Tlaãítko UML stisknûte tak ãasto, aÏ zvolíte
Ïádané vlnové pásmo. Vlnové pásmo je
displejem indikováno („U“, „M“ nebo „L“).
V pásmu VKV se na displeji objeví u
stereofonních vysílaãÛ symbol sterea .
Pfii ‰patném pfiíjmu se pfiijímaã automaticky
pfiepne na monofonní pfiíjem.

Automatické ladûní vysílaãÛ:
(nikoliv u RDS)
Stisknûte  nebo  tlaãítka automatického
ladûní :. (Rádio se umlãí.)

niÏ‰í kmitoãty (v‰echny vysílaãe)

vy‰‰í kmitoãty (pouze silné
vysílaãe)

Není-li moÏné nalézt Ïádn˘ siln˘ vysílaã,
citlivost automatického ladûní se
samoãinnû pfiepne.

KaÏd˘ program RDS je vysílán na více
kmitoãtech. Pfiijímaã zhodnotí bûhem jízdy
automaticky kvalitu signálu zachytitelného
kmitoãtu a vyladí vÏdy ten nejsilnûj‰í.
(Nejlep‰í pfiíjem zvoleného programu.)
Název programu zÛstane na displeji
nezmûnûn.

Zapnutí RDS

Tlaãítkem UML 7 zvolte pásmo VKV, pak
zapnûte tlaãítkem RDS < RDS. Na
displeji se objeví „RDS“.

Automatické ladûní reaguje nyní pouze na
vysílaãe RDS. Pfiijímaã volí automaticky
nejlep‰í kmitoãet, na kterém je vysílán
vyladûn˘ program. Pfiitom mÛÏe dojít ke
krátkému pfieru‰ení vysílání.

Automatické ladûní vysílaãÛ RDS:
Stisknûte  nebo  tlaãítka automatického
ladûní :

níÏ‰í kmitoãty

vy‰‰í kmitoãty

Vypnutí RDS

Stisknutím tlaãítka RDS <. „RDS“ na
displeji zmizí a objeví se kmitoãet
vyladûného vysílaãe. Pfiijímaã jiÏ
nepfielaìuje automaticky na kmitoãet
programu s nejlep‰ím pfiíjmem.

[TP ]RDS
WDR1

  U3 101.1
[TP ]
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Indikace kmitoãtu vysílaãe RDS

Abyste byli informováni o kmitoãtu vysílaãe
RDS, tisknûte tlaãítko UML 7 tak dlouho,
aÏ je indikován kmitoãet vysílání. Po asi 10
vt. se opût objeví název vysílaãe.

Regionální programy

Nûkteré vysílaãe RDS vysílají rÛzné
regionální programy. Pokud mají b˘t ladûny
pouze alternativní kmitoãty vybraného
regionálního programu:

UloÏte vysílaã pod numerick˘m tlaãítkem
do pamûti. Pak stisknûte po dobu asi 5 vt.
numerické tlaãítko stanice, aÏ se na displeji
objeví „REG ON“.

Vypnutí této funkce:
Stisknûte pfiíslu‰né numerickò tlaãítko po
dobu asi 5 vt., aÏ se na displeji objeví
„REG OFF“.

Po zapnutí pfiijímaãe se indikace „REG ON“
na displeji krátce objeví, „REG OFF“ není
indikováno.

Dopravní vysílání
(TP = Traffic Programme)

Vysílaãe TP = vysílaãe VKV - RDS s
vysíláním dopravních informací. Na displeji
se objeví „TP“.

Zapnutí TP:

Pfiijímaã pfiijímá pouze vysílaãe TP.
Zvolte tlaãítkem UML 7 pásmo VKV. Pak
stisknûte tlaãítko TP ;. Na displeji se
objeví „[TP]“. Bûhem automatického ladûní
a pokud není pfiíjem vysílaãe TP moÏn˘,
objeví se na displeji „[   ]“.

Pokud je právû pfiehrávána kazeta,
pfiehrávka se bûhem vysílání dopravních
informací pfieru‰í.

TP mÛÏe b˘t zapnuto také bûhem
pfiehrávání kazety. V tomto pfiípadû je po
dobu 5 vt. indikován název programu právû
naladûného vysílaãe.

Pokud posloucháte vysílaã bez dopravního
vysílání nebo jste ho vyladili numerick˘m
tlaãítkem, zapne se funkce automatického
ladûní pfiedvolby a vyladí takto nejsilnûj‰í
vysílaã dopravního hlá‰ení. Dokud
vyladûn˘ vysílaã neopustíte, nedojde ani
pfii zhor‰ujícím se pfiíjmu k automatickému
ladûní vysílaãÛ TP.

Je-li TP zapnuto a stisknete-li tlaãítko AS
9 (AS = automatické ukládání vysílaãÛ do
pamûti, viz strana 9) tak dlouho, aÏ se

ozve potvrzující tón, pfiepne se pfiijímaã po
ukonãení ukládání dat do pamûti na
pamûÈové místo s vysílaãem dopravního
hlá‰ení.

Je-li TP zapnuto, zÛstane automatické
ladûní v ãinnosti tak dlouho, dokud není
nalezen pfiinejmen‰ím jeden vysílaã TP.

Je-li TP zapnuto, nebo je-li TP aktivováno
bûhem pfiehrávání kazety, hledá pfiijímaã
automaticky nejsilnûj‰í vysílaã dopravního
hlá‰ení, jestli jste se jiÏ dostali z vysílacího
okruhu naposledy vyladûného vysílaãe.

Vypnutí TP

Opûtovn˘m stisknutím tlaãítka TP. „[   ]“ na
displeji zmizí.

Bûhem vysílání dopravního hlá‰ení
stisknûte tlaãítko TP dvakrát, abyste TP
vypnuli.

“TP zap“ nebo „TP vyp“ není pfii
obsazování numerick˘ch tlaãítek zaná‰eno
do pamûti spoleãnû se stanicemi.

Regulace hlasitosti TA

Hlasitost dopravního hlá‰ení (Traffic
Announcement) se dá dodateãnû
k normální hlasitosti zvuku regulovat.

Nastavení:

Stisknûte tlaãítko TP ; déle neÏ 3 vt. Po
zaznûní potvrzujícího tónu se objeví na
displeji hlasitost zvuku TA (napfi. TP-VOL-
3).

 BA Opel CAR 300 tsc 25.06.2002, 13:24 Uhr8



9

Tlaãítkem automatického ladûní  nebo 
nastavte poÏadovanou hlasitost hlá‰ení
mezi -3 a +3.

Zanesení hlasitosti TA do pamûti:
Stisknûte tlaãítko TP po dobu del‰í neÏ 3
vt., aÏ zazní potvrzující tón.

Pokud bûhem 10 vt. po nastavení hlasitosti
hlá‰ení Ïádné tlaãítko nestisknete, vrátí se
pfiijímaã beze zmûny k hodnotû nastavené
v rámci normálního pfiíjmu.

Poslech pouze dopravního hlá‰ení

Chcete-li poslouchat pouze dopravní
hlá‰ení, zapnûte TP a otoãte knoflíkem 1
aÏ k zaráÏce doleva.

Dopravní hlá‰ení se ozve vÏdy s
naprogramovanou hlasitostí (viz „Regulace
hlasitosti TA“).

Pfieru‰ení probíhající dopravního

hlá‰ení

Probíhající dopravní hlá‰ení (napfi. bûhem
poslechu kazety) lze pfieru‰it jedním
krátk˘m stiskem tlaãítka TP. TP zÛstane
pfiitom zapnuto.

RDS-EON
(Enhanced Other Networks)

Nûkteré vysílací stanice nabízejí RDS-
EON, tzn. moÏnost pfiíjmu dopravního
hlá‰ení i bûhem poslechu vysílaãe bez
dopravního vysílání. Za tímto úãelem
vyhodnocuje pfiijímaã z telegramu RDS
informace o alternativních vysílaãích
dopravního hlá‰ení.

S vysílaãi bez dopravního hlá‰ení
napojen˘mi na RDS-EON zachází pfiijímaã
stejnû jako s vysílaãi dopravního hlá‰ení.
Tyto vysílaãe jsou na displeji indikovány
symbolem „EON“ resp. „TP“.

Poslech dopravního hlá‰ení

v systému RDS-EON

Stisknûte tlaãítko TP. Na displeji se objeví
„[TP]“. V pfiípadû dopravního hlá‰ení se
pfiijímaã pfiepne na vysílaã s dopravním
programem, napojen˘ na síÈ EON.

Po skonãení hlá‰ení se pfiijímaã opût vrátí
k pÛvodnû poslouchanému programu.
Bûhem dopravního hlá‰ení se objeví na
displeji název vysílající stanice.

Funkce RDS-EON je aktivována také pfii
poslechu kazety, je-li zapnuto TP.

Ukládání vysílaãÛ do
pamûti

Pfiijímaã má k dispozici pamûÈová místa
pro celkem 30 vysílaãÛ:

6 x U  (VKV)
6 x M (SV)
6 x L (DV)
6 x U AS (automaticky do pamûti
ukládané vysílaãe VKV)
6 x M AS (automaticky do pamûti
ukládané vysílaãe SV)

UloÏení vysílaãÛ do pamûti

Nastavte vybrané vlnové pásmo a vysílaã.
DrÏte stisknuté jedno numerické tlaãítko 8
tak dlouho, aÏ se opût ozve nastaven˘
vysílaã.

Bûhem programování je právû do pamûti
ukládan˘ vysílaã indikován.

Vyladûn˘ vysílaã je tímto uloÏen do pamûti
pod stisknut˘m numerick˘m tlaãítkem.
Zvolené pamûÈové místo 1 ... 6 se objeví
na displeji.

RDS „ZAP“ nebo RDS „VYP“ je zaneseno
do pamûti spoleãnû s vysílaãem.

Automatické uloÏení vysílaãÛ do

pamûti (AS)

Zvolte poÏadované vlnové pásmo (SV
nebo VKV). Stisknûte tlaãítko AS 9, aÏ se

 TP-VOL-3

 BA Opel CAR 300 tsc 25.06.2002, 13:24 Uhr9



10

Pomocná pamûÈ pro VKV

Dodateãnû k numerick˘m tlaãítkÛm má
pfiijímaã pomocnou pamûÈ pro VKV, ve
které jsou uloÏeny v‰echny vysílaãe VKV,
které je moÏné pfiijmout. V této pamûti lze
„listovat“ pomocí tlaãítek automatického
ladûní.

Pomocná pamûÈ VKV se novû obsazuje
buì automatick˘m ukládáním vysílaãÛ do
pamûti (AS) nebo mÛÏe b˘t manuálnû novû
zaloÏena.

Listování v pomocné pamûti VKV
Zapnûte RDS. Stisknûte krátce  nebo 
tlaãítka automatického ladûní :. Na
displeji se objeví kmitoãet resp. název
programu vysílaãÛ, které jsou uloÏeny
v pomocné pamûti VKV sefiazeny podle
okruhu vysílaãÛ.

Aktualizace pomocné pamûti VKV

Stisknûte tlaãítko RDS po dobu asi 2 vt., aÏ
se ozve potvrzující tón. Na displeji se
krátce objeví

Po asi 30 vt. je proces pamatování
ukonãen, nastaveny jsou nejsilnûj‰í
vysílaãe oblasti pfiíjmu.

Vysílaãe uloÏené pod numerick˘mi tlaãítky
zÛstanou beze zmûny!

Nebo:
Stisknûte tlaãítko AS, aÏ se ozve
potvrzující tón.

Tímto zpÛsobem se v‰ak zmûní vysílaãe
uloÏené pod numerick˘mi tlaãítky na
pamûÈov˘ch místech AS.

Indikace rozhlasového pfiijímaãe

bûhem pfiehrávání kazety

Bûhem pfiehrávání kazety si lze nechat
ukázat kmitoãet nebo název programu
(u vysílaãÛ RDS) naposledy
poslouchaného vysílaãe VKV.

Stisknûte tlaãítko UML 7. Na displeji se
objeví po dobu 5 vt. kmitoãet nebo název
programu naposledy poslouchaného
vysílaãe VKV, napfi.

Bûhem tûchto 5 vt. mÛÏe b˘t numerick˘mi
tlaãítky nastaven jin˘ vysílaã nebo mÛÏe
b˘t spu‰tûno tlaãítkem  nebo 
automatické ladûní.

ozve potvrzující tón. Spustí se automatické
ladûní, na displeji se objeví „AS“.

Po ukonãení automatického ladûní je
uloÏeno pod ‰esti numerick˘mi tlaãítky
pamûÈové roviny AS ‰est nejsilnûj‰ích
vysílaãÛ dané oblasti pfiíjmu.

Vysílaãe RDS jsou pfiitom pfii automatickém
ukládání do pamûti upfiednostÀovány a
ukládány na první místa.

Po opu‰tûní oblasti pfiíjmu pevnû
vyladûn˘ch vysílaãÛ stisknûte opût tlaãítko
AS, aby se zanesly do pamûti nové
vysílaãe.

PamûÈová místa AS mohou b˘t obsazena
také manuálnû, (viz „Ukládání vysílaãÛ do
pamûti“, str. 9).

Je-li pfied automatick˘m ukládáním do
pamûti nebo bûhem nûho zapnuto TP,
zapne pfiijímaã po ukonãení automatického
ladûní pamûÈové místo obsazené
vysílaãem s dopravním hlá‰ením (nemusí
to b˘t nezbytnû pamûÈové místo 1).

Vyladûní pevnû nastaven˘ch

vysílaãÛ

Zvolte vlnové pásmo („U“ - VKV, „M“ - SV
nebo „L“ - DV). Pak stisknûte vybrané
numerické tlaãítko.

Chcete-li vyladit vysílaãe uloÏené do
pamûti systémem AS, zvolte nejprve
vlnové pásmo („U“ nebo „M“), pak stisknûte
krátce tlaãítko AS.

[TP ] ASRDS
SWF3

 MEMORY-U

  U  101.1
[TP ]
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Vysunutí kazety

Stisknûte obû tlaãítka pfievíjení.
Pfiijímaã se pfiepne z magnetofonu
na rozhlasov˘ pfiijímaã. Kazeta se
vysune.

Autotelefon

Pfiijímaã je vybaven pro pfiipojení
autotelefonu. Abyste mohli vyuÏít funkcí
autotelefonu, musí b˘t telefon pfiipojen k
autorádiu v autorizovaném servisu Opelu.

Je-li na pfiijímaã pfiipojen autotelefon,
objeví se na displeji „PHONE“, jakmile je
telefon zapnut nebo jste voláni.
Rozhlasové vysílání nebo pfiehrávání
kazety se pfieru‰í.

Dopravní hlá‰ení bûhem telefonování

Telefon má pfiednost pfied dopravním
hlá‰ením. Pfiesto mÛÏete v pfiípadû potfieby
poslouchat také dopravní hlá‰ení.
V tomto pfiípadû musí b˘t zapntuo TP (na
displeji záfií „[TP]“).

Jakmile je vysíláno dopravní hlá‰ení, objeví
se na displeji místo „PHONE“ název
programu vysílaãe TP.

Tlaãítkem TP ; mÛÏete pfiepínat mezi

umlãením telefonu a vysílan˘m dopravním
hlá‰ením.

Kódování

Zabezpeãte svÛj pfiíjímaã kódem.
Zakódovan˘ pfiijímaã je pro zlodûje
bezcenn˘.

âíslo kódu se nachází v prÛvodním listu
Car Pass nebo Radio Pass.
Pfiijímaã mÛÏete kódovat pouze pfii
zapnutém zapalování.

Po odpojení pfiijímaãe z elektrického
obvodu, napfi. pfii demontování pfiijímaãe
(krádeÏ) nebo po odpojení baterie vozidla
je kód elektronicky ji‰tûn.

Pouze vy mÛÏete uvést pfiijímaã volbou
správného kódového ãísla opût do provozu
(viz „Opûtné uvedení pfiijímaãe do
provozu“, str. 12).

Má-li b˘t zapezpeãení pfied krádeÏí
zru‰eno, napfi. pfii prodeji pfiijímaãe, mÛÏete
pfiijímaã dekódovat (viz „Dekódování“, str.
12). Sdûlte kupci kódové ãíslo. Kódové
ãíslo se nalézá v prÛvodním listû Car Pass
nebo Radio Pass. Car Pass nebo Radio
Pass nenechávejte ve vozidle.

Aby nebylo moÏné uvést pfiijímaã do
provozu kombinováním ãísel, dojde po
volbû chybného kódového ãísla na urãitou
ãekací dobu k jeho zablokování.

Magnetofon

Pfiehrání kazety

Kazetu vsuÀte do otvoru 4 (otevfienou
stranou doprava).
Pfiijímaã se pfiepne z rozhlasového vysílání
na magnetofonovou pfiehrávku. Nejprve je
pfiehrána horní strana kazety. Na displeji
se objeví:

Pfievíjení pásku smûrem vpfied a

vzad

Stisknûte tlaãítko pfievíjení:

<< pfievíjení vzad 5

>> pfievíjení vpfied 6

Bûhem pfievíjení pásku vpfied nebo vzad se
pfiijímaã pfiepne na naposledy poslouchan˘
rozhlasov˘ program.

Pfievíjení ukonãete krátk˘m stiskem
opaãného tlaãítka pfievíjení.

Pfiehrávání kazety pokraãuje.

Pfieru‰ení pfiehrávání kazety

<< >> Stisknûte krátce obû tlaãítka
pfievíjení 5 a 6. Kazeta
zÛstane v otvoru. Pfiijímaã se
pfiepne z magnetofonu na
rozhlasov˘ pfiijímaã.

[TP ]RDS
HR3

 CAS
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Poãet zb˘vajících pfiípustn˘ch pokusÛ je
indikován na displeji.

Bûhem ãekací doby musí b˘t pfiijímaã
zapnut. Po prvních dvou chybn˘ch
pokusech trvá ãekací doba asi 10 vt., pak
10 minut. Po 9. chybném pokusu trvá
ãekací doba 640 minut.

Po 10 chybn˘ch pokusech se pfiijímaã
zablokuje úplnû (na displeji se objeví
„SAFE“). Poté je nutno ho za poplatek
nechat v autorizovaném servisu Opelu
vymûnit.

Proto se doporuãuje nechat pfiijímaã uvést
v autorizovaném servisu Opelu znovu do
provozu jiÏ po 6. chybném pokuse.

Kódování

(Aktivování zabezpeãení proti krádeÏi)

1. Zapnûte zapalování.

2. Vypnûte pfiijímaã.

3. Tisknûte po dobu 3 vt. tlaãítko AS 9 a
zároveÀ zapnûte pfiijímaã. Na displeji se
objeví „CODE“, po 3 vt. se objeví
„- - - -“.

4. Volte numerick˘mi tlaãítky 1, 2, 3 a 4
kódové ãíslo (z Car Pass nebo Radio
Pass).

Pfiíklad: Kódové ãíslo je 0365:

Numerická tlaãítka 8 Displej

1 x stisknout tlaãítko 1 0 - - -

4 x stisknout tlaãítko 2 0 3 - -

7 x stisknout tlaãítko 3 0 3 6 -

6 x stisknout tlaãítko 4 0 3 6 5

5. Kód zaneste do pamûti tlaãítkem AS:
Tlaãítko stisknûte asi po dobu 3 vt., aÏ
se ozve potvrzující tón a umlãené
vysílání se opût ozve.

Kód aktivován?

(Zabezpeãení proti krádeÏi aktivováno?)

Pfiijímaã s aktivovan˘m kódem indikuje na
displeji krátce po kaÏdém zapnutí „CODE“,
je-li zapnuto zapalování.

U vypnutého pfiijímaãe a po vytaÏení klíãku
ze startéru indikuje kontrolka CODE =
blikáním, Ïe je bezpeãnostní systém
aktivován.

Opûtné uvedení pfiijímaãe do provozu

po pfieru‰ení napájení

1. Zapnûte zapalování.

2. Vypnûte pfiijímaã.

3. Stisknûte po dobu 3 vt. tlaãítko AS 9 a
zároveÀ zapnûte pfiijímaã.
Na displeji se objeví „SAFE“, po 3 vt.
„10 - - - -“. âíslo udává poãet
pfiípustn˘ch pokusÛ volby kódového
ãísla.

4. Zvolte podle Car Pass nebo Radio Pass
numerick˘mi tlaãítky 1, 2, 3 a 4 kódové
ãíslo (viz „Kódování“).

Pokud udûláte chybu, pfiepi‰te kódové
ãíslo, tzn. volte ho celé znovu.

5. Potvrzení kódového ãísla:
Je-li na displeji správné kódové ãíslo,
stisknûte po dobu 3 vt. tlaãítko AS, aÏ
se ozve potvrzující tón a umlãení
pfiijímaãe se zru‰í.

6. Volba a potvrzení chybného kódového
ãísla:
Na displeji se objeví „9 SAFE“ a po
ubûhnutí ãekací doby ãíslo „9  - - - -„.
Nyní zvolte správné kódové ãíslo.

Po uvedení do provozu spustí pfiijímaã
automatické ladûní.

Dekódování

(Zru‰ení zabezeãení pfied krádeÏí)

Postup jako v kapitole „Kódování“.

Po úspû‰ném dekódování se umlãení
pfiijímaãe opût zru‰í.
Pfiijímaã nyní jiÏ není chránûn pfied krádeÏí,
mÛÏe b˘t tedy po odpojení z elektrického
obvodu opût uveden do provozu.

 10   036-
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V‰eobecné pokyny

Pfii poru‰e nûkteré z funkcí se obraÈte na
autorizovan˘ servis Opelu.

Pfiíjem VKV

Pfii pfiíjmu vysílání v pásmu VKV se
autorádio pfies svou vysokou technickou
úroveÀ li‰í od domácího pfiijímaãe, coÏ se
mÛÏe projevit - a to i u vysílaãÛ RDS -
poruchami.

O fyzikálních pfiíãinách takov˘chto poruch
vás informuje prÛvodní list motorového
vozidla.

ÚdrÏba kazet a magnetofonu

Nikdy nevystavujte kazety vysok˘m
teplotám nebo pfiímému sluneãnímu záfiení.
PouÏívejte kazety C60 nebo C90 znám˘ch
v˘robcÛ. Uchovávejte kazety v krabiãkách,
abyste zabránili jejich zneãi‰tûní.

Magnetofon vyãistûte ãisticí kazetou
(katalog ã. 17 82 504) nejpozdûji tehdy,
kdyÏ dojde ke sníÏení kvality zvuku.

Pfieru‰ení elektrického obvodu

Pfii v˘mûnû baterie zÛstanou hodnoty
v pamûti zachovány. Pasivním
bezpeãnostním zafiízením (kódováním)
mÛÏe b˘t pfiijímaã elektronicky zablokován.
Opûtné uvedení pfiijímaãe do provozu
proveìte volbou kódu (viz str. 12).
V pfiípadû ztráty kódového ãísla se obraÈte
prosím na autorizovan˘ servis Opelu.
Opûtné uvedení do provozu pouze
prokáÏete-li, Ïe jste majitelem, a zaplatíte
poplatek.

Tento návod k obsluze je ti‰tûn na papífie
bûleném bez pouÏití chlóru a jako takov˘ je
pfiíspûvkem k ochranû Ïivotního prostfiedí.
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