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Před uvedením do provozu
Vybalení
Zařízení opatrně vybalte a zkontrolujte, zda je dodáno všechno příslušenství:
Návod k obsluze

Dálkový ovladač

FM/DAB anténa

Baterie LR03/AAA 1,5 V

Poznámky ke čtení návodu
Většinu funkcí je možno ovládat dálkovým ovladačem.

Příprava dálkového ovladače

• Baterii vložte do dálkového ovladače při dodržení správné polarity (+ a -).

• Přiložená baterie je určena pro kontrolu funkce a může mít krátkou provozní životnost.
• Pokud provozní dosah dálkového ovladače klesá, vyměňte starou baterii za novou.
• Pokud senzor dálkového ovladače vystavíte přímému slunečnímu světlu nebo světlu z
vysokofrekvenčních zářivek, může to vést k závadám. V takovém případě musíte systém umístit na
jiném místě pro zabránění takovýmto závadám.

Připojení

• Zařízení opatrně vybalte a zkontrolujte, zda je dodáno všechno příslušenství.
• Levý
a pravý reproduktor připojte k odpovídající přípojce (Speaker Out) na straně zařízení.
(
• Síťovou zástrčku pevně zasuňte do síťové zásuvky.

Anténní přípojka DAB+ / FM
1. Kabel připojte do přípojky [AERIAL].
2. Vyhledejte místo, na kterém je dosažitelný nejlepší příjem.
3. Nastavte polohu antény.
• Anténa dodávaná se systémem je jednoduchá dipólová anténa. Pro stabilní příjem signálu se
doporučuje použití (komerčně dostupné) venkovní antény.
Pro připojení venkovní antény nejdříve odpojte vnitřní anténu.
• Příjem FM/DAB+ není možno zaručit při příjmu radiového vysílání z kabelové sítě.

Díly a funkce
Ovládací prvky
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1 - Standby / zapnuto
2 - Prostor pro CD
3 - Přípojka Line-In
4 - USB přípojka
5 - Displej
6 - Hlasitost

7 - Volba zdroje
8 - Přehrávání / Pause
9 - Stop
10 - Předchozí
11 - Další
12 - Otevřít / Zavřít
13 - Přípojky reproduktorů
14 - Anténní přípojka FM /DAB+

Dálkový ovladač
1 - Standby / zapnuto
2 - CD
3 - BLUETOOTH
4 - DAB+ / FM
5 - Paměť / Program
6 - Rychlé převíjení / předchozí
7 - Enter / Přehrávání / Pause
8 - Vyhledávání vzad / Skok vzad po 10 skladbách
9 - Vyhledávání vpřed / Skok vpřed po 10 skladbách
10 - Volba složky vzad
11 - Volba složky vpřed
12 - Snížení hlasitosti
13 - Ekvalizér
14 - Otevřít / Zavřít
15 - Volba zdroje
16 - Automatické ladění / Stop
17 - Rychle vpřed / Další
18 - Opakovat / menu
19 - Náhodné přehrávání / Informace
20 - Zvýšení hlasitosti
21 - Ztišení

LINE IN
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Základní funkce

Ladění systému: stiskněte tlačítko
Na displeji se zobrazí HELLO.

na dálkovém ovladači nebo na hlavním zařízení.

Vypnutí do standby: stiskněte tlačítko
na dálkovém ovladači nebo na hlavním zařízení.
Na displeji se zobrazí GOOD BYE a zařízení se přepne do pohotovostního režimu.

Regulace hlasitosti
Na dálkovém ovladači: stiskněte tlačítko VOL+ pro zvýšení hlasitosti nebo tlačítko VOL- pro snížení
hlasitosti.
Na hlavním zařízení: pro zvýšení nebo snížení hlasitosti otáčejte kolečkem hlasitosti.
Při minimální hlasitosti se na displeji krátce zobrazí VOL MIN a při maximální hlasitosti se na
displeji zobrazí VOL MAX.
Dočasné vypnutí zvuku: stiskněte tlačítko
na dálkovém ovladači. Na displeji bliká MUTE. Při
opětovném stisku tlačítka se obnoví původní hlasitost.

Ekvalizér
Na dálkovém ovladači: stiskněte tlačítko EQ
JAZZ -> CLASSIC -> ROCK -> POP -> FLAT

pro postupné zobrazení nastavení:

Použití CD a USB
Příprava
Vložení CD
1. Pro otevření prostoru pro CD disk stiskněte tlačítko

na hlavním zařízení nebo na dálkovém ovladači

2. CD disk vložte do prostoru pro CD disk potištěnou stranou nahoru.
3. Pro zavření prostoru pro CD disk stiskněte tlačítko

na hlavním zařízení nebo na dálkovém ovladači

Vyjmutí CD disku
1. Pro otevření prostoru pro CD disk stiskněte tlačítko

na hlavním zařízení nebo na dálkovém ovladači

2. CD disk opatrně vyjměte z prostoru CD disku.
3. Pro zavření prostoru pro CD disk stiskněte tlačítko

na hlavním zařízení nebo na dálkovém ovladači

Připojení USB zařízení
1. Stiskněte tlačítko

pro volbu režimu standby.

2. USB zařízení připojte k USB přípojce na přední straně.

Odpojení USB zařízení
1. Stiskněte tlačítko

pro volbu režimu standby.

2. USB zařízení odpojte od USB přípojky.
• Než budete pokračovat, vždy počkejte, až přístroj kompletně načte CD/USB zařízení.
• Pokud v prostoru pro CD není vložený CD disk, zobrazí se NO DISC.

• Pokud na USB zařízení není žádný přehrávatelný audio soubor, zobrazí se NO SONG.
• Pokud je na CD disku nebo USB zařízení s audio soubory hodně hudby, může čas načítání překročit 10
sekund.

DAB+ informace
S DAB+ je kromě hudebního signálu přenášena dodatečná informace. Tu je možno přijímat následujícím způsobem.
Stiskněte tlačítko INFO na dálkovém ovladači pro příjem následujících informací:
• DLS (Dynamic Label Segment): textová informace přiložená k programu, jako je interpret, název písně, jméno
alba atd. U stanic nepodporujících DLS se zobrazí “NO DLS”.
• Úroveň signálu: zobrazuje se na displeji zleva doprava pomocí symbolů. Čím více symbolů je zobrazeno, tím
lepší je příjem.
• PTY (Typ programu): tato informace označuje klasifikaci stanic podle kategorií, např. pop, zprávy, náboženství,
informace, klasika, atd.
• Jméno Ensemble, například DR Deutschland
• Zobrazení kanálu a frekvence přiřazené stanice
• ERR XX: tato informace zobrazuje četnost chyb digitálního příjmu. Ta je také závislá na úrovni signálu a dá se
také použít pro nastavení antény.
• XX K BPS: zobrazení datového toku stanice, například 80 kBit/s. Datový tok může být u různých stanic různý.
• DABPLUS: indikuje režim příjmu “DAB+”.
• Current time: momentální čas

Funkce menu DAB+
Tlačítko MENU otevírá menu, ve kterém je možno nastavovat různé funkce DAB+. Menu můžete procházet
. Je možno nastavit následující funkce:
pomocí tlačítka TUN+ nebo TUN• FULL SCAN: opakované automatické skenování. Funkci potvrďte stiskem tlačítka Enter .
• MANUAL: s touto funkcí můžete nastavit konkrétní přijímací kanál. Nastavení se potvrdí tlačítkem Enter a na
displeji se zobrazí momentálně naladěná stanice s odpovídající frekvencí.
• Pro ruční volbu jiného kanálu stiskněte tlačítko TUN+ nebo TUN- .
• Volbu potvrďte tlačítkem Enter . Pak se na displeji zobrazí úroveň signálu, dalším stiskem tlačítka se
načte momentální ensemble.
• DRC (Dynamic Range Control): pomocí této funkce je možno nastavit dynamický rozsah, pokud je podporovaný
zvolenou stanicí. Možná nastavení jsou “OFF” - vypnuto, “LOW” - nízký a “HIGH” - vysoký. Volba se provede
tlačítkem TUN+ nebo TUN- a potvrdí tlačítkem Enter .
• PRUNE: touto funkcí se ze seznamu stanic mažou neplatné stanice. Zvolte tlačítky Enter , Y/N tlačítkem
TUN+
nebo TUN- a potvrďte tlačítkem Enter .
SYSTEM: jen pro zákaznický servis!

Používání FM rádia
Stiskněte tlačítko DAB na dálkovém ovladači nebo tlačítko
FM.

na hlavním zařízení, dokud se na displeji nezobrazí

Nastavení FM stanice
• Pro zvýšení přijímací frekvence stiskněte tlačítko TUN+ na dálkovém ovladači.
• Pro snížení přijímací frekvence stiskněte tlačítko TUN- na dálkovém ovladači.
• Při podržení stisknutého tlačítka TUN+ nebo TUN- se spustí automatické skenování stanic a zastaví se při
nalezení první stanice.
• Stiskněte tlačítko Auto Tune pro spuštění skenování stanic s automatickým ukládáním nalezených stanic.
Uloží se maximálně 20 stanic v pořadí, ve kterém byly nalezeny.
• Pro procházení seznamem paměti stiskněte tlačítko

nebo

na dálkovém ovladači nebo na

hlavním zařízení. Neobsazené paměťové pozice se označí nápisem “EMPTY” .

Použití BLUETOOTH
Stiskněte tlačítko
BT
na dálkovém ovladači nebo tlačítko Source na hlavním zařízení, dokud se na
displeji nezobrazí “BT”. “NO BT” se zobrazí na displeji, pokud v blízkosti není žádné spárované zařízení.

Párování BLUETOOTH zařízení
Funkce BLUETOOTH umožňuje bezdrátový přenos hudebních souborů (audio streaming) do systému.
Pro spárování odpovídajících zařízení (například smartphonů) postupujte prosím následujícím způsobem:
1. Otevřete párovací funkci na svém BLUETOOTH zařízení a vyhledejte UX-C25DAB.
2. Zvolte “UX-C25DAB” pro párování a počkejte, dokud se na displeji nezobrazí “BT” a neozve pořadí
tónů. Párování je nyní dokončeno.
3. Pokud vaše BLUETOOTH zařízení bude požadovat 4 místný PIN, zadejte prosím "0000".
4. BLUETOOTH zařízení je nyní uloženo a v budoucnu se spáruje automaticky.
5. Pro připojení jiného BLUETOOTH zařízení prosím opakujte kroky 1 - 3.

Přehrávání s funkcí BLUETOOTH
Pro přenos hudby pomocí audio streamingu použijte hudební přehrávač podle vlastní volby na BLUETOOTH
zařízení.
K dispozici máte následující možnosti ovládání:
• Stiskněte tlačítko

na dálkovém ovladači nebo na zařízení pro přerušení nebo pokračování v přehrávání.

• Stiskněte tlačítko

nebo

na dálkovém ovladači nebo na hlavním zařízení pro skok na

předchozí nebo následující skladbu.
• Pokud podržíte stisknuté tlačítko Enter

na dálkovém ovladači nebo

na hlavním zařízení 3 sekundy,

BLUETOOTH spojení se zruší. Na displeji se zobrazí “NO BT”. Pro obnovení funkce krátce přepněte na
jiný zdroj a pak zpět na BLUETOOTH.
Pokud se BLUETOOTH spojení přeruší v důsledku velkých vzdáleností, provede se po snížení vzdálenosti
opět automatické připojení.

Použití Line-in
Přehrávání z externích zařízení

K Line-In portu je možno pro přehrávání hudby připojit externí zařízení, jako jsou MP3 přehrávače, DVD
přehrávače nebo herní konzole.
... tlačítko Source na dálkovém ovladači nebo tlačítko
Pro volbu tohoto zdroje prosím stiskněte
hlavním zařízení, dokud se na displeji nezobrazí “LINE IN”.

4,5 mm

na

Odstraňování závad
V případě závad prosím zkontrolujte následující body:

Žádný zvuk

è Zasuňte správně síťovou zástrčku.
è Nastavte správnou hlasitost.
è Zajistěte, aby byl zvolený správný zdroj.

Smíchaný levý a pravý kanál

è Zkontrolujte připojení reproduktorů a jejich umístění.

Systém nereaguje na stisk tlačítka

è Odpojte a opět připojte síťovou zástrčku.

Problémy s příjmem rádia

è
è
è
è
è

Změňte nastavení antény.
Vyhledejte vhodnější umístění.
Pokud možno použijte venkovní anténu.
Jiná elektrická zařízení ruší příjem.
Umístění není vhodné pro DAB+ příjem.

CD-přehrávač zobrazuje NO DISC

è Vložte CD disk potištěnou stranou nahoru.
è Vyčistěte CD disk.
è Používejte jen kompatibilní CD disky.

USB provoz
NO USB
NO SONG

è Zařízení vypněte a pak znovu připojte USB zařízení.
è Zkontrolujte prosím, zda USB zařízení obsahuje kompatibilní soubory.

Dálkový ovladač nefunguje správně

è Vyměňte baterii.
è Odstraňte všechny překážky
è Přejděte blíže k hlavnímu zařízení a ujistěte se, že míříte směrem k senzoru dálkového ovladače na
zařízení.

Údržba a ošetřování

Čištění pouzdra: použijte utěrku lehce navlhčenou slabým čistícím prostředkem. Nepoužívejte čistící
prostředky, obsahující líh, amoniak nebo abrazivní čistící prostředky.

Čištění CD

• Znečištěné disky čistěte speciálními čistícími utěrkami. Disk otřete přímými tahy
od středu k okraji. Disk neotírejte kruhovými pohyby.
• Nepoužívejte žádné roztoky, jako je lakový benzín, ředidla, komerční čistící
prostředky nebo antistatický sprej pro analogové záznamy.

Opatření proti kondenzaci vody

Ke kondenzaci může docházet uvnitř zařízení při podstatném rozdílu mezi teplotou zařízení a okolní
teplotou. Pokud dojde ke kondenzaci uvnitř zařízení, není možno nadále zajistit správnou funkci. V takovém
případě je nutno počkat několik hodin po uschnutí vlhkosti, než je možno zařízení opět používat.

Zvláštní péče je nutná za následujících podmínek

Při přemístění zařízení z jednoho místa na jiné s podstatně vyšší nebo nižší teplotou nebo při zvýšení vlhkosti
na místě instalace zařízení atd.

Záruka
Vážený zákazníku,
Chtěli bychom vám poděkovat za zakoupení tohoto výrobku JVC. Pokud se na tomto výrobku objeví vady materiálu nebo práce při
normálních provozních podmínkách v souladu s následujícími záručními podmínkami, odstraníme tyto vady bezplatně nebo vyměníme
zařízení.
Tuto záruční kartu si prosím uložte na bezpečném místě.
JVC poskytuje dvouletou záruku na toto zařízení od data zakoupení podle kupního dokladu od prodejce JVC.
Tato záruka se vztahuje na vady materiálu nebo práce. Vyhrazujeme si právo vyměnit zařízení, pokud oprava není možná z ekonomických
důvodů. Náklady za zabalení a instalaci a rizika spojená s aktuální opravou nejsou zahrnuta v záruce a budou účtována.
Podmínky
A. Kromě předložení této záruční karty jsou pro přijetí reklamace vyžadovány následující informace:
Vaše jméno s kompletní adresou
(a)
(b)
Paragon nebo faktura prodejce se sídlem v členském státě EU, ze které je možno zjistit původní datum nákupu.
(c)
Kompletní jméno a adresa prodejce, od kterého byl výrobek zakoupen.
(d)
Sériové číslo a model výrobku.
JVC si vyhrazuje právo odmítnout záruční nároky, pokud chybějí výše uvedené informace nebo pokud na výrobku byly po původním zakoupení
provedeny změny.
B. V čase dodání tohoto výrobku prodejci tento výrobek splňuje všechny normy a bezpečnostní předpisy, které platí v zemi určení. Úpravy,
vyžadované pro provoz tohoto výrobku v zemích mimo zemi určení nejsou zahrnuty ve výše uvedených záručních podmínkách. Dále
nepřebíráme odpovědnost za s tímto spojenou práci nebo za poškození výrobku, vzniklé v důsledku takovéto práce.

Pokud je výrobek použit pro zemi, pro kterou není určený a vyrobený, pak budou práce v rámci záruky provedeny jen pokud náklady na
konverzi zařízení podle platných národních norem a bezpečnostních předpisů budou hrazeny uživatelem.
Dále, pokud se výrobek liší od výrobků, distribuovaných oficiálním dovozcem a nejsou k dispozici náhradní díly pro opravu tohoto zařízení, musí
uživatel uhradit náklady na dopravu zařízení do a ze země zakoupení.
Totéž platí, pokud v příslušné zemi není možno nabídnout záruční plnění z jiných oprávněných důvodů.
C. Výjimky ze záručního plnění jsou:
(a) Změny výrobku a normální servisní a seřizovací práce, včetně pravidelných kontrol, uvedených v návodu k obsluze.
(b) Poškození výrobku, ke kterému došlo v důsledku vadné nebo nesprávné práce, pokud tato práce byla provedena třetími stranami,
které nejsou oprávněné k provádění záručního servisu v zastoupení výrobce.
(c) Poškození v důsledku nedbalosti, nehod, úprav, nesprávné montáže, vadného obalu, nesprávné obsluhy nebo použití nesprávných
náhradních dílů při opravě.
(d) Poškození požárem, vodou, bleskem, zemětřesením, nedostatečnou ventilací, vyšší mocí, připojením k nesprávnému napětí nebo jinými
důvody, nesouvisejícími s firmou JVC.
(e) Poškození reproduktorů v důsledku provozu s vyššími než specifikovanými výkony. Poškození záznamů, pásků a videokazet, CD kompaktních
disků a jiných artiklů, které nejsou součástí tohoto výrobku.
(f) Spotřební materiál a díly podléhající opotřebení, které je nutno měnit při normálním provozu, jako jsou: sběrné systémy, jehly,
pohonné řemínky, záznamové hlavy, sloty, konzoly, suché baterie, akumulátory, výkonové elektronky atd.
(g) Všechny výrobky, ze kterých byla kompletně nebo z části odstraněna, změněna nebo upravena sériová čísla. Tato záruka může
být využita kýmkoli, kdo legálně zakoupil výrobek.

V souladu s výše uvedenými zákonnými podmínkami bude výrobek bezplatně buďto opraven nebo vyměněn. Toto právo současně omezuje jiná
práva uživatele v rámci platných zákonných předpisů.
Oprava nebo výměna nevede k prodloužení záruční lhůty.
Jakékoli další nároky jsou vyloučené, zvláště jakékoli nároky na zrušení objednávky, snížení ceny nebo jiné náhrady jakýchkoli škod.
Kontaktní adresa:
JVCKENWOOD U.K. Limited
12 Priestley Way, London, NW2 7BA
E-mail: Enquiries@uk.jvckenwood.com www.jvc.co.uk

