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Pred uporabo
2OPOZORILO
Varnostni ukrepi za zaščito pred telesnimi
poškodbami in požarom:
• Ni dovoljeno položiti ali odložiti kovinskih predmetov
(kot so kovanci ali kovinsko orodje) v enoto nevarnost kratkega stika.

Enoto je dovoljeno uporabit, potem ko
prekličete način demonstracije!
Enota je prednastavljena na način demonstracije.
Pred prvo uporabo enote prekličite <Nastaviti način
demonstracije> (stran 26).

Ponastaviti enoto
• Če enota ali priključena enota (avtomobilski polnilnik
itd.) ne deluje pravilno, pritisnite na gumb za
ponastavitev “Reset”. Potem ko pritisnete na ta gumb,
se enota ponastavi na tovarniške nastavitve.
Gumb za ponastavitev

• V zvezi s težavami med namestitvijo se posvetujte s
pooblaščenim prodajalcem Kenwood.
• O nakupu neobveznih priključkov se posvetujte
s pooblaščenim prodajalcem Kenwood, ki mora
potrditi, da so izbrani priključki združljivi z modelom
in območjem uporabe.
• Izpišejo se lahko znaki, ki ustrezajo zahtevam ISO
8859-1.
• Izpišejo se lahko znaki, ki ustrezajo zahtevam ISO
8859-5 ali ISO 8859-1. Glejte meni “MENU” > “Russian”
<Funkcijsko krmiljenje> (stran 6).
• Funkcija RDS ne deluje, če storitev ne podpira katera
koli oddajna postaja.
• Ko zasveti opisni indikator, kot označen v navodilih, to
pomeni, da je označen status. Za podrobnosti v zvezi
s prikazom statusa glejte <Izbira tipa zaslona> (stran
11).
• Slike na zaslonu in plošča, kot so označeni v navodilih,
so primeri podrobnih navodil v zvezi z uporabo
komand. Zato lahko izpisano na zaslonu na slikah ne
ustreza izpisanemu na zaslonu dejanske opreme in
določene slike na zaslonu morda niso uporabne za
vašo enoto.

Rokovati s CD-ploščami

Čistiti enoto
Onesnaženo prednjo ploščo enoto obrišite s suho in
mehko krpo, kot je silikonska krpica.
Močno onesnaženo prednjo ploščo enote obrišite s
krpo, namočeno v nevtralno čistilno sredstvo, nato jo
obrišite s suho mehko krpo.

¤
• Neposreden nanos čistila v razpršilu na enoto - nevarnost
poškodb mehanskih delov. Brisanje prednje plošče z grobo
krpo ali z agresivnim čistilnim sredstvom, kot je razredčilo
ali alkohol - nevarnost pojava prask na površini ali izbrisa
znakov.

• Ni dovoljeno dotikati se snemalne površine
CD-plošče.
• Ni dovoljeno lepiti lepilnega traku ali podobnih
materialov na CD-ploščo oz. ni dovoljeno uporabiti
CD-plošče, na katero je zalepljen lepilni trak.
• Ni dovoljeno uporabiti priključkov vrste plošče.
• Čistiti s sredine plošče na ven.
• CD-plošče vzeti iz enote vodoravno.
• Pred uporabo CD-plošče najprej odstranite morebitne
raze s središčne luknje ali roba s kemičnim svinčnikom
ipd.

CD-plošče, ki jih ni dovoljeno uporabiti
• Ni dovoljeno namestiti CD-plošč, ki niso okrogle.

Čistiti sponke prednje plošče
Onesnažene sponke enote ali prednje plošče obrišite s
čisto mehko krpo.

Meglenje leče
Potem ko vključite grelno napravo v vozilu, ko je zunaj
mrzlo, se lahko zarosi leča v CD predvajalniku oz. se na
leči ustvari kondenzacija. Zaradi takšnega meglenja leče
v določenih primerih ni možno predvajati CD-plošč.
V takšnem primeru vzemite ven ploščo in počakajte,
da kondenzacija izpari. Če po določenem času enota
še vedno ne deluje pravilno, se o tem posvetujte s
pooblaščenim prodajalcem Kenwood.

• CD-plošč z barvnimi madeži na snemalni površini oz.
onesnaženih CD-plošč ni dovoljeno uporabiti.
• Ta enota predvaja le CD-plošče z
.
Ta enota v določenih primerih ne pradvaja pravilno
plošč, ki niso označene.
• Ni možno predvajati CD-R ali CD-RW plošč, ki niso
zaključene. (v zvezi s procesom zaključevanja glejte
programe za pisanje CD-R/CD-RW in navodila za
uporabo snemalnika CD-R/CD-RW.)
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Osnovno delovanje
[

Izdaja

]

[SRC]

Mikrofon

AUX

Pomožni
vhod

[

]
[TI]

[FNC] Komandni USB sponka
gumb

[AUD]

Splošne funkcije
Gumb za izbiro vključi/vir: [SRC]
Vključi.
Ko je enota vključena “ON”, izberi vir.
Način izbire SRC 1: Pritisnite na gumb [SRC] in nato na
komandni gumb ali ta gumb pritisnite gor oz. dol. Za
določitev izbranega vira pritisnite na komandni gumb.
Način izbire SRC 2: S pritiski na ta gumb preklapljate
med viri.
Uglaševalnik (“TUNER”) , USB ali iPod (“USB” ali
“iPod”), CD (“CD”) , pomožni vhod (“AUX”) ali stanje
pripravljenosti (“STANDBY”)
Za min. 1 sekundo pritisnite na gumb, tako da se
sistem vključi.

⁄
• Način izbire SRC nastavite v elementu “MENU” > “SRC Select”
<Funkcijsko krmiljenje> (stran 6).
• Pomožni vhodni vir je prednastavljen na izklop “OFF”.
Nastavite ukaz “Built in AUX”, kot opisano v <Funkcijsko
krmiljenje> (stran 6) na vklop “ON”.
: Izberite “MENU” > “Built in AUX”
• Potem ko povežete neobvezni pomožni priključek, se izpiše
ime vira za posamezno napravo.
• Enota se avtomatsko izključi “OFF” po izteku 20 minut v
načinu stanja pripravljenosti - varčevanje akumulatorja v
vozilu. Čas do popolnega izklopa “OFF” lahko nastavite v
načinu “Power OFF” <Funkcijsko krmiljenje> (stran 6).
• Potem ko sistem prepozna iPod, se zaslon preklopi z “USB”
na “iPod”.
• Sistem prepozna vir USB (iPod) kot CD vir na povezani enoti.

Upravljanje glasnosti: Gumb [AUD]
Za nastavitev glasnosti vrtite gumb.
Izhod Subwoofer: Komandni gumb
Potem ko vsaj 2 sekundi pritiskate gumb dol, preklopi
med vklopom (“SUBWOOFER ON”) in izklopom
(“SUBWOOFER OFF”).

Pomožni vhod
S kablom na mini vtič (3,5 ø) povežite prenosno avdio
napravo.

⁄
• Uporabite stereo kabel na mini vtič brez kakršnega koli
upora.
• Za pomožni vhod mora biti nastavljen v elementu “MENU”
> “AUX” <Funkcijsko krmiljenje> (stran 6).

Pomikati po besedilu/naslovih: Komandni gumb
Potem ko pritiskate gumb gor vsaj 2 sekundi, se
zažene pomik na zaslonu po besedilu CD-ja in avdio
datoteke.
Utišati glasnost po sprejemu telefonskega klica
Potem ko prejmete klic, se na zaslonu izpiše “CALL” in
avdio sistem se začasno zaustavi.
Potem ko se klic zaključi, na zaslonu hasne “CALL” in
avdio sistem se ponovno vključi.
Avdio sistem se vključi med klicem, če pritisnete na
[SRC].

⁄
• Za funkcijo izklopa glasnosti telefona “TEL Mute” povežite
žico “MUTE” na telefon, in sicer z običajnim telefonskim
priključkom. Glejte <Povezati žice na sponke> (stran 48).

Funkcijsko krmiljenje : [FNC]
S pritiskom na ta gumb lahko nastavite različne
funkcije, in sicer z upravljanjem komandnega gumba.
Glejte <Funkcijsko krmiljenje> (stran 6).
Kategorija Funkcija elementa namestitve
MENU
Nastaviti okolja.
SETUP
Nastaviti zaslon in barve.
SOUND
Nastaviti okolja zvočno okolje.
BT
Nastaviti okolja funkcijo Bluetooth.
—
Nastaviti funkcijo posameznega vira.

• To funkcijo lahko vključite, ko je “SWPRE” v <Funkcijsko
krmiljenje> (stran 6) na “SW”.
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Prednostno krmiljenje : Komandni gumb
Različne registrirane funkcije prikličete z vrtenjem
komandnega gumba.
Na primer, prikličete in predvajate lahko seznam
predvajanja v sistemu iPod, medtem ko poslušate
uglaševalec.
Glejte <Prednostno krmiljenje> (stran 33).

Funkcije uglaševalca
FM pas: Komandni gumb
S pritiskanjem gumba na dol preklapljate med FM1,
FM2 in FM3.
AM pas: Komandni gumb
Potem ko pritisnete dol, preklopi na AM.
Uglaševati funkcijo posameznega vira.:
Komandni gumb
Potem ko ga pritisnete levo ali desno, preklopi frekvenco.

⁄
• Z elementom “MENU” > “SEEK” <Funkcijsko krmiljenje>
(stran 6) preklopite med frekvencami.
• Med sprejemom stereo postaj “ST” je vključen indikator “ON”.

Prometne informacije: [TI]
• Za KDC-BT8044U/ KDC-BT8044UY: Vključite “ON”
ali izključite “OFF” funkcijo predvajanja prometnih
informacij, če pritisnete vsaj za 1 sekundo.
• Za KDC-W7544U/ KDC-W7644UY/ KDC-W7044U/
KDC-W7144UY: Potem ko pritisnete, vključite “ON”
ali “OFF” izključite funkcijo predvajanja prometnih
informacij.
Ko je funkcija vključena “ON”, sveti indikator “TI”.
Ko se začne prometno poročilo, se na zaslonu izpiše
“Traffic INFO” in predvajajo prometne informacije.

⁄
• Če spremenite glasnost, medtem ko sprejemate prometne
informacije, se nastavljena glasnost samodejno shrani.
Shranjena glasnost se uporabi pri naslednjem vklopu
funkcije prometnih informacij.

Funkcije predvajanja plošče in avdio
datoteke
Spustno odpreti prednjo ploščo: Izdaja

⁄
• Pritisnite na levo stran prednje plošče in jo ponastavite v
predhodni položaj.

Predvajati ploščo: Reža za ploščo
Sistem začne predvajate, ko vstavite ploščo.
Potem ko vstavite ploščo, se vključi indikator “CD-IN”.

⁄
• Ni možno uporabiti CD-plošč 3 in (8 cm) CD. Poskusiti
vstaviti takšno ploščo z vmesnikom - nevarnost okvare.

Izmet plošče: [0]

⁄
• Izmet plošče lahko zaženete še 10 minut, potem ko
ugasnete motor.

Predvajati USB-napravo/iPod: USB sponka
S povezavo USB-naprave se zažene predvajanje.

⁄
• V zvezi z avdio datoteko, medijem in napravami, ki se lahko
predvajajo, glejte <O avdio datoteki> (stran 42).

Premor in predvajaj: Komandni gumb
Vsakokrat ko pritisnete na ta gumb, sistem preklopi
med premorom in predvajanjem.
Odstraniti USB-napravo: [0]
Pritisnite na ta gumb za 2 sekundi ali več, tako da
izberete način odstranjevanje in odstranite USBnapravo.
Med odstranjevanjem je na zaslonu izpisano “USB
REMOVE”.
Iskati glasbo: Komandni gumb
Potem ko ga pritisnete levo ali desno, preklopi glasbo.
Z neprekinjenim pritiskom desno ali levo se zažene
hitri preskok glasbe naprej ali nazaj. (ni zvoka med
predvajanjem avdio datoteke.)
Iskati mapo: Komandni gumb
S pritiskom gumba gor ali dol sistem preklopi med
mapami z avdio datoteko.
• Za delovanje v sistemu iPod vnesite <Iskati glasbo za iPod>
(stran 14) v načinu iskanja.

Način iskanja: [ ]
Potem ko pritisnete na gumb [ ], zaženete
hitro iskanje pesmi s komandnim gumbom. Za
podrobnosti glejte <Iskati glasbo> (stran 14).

Prostoročno telefonirati
Mikrofon:
(priključek KDC-BT8044U/ KDC-BT8044UY)
Mikrofon za prostoročno telefoniranje je priložen.
Če sistem ne prepozna vašega glasu zaradi majhne
glasnosti mikrofona oz. zaradi hrupa v vozilu, nastavite
mikrofon tako, da odprete “MENU” > “Mic Gain”
<Funkcijsko krmiljenje> in “MENU” > “NR Level”
<Funkcijsko krmiljenje> (stran 6).
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Funkcijsko krmiljenje
Funkcije iz tabele spodaj lahko nastavite s funkcijskim krmiljenjem.

1 Vhod v način funkcijskega krmiljenja
Pritisnite na gumb [FNC].

2 Izbrati funkcijsko skupino
Potisnite komandni gumb desno ali levo.
S potiskom komandnega gumba levo lahko
nastavite prednostne elemente (“MENU”, “SETUP” ali
“SOUND”).
S potiskom komandnega gumba desno lahko
nastavite funkcijski element vklopa/izklopa
izbranega vira.

3 Izbrati želeni element namestitve
Vrsta operacije
Premik med elementi
Izbira elementa
Vrnitev na predhodni
element

Operacija
Zavrteti komandni gumb.
Pritisnite na komandni gumb.
Pritisnite na gumb [FNC].
Izbrati “Return” na dnu seznama elementov

Ponavljajte izbiro in določitev, dokler se ne nastavi
želena namestitev.
Primer:
MENU □ TRACK SCAN
SETUP □ DISC RANDOM
SOUND □ TRACK REPEAT

MENU □ TRACK SCAN
SETUP □ DISC RANDOM
SOUND □ TRACK REPEAT
MENU Sc r o ll： A u t o

C D R ead： 1
DEM O M o d e： OFF
Dis p lay： OFF
ILM M SC SY NC： OFF

V navodilih za uporabo je izbira zgoraj
označena kot
Nastavite “MENU” > “DEMO Mode”.
Ko je funkcija vira nastavljena na vklop “ON”, so ”&”
vseh elementov ”✓”.

4 Nastaviti
Potisnite komandni gumb desno ali levo.
Pritisnite na komandni gumb, tako da nastavite
element funkcije vira na vklop/izklop “ON/OFF”.
• Pri določenih elementih je treba pritiskati na
kontrolni gumb 1 ali 2 sekundi, tako da nastavite.
Za te elemente se izpiše čas pritiska na komandni
gumb v stolpcu Vnos, in sicer v sekundah.
• Za funkcije, opremljene z opisom postopka
nastavitve itd., se izpišejo referenčne št. strani.

5 Izhod iz načina funkcijskega krmiljenja
Za min. 1 sekundo pritisnite na gumb [FNC].

6 |

Izpisani element je odvisen od trenutno
nastavljenega vira ali načina. Oznaka v stolpcu
Pogoj označi pogoj za prikaz elementa.
: Možno nastaviti v vseh načinih razen stanju
pripravljenosti.
: Možno nastaviti v načinu stanja pripravljenosti.
: Možno nastaviti, ko je izbran vir avdio datoteke CD/
USB/iPod.
: Možno nastaviti, ko je izbran vir avdio datoteke CD/
USB (ne iPod).
: Možno nastaviti, ko je izbran vir CD/menjalnik plošč.
: Možno nastaviti, ko je izbran vir CD.
: Možno nastaviti, ko je izbran vir menjalnika plošč.
: Možno nastaviti, ko je izbran vir tunerja.
: Možno nastaviti, ko je izbran prejem FM.
: Možno nastaviti, ko je aktivno dostopanje do vira
AUX.
: Možno nastaviti, ko se predvaja vir iPod.
: Možno nastaviti za vire, ki niso vir stanja
pripravljenost, tako, da nastavite “2 ZONE” <Avdio
namestitve> (stran 27) na vklop “ON”.
: Možno nastaviti, ko je priključen mobilni telefon.
: Nastavi “ILM MSC SYNC” v meniju na izklop “OFF”.
: Glejte referenčno stran.
— : Možno nastaviti, ko je izbran kateri koli vir.

Komandni gumb uporabite za vstop, način
upravljanja gumba pa je odvisen od namestitvenih
elementov.
: Pritisnite na komandni gumb, tako da preklopite med
nastavitvami.
: Potisnite komandni gumb levo ali desno, tako da
preklopite med nastavitvami.
: Zavrteti komandni gumb, tako da preklopite med
nastavitvami.
1 s : Pritisnite na komandni gumb za 1 sekundo, tako da
vstopite v način nastavitev.
2 s : Pritisnite na komandni gumb za 2 sekundi, tako da
zapustite način nastavitev.

⁄
• Glejte zadevno stran v zvezi z navodili, kako nastaviti
elemente z referenčno št. strani.
• Izpišejo se le elementi, ki so na voljo za trenutno izbrani vir.
• Nastavitev zvoka “SOUND” ni možno opraviti, medtem ko
uporabljate funkcijo dvojnega območja.
*Tovarniška nastavitev
* Funkcija KDC-BT8044U.
* Funkcija KDC-BT8044UY.
* Funkcija KDC-W7544U.
* Funkcija KDC-W7644UY.
* Funkcija KDC-W7044U.
* Funkcija KDC-W7144UY.
* Glejte <Menijski pojmovnik> (stran 44).
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Funkcijski element vira
Funkcija
“iPod BY HAND”

Nastavitev
“ON”/ “OFF”*

“FILE SCAN”

“ON”/ “OFF”*

“FOLDER RDM”

“ON”/ “OFF”*

“ALL RANDOM”

“ON”/ “OFF”*

“FILE REPEAT”

“ON”/ “OFF”*

“FOLDER REP”

“ON”/ “OFF”*

“TRACK SCAN”

“ON”/ “OFF”*

“DISC RANDOM”

“ON”/ “OFF”*

“MAGAZINE RDM”

“ON”/ “OFF”*

“TRACK REPEAT”

“ON”/ “OFF”*

“DISC REPEAT”

“ON”/ “OFF”*

Vnos

Pregled nastavitve
Ko je izbran vklop “ON”, možno upravljati iPod s
komando na enoti iPod.
Ko je izbran vklop “ON”, se predvajajo po vrsti uvodne
glasbe v mapi.
Ko je izbran vklop “ON”, se predvaja na slepo glasba iz
mape.
Ko je izbran vklop “ON”, se na slepo predvajajo vse
skladbe z iPod-a.
Ko je izbran vklop “ON”, se ponavlja predvajanje glasbe.

Pogoj

Stran
15
—
—
15
—

Ko je izbran vklop “ON”, se ponavlja predvajanje glasbe
iz mape.
Ko je izbran vklop “ON”, se predvajajo po vrsti uvodne
glasbe na plošči.
Ko je izbran vklop “ON”, se predvaja na slepo glasba s
plošče.
Ko je izbran vklop “ON”, se predvaja na slepo glasba z
menjalnika plošč.
Ko je izbran vklop “ON”, se ponavlja predvajanje glasbe.

—

—

“PTY SEARCH”

Ko je izbran vklop “ON”, se ponavlja predvajanje glasbe
s plošče.
Izbrati vrsto programa in poiskati postajo.

“AUTO MEMORY”

Samodejno shraniti 6 postaj z dobrim sprejemom.

17

—
—
—
—

18

Prednostni element
Kategorija Predmet
“MENU”
“Security Set”/
“Security Clear”
“SRC Select”
“Skip Search”

“Device Regist”**

Nastavitev
—

Vnos
1s

Pregled nastavitve
Nastaviti/ponastaviti varnostno kodo.

Pogoj

“1”*/ “2”

Nastaviti način izbire vira.

*

“0.5%”*/
“1%”/ “5%”/
“10%”
—

Nastaviti razmerje preskoka v načinu <Iskati glasbo za
iPod>.

14

Registrirati napravo Bluetooth (povezovanje).

35
35

1s

“SPCL DVC Select”**

—

“Phone Selection”**

—

1s

Možno registrirati posebno napravo, ki je običajno ni
možno registrirati.
Izbrati mobilni telefon, predmet prostoročne povezave.

“Audio Selection”**

—

1s

Nastaviti avdio predvajalnik Bluetooth, ki se povezuje.

“Device Delete”**

—

1s

Preklicati registracijo naprave Bluetooth.

“BT DVC Status”**

—

1s

Prikazati status naprave Bluetooth.

“PIN Code Edit”**

—

“Auto Answer”**

“OFF”/ “0S” –
“8S”* – “99S”
“–2” – “0”* –
“+2”

“Mic Gain”**

Stran
24

1s

1s

36
—

36
37

—

Specificirati kodo PIN, potrebno za registracijo enote z
napravo Bluetooth.
Samodejno sprejeti klic, potem ko se izteče
prednastavljeni časovni interval za avtomatski sprejem.
Nastaviti občutljivost vgrajenega mikrofona za
telefonski klic.

*
36
*

—

*

Naslednja stran 3
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Funkcijsko krmiljenje
Kategorija Predmet
“NR Level”**
“SP Select”**
“Call Beep”**
“BT F/W Update”**
“Beep”

—

Vnos

“Clock Adjust”

—
—

Pregled nastavitve
Zmanjšati hrup iz okolja z enako nastavitvijo glasnosti
mikrofona.
Specificirati glasovni zvočnik.

Pogoj
—

Stran
*
*

Vključiti zvočni signal iz zvočnika ob klicu.

*
37

1s

Prikazati različico strojnega programja in posodobitev
strojnega programja.
Nastaviti vklop/izklop zvočnega signala za preskus
delovanja (pisk).
Nastaviti uro.

1s

Nastaviti datum.

1s

Nastaviti način prikaza datuma.

25

1s

“OFF”/ “ON”*

“Date Adjust”

—
—

25
25

“Date Mode”

7 tipov

“SYNC”

“OFF”/ “ON”*

Sinhronizirati časovne podatke postaje RDS z uro enote.

—

“DSI”

“OFF”/ “ON”*

—

“Illumi DIM”

“ILM Effect”

“OFF”/ “Auto”*
/ “MNAL1” /
“MNAL2”
“OFF”/ “ON”*

DSI (indikator onemogočenega sistema) enote utripa,
ko odstranite prednjo ploščo.
Nastaviti možnost zatemnitve osvetlitve v kombinaciji s
stikalom za svetilke vozila ali neprekinjene zatemnitve.

—

“ILM MSC SYNC”

“OFF”*/ “ON”

“Display”

“OFF”/ “ON”*

KDC-BT8044U/ KDC-W7544U/ KDC-W7644UY:
Nastaviti možnost barve osvetlitve ključa v kombinaciji
z delovanjem ključa.
KDC-BT8044UY/ KDC-W7044U/ KDC-W7144UY:
Nastaviti možnost svetlosti osvetlitve ključa v
kombinaciji z delovanjem ključa.
KDC-BT8044U/ KDC-W7544U/ KDC-W7644UY:
Nastaviti možnost barve osvetlitve ključa v kombinaciji
z zvočno glasnostjo.
KDC-BT8044UY/ KDC-W7044U/ KDC-W7144UY:
Nastaviti možnost osvetlitve ključa v kombinaciji z
zvočno glasnostjo.
Izključiti zaslon, ko se ne izvaja nobena operacija.

“DISP DIM“

“OFF”/ “Auto”*
/ “MNAL1” /
“MNAL2”
“1” - “10”

Zatemniti del zaslona v kombinaciji s stikalom za
svetilke vozila.

*

Nastaviti kontrast zaslona.

—

Preklopiti zaslon plošče med pozitivnim ali negativnim.

*

Nastaviti predizhod.

*

“AMP”

“POSI 1”/ “2”
/ “NEGA 1”/ “2”
“Rear”*/
“Sub-W”
“OFF”/ “ON”*

Vključiti/izključiti vgrajeni ojačevalnik.

*

“Zone2”

“Rear”*/ “Front”

Specificirati cilj zvoka vhoda AUX, ko je vključena
funkcija dvojnega območja.
Krmiliti povezani ojačevalnik LX.

*

“Contrast”
“DISP N/P”
“SWPRE”**

“AMP Control”
“News”
“Local Seek”
“Seek Mode”

8 |

Nastavitev
“–2” – “0”* –
“+2”
“Front”*/
“F-R”/ “F-L”
“ON”*/ “OFF”

—
“OFF”*/ “00”
– “90”
“OFF”*/ “ON”
“Auto1”*/
“Auto2”/
“Manual”

*

—

—

—

*

—

Vključiti/izključiti funkcijo avtomatskega sprejema novic
in nastaviti onemogočen čas prekinitve novic.
Z avtomatskim iskalnim uglaševanjem sistem išče le
postaje z dobrim sprejemom.
Izbrati način uglaševanja radia.

25
*

—
*

KDC-BT8044U/ KDC-BT8044UY/ KDC-W7544U/ KDC-W7644UY/ KDC-W7044U/ KDC-W7144UY
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Kategorija Predmet
“AF”

Nastavitev
“OFF”/ “ON”*

“Regional”

“OFF”/ “ON”*

“Auto TP Seek”

“OFF”/ “ON”*

“MONO”

“OFF”/ “ON”*

“Name Set”

“SETUP”

—

1s

Pregled nastavitve
V primeru slabega sprejema postaje avtomatsko
preklopiti na postajo, ki oddaja isti program preko
istega omrežja RDS.
Nastaviti možnost preklopa na postajo le v določenem
območju uporabe krmiljenja “AF”.
V primeru slabega sprejema postaje za prometne
informacije avtomatsko iskati postajo z boljšim
sprejemom.
Možno zmanjšati hrup v primeru enoušesnega
sprejema stereo oddajanj.
Nastaviti zaslon, ko je izbran vir AUX.

“Russian”***

“OFF”/ “ON”*

Nastaviti slovenščino za jezik prikaza.

“Scroll”

Specificirati možnost avtomatskega premika po
besedilu.
Izbrisati pomnilnik prednostnih prednastavitev.

Pogoj

Stran
*

—
—
—
13
*
—

“Favorite Delete”

“Auto”*/
“Manual”
—

“Built in AUX”

“OFF”*/ “ON”

Nastaviti možnost prikaza AUX med izbiranjem vira.

—

“Power OFF”

Izključiti napajanje po izteku prednastavljenega časa v
načinu stanja pripravljenosti.

*

“CD Read”

“-----”/
“20min”*/
“40min”/
“60min”
“1”*/ “2”

“DEMO Mode”

“OFF”/ “ON”*

“Display
Select”

“DISP TYPE
[A] – [D]”

Nastaviti način branja CD-plošče.

*
26

Nastaviti vzorec prikaza.

—

11

“Graphic Select” “Graphic 1 –2”

Nastaviti zaslon analizatorja spektra, tipa C.

—

—

“Side Select”

Nastaviti stranski zaslon, tipa A.

—

—

“Ttpe Select”

“DISP Out
Select”***
“All”
“Display”
“Right”

3 tipi

“EQ”
“Bass Boost”
“HIGHWAYSOUND”
“Supreme+”
“Position”

2s

Nastaviti besedilni zaslon, tipa A/B/C.

—

11

Prikazati/
Izginiti
—

Nastaviti statusni zaslon, tipa A.

—

11

Nastaviti stranski zaslon vozila, ko je ta povezan.

—

—

“Variable
Scan”*/
“Color 1” –
“Color 10”/
“User”

Nastaviti barvo osvetlitve plošče in zaslona.

—

“Left”
“Control”

33

—

“Status”

“Color
Select”**

1s

—

Specificirati možnost vklopa demonstracije.

“Text Select”

“SOUND”

Vnos

12

Nastaviti barvo osvetlitve zaslona.
Nastaviti barvo osvetlitve desne strani plošče.
Nastaviti barvo osvetlitve leve strani plošče.

—
“OFF”*/
“STEP1”/ “2”
“OFF”/ “STEP1”
/ “2”/ “3”*
“ON”*/ “OFF”
—

Nastaviti kakovost zvoka.

30

Nastaviti raven povečanja basa v dveh fazah.

—

Kompenzirati majhno glasnost ali izgubo basa zaradi
hrupa na cesti - za bolj jasen glas.
Vključiti/izključiti funkcijo “Supreme plus”.

*

Kompenzirati zvočno okolje, ustrezno položaju
poslušanja.

31

*

Naslednja stran 3
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Funkcijsko krmiljenje
Kategorija Predmet
“Setup”

“Preset”

“Cabin”
“Speaker”

—

“DTA”

—

“X’Over”

—

“Recall”

—

“Memory”

—

“DPS Set”
“BT”

“Bypass”/
“Through”*
—

Vnos

Pregled nastavitve
Nastaviti tip vozila za kompenzacijo razlike v razdalji
med zvočniki.
Nastaviti povezani zvočnik, velikost zvočnika in položaj
namestitve.
Natančno nastaviti vrednost kompenzacije,
specificirane za kabino.
Natančno nastaviti vrednost X'Over, specificirane za
zvočnik.
Registrirati nastavitev vrednosti s krmiljenjem zvoka.
Priklicati zvočno nastavitev, registrirano v načinu
<Prednastavljeni avdio pomnilnik>.
Registrirati nastavitev vrednosti s krmiljenjem zvoka.

Pogoj

Stran
28
28
29
29
32

32

Nastavitev “BYPASS” preskoči funkcijo DSP.
Nastavitev “THROUGH” vključi funkcijo DSP.
Klici s prepoznavo registriranega glasu.

—

—

Registrirati glas za glasovno prepoznavo.

38

“PN Type Edit”

—

38

“SMS
Download”
“SMS Inbox”

—

Registrirati glas za izbiro kategorije telefonske številke
v imeniku.
Sneti kratko sporočilo.

—

Prikazati prejeto kratko sporočilo.

39

“Voice Recognize”
“Voice Tag” “PB Name Edit”

“SMS”

Nastavitev
“Compact” itd.

22

39

⁄
• Povezani mobilni telefon mora imeti možnost funkcije “SMS”.
• Lokacija, predvajana z “FILE SCAN”
- Avdio datoteka: prvih 10 sekund
- Medij urejevalnika glasbe: prvih 10 sekund ali del, ki ga
prevzame Intro Skip.
Med načinom Intro Skip zavrtite komandni gumb levo ali
desno za izbiro druge skladbe.
Metoda skeniranja je odvisna od nastavitve urejevalnika
glasbe. Za podrobnosti glejte pomoč za urejevalnik
glasbe.

10 |
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Nastavitve zaslona
Izbira tipa zaslona

Izbira besedilnega zaslona

Spodaj so prikazani primeri tipov zaslonov.

Spremeni prikazane informacije na vsakem
naslednjem viru;

Zaslon
“TYPE [A]”
“TYPE [B]”
“TYPE [C]”
“TYPE [D]”

Tip zaslona
Prikazati 4 do 5 vrstic besedila.
Prikazati vrstico besedila in videa.
Prikazati vrstico besedila in analizator spektra.
Prikazati uro.

1 Vstop v način izbire tipa zaslona
Izberite “SETUP” > “Display Select” > “Type
Select”.
V zvezi z načinom izbire elementa funkcijskega
krmiljenja glejte <Funkcijsko krmiljenje> (stran 6).

2 Izbrati tip zaslona
Zavrteti komandni gumb.

3 Izhod iz načina izbire tipa zaslona

Vir “In Tuner”
Informacije
ime frekvence in programske storitve (FM)
Naslov in ime izvajalca* (FM)
ime postaje* (FM)
Radijsko besedilo plus* (FM)
Radijsko besedilo (FM)*
Frekvenca (MW,LW)
Analizator spektra & ura (“TYPE [A]/[B]”)
ali ura (“TYPE [C]”)
Datum
Prazno

Zaslon
“Frequency/PS”
“Title/Artist”
“Station Name”
“Radio Text Plus”
“Radio Text”
“Frequency”
“Speana/Clock”
ali “Clock”
“Date”
“Blank”

* Prikaz informacij radijskega besedila plus.

Pritisnite na gumb [FNC].

⁄
• V zvezi z načinom preklopa informacij besedilnega
zaslona glejte <Izbira besedilnega zaslona> (stran 11).
• Če nastavite “TYPE [A]”, se status (indikator vklopa/
izklopa za posamezne funkcije) lahko nastavi v prvi
vrstici, ikona trenutno izbranega vira in naslov besedilnih
informacij pa na levi strani, in sicer z naslednjo operacijo
<Funkcijsko krmiljenje> (stran 6).
Statusni zaslon: Izberite “SETUP” > “Display Select” >
“Status”.
Stranski zaslon: Izberite “SETUP” > “Display Select” >
“Side Select”
• Če nastavite “TYPE [C]”, se lahko analizator spektra
preklopi z naslednjo operacijo <Funkcijsko krmiljenje>
(stran 6).
: Izberite “SETUP” > “Display Select” > “Graphic Select”

V viru CD in zunanje plošče
Informacije
Naslov plošče
Naslov posnetka
Čas predvajanja
Analizator spektra & ura (“TYPE [A]/[B]”)
ali ura (“TYPE [C]”)
Datum
Prazno

Zaslon
“Disc title”
“Track title”
“P-Time”
“Speana/Clock”
ali “Clock”
“Date”
“Blank”

V viru avdio datoteke/iPod
Informacije
Naslov in ime izvajalca
Album in ime izvajalca
Ime mape
Ime datoteke
Čas predvajanja
Vrstica za čas predvajanja (le iPod)*
Analizator spektra & ura (“TYPE [A]/[B]”)
ali ura (“TYPE [C]”)
Datum
Prazno

Zaslon
“Title/Artist”
“Album/Artist”
“Folder name”
“File name”
“P-Time”
“Time Bar”
“Speana/Clock”
ali “Clock”
“Date”
“Blank”

* Prikaz možen le v vrstici spodaj besedila “TYPE [A]”.

V viru način pripravljenosti/pomožni vhod
Informacije
Zaslon
ime vira
“Source Name”
Ura
“Clock”
Datum
“Date”
Prazno
“Blank”

Naslednja stran 3
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Nastavitve zaslona
1 Vstop v način izbire besedilnega zaslona
Izberite “SETUP” > “Display Select” >
“Text Select”.
V zvezi z načinom izbire elementa funkcijskega
krmiljenja glejte <Funkcijsko krmiljenje> (stran 6).

2 Izbrati del besedilnega zaslona
Potisnite komandni gumb gor ali dol.
Izbrani del besedilnega zaslona utripa.

Izbira barve osvetlitve
Izbrati barve osvetlitve plošče.

1 Vstop v način izbire barve osvetlitve
Izberite “SETUP” > “Color Select”.
V zvezi z načinom izbire elementa funkcijskega
krmiljenja glejte <Funkcijsko krmiljenje> (stran 6).

2 Izbrati mesto, kjer želite nastaviti barvo

3 Izbrati besedilo

osvetlitve

Zavrteti komandni gumb.

4 Izhod iz načina funkcijskega krmiljenja
Pritisnite na gumb [FNC].

⁄
• Če v izbranem elementu zaslona ni nobenih informacij,
se izpišejo alternativne informacije.
• Če povežete LX-AMP, se izpiše nastavitev elementa v
načinu zaslona LX-AMP.
• Določene elemente ni možno izbrati - odvisno od tipa
zaslona in vrstice.
• Če izberete “Folder name” med predvajanjem iPod-a, se
izpiše ime - odvisno od trenutno izbranih elementov
brskanja.
• Če je nastavljeno krmiljenje iPod v ročnem načinu, se
izpiše “iPod by Hand Mode”, medtem ko se predvaja iPod.
• Če ni možno prikazati vseh znakov, medtem ko se
predvaja iPod, se izpiše številka datoteke s seznama.

Informacije
Naslov glasbe
Ime mape
Ime datoteke

Funkcija KDC-W7544U/ KDC-W7644UY

Zaslon
“TITLE***”
“FLD***”
“FILE***”

Mesto
Vsi
Zaslon
Desno
Levo

Zaslon
“All”
“Display”
“Right”
“Left”

Zavrtite komandni gumb in pritisnite na
sredino gumba, potem ko se izpiše želeni
element.

3 Izbrati barvo osvetlitve
Zavrtite komandni gumb in pritisnite na
sredino gumba, potem ko se izpiše želeni
element.
Izberite barvo v “Variable Scan”/ “Color1” — “Color
10”/ “User”.
Ustvariti barvo “User”
Ustvarite lahko prvotno barvo, medtem ko izbirate
iz “Color1” — “Color10”.
Barvo, ki jo ustvarite, lahko prikličete z izbiro ukaza
“User”.
1. Za min. 1 sekundo pritisniti na komandni
gumb.
Vstopite v način nastavitve podrobnosti barve.
2. Nastavite barvo.
Vrsta operacije
Operacija
Izbrati barvo za nastavitev.
Potisnite komandni gumb desno
(rdeča, zelena ali modra)
ali levo.
Nastaviti barvo.
Zavrtite komandni gumb ali ga
(območje: 0 – 9)
potisnite gor oz. dol.
3. Pritisnite na komandni gumb.
Zapustite način nastavitve podrobnosti barve.

4 Izhod iz načina izbire barve osvetlitve
Pritisnite na gumb [FNC].

12 |
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Nastavitev zaslona pomožnega vhoda
Izbrati zaslon ob preklopu na vir pomožnega vhoda.

1 Izbrati vir AUX
Pritisnite na gumb [SRC].

2 Vhod v način nastavitve zaslona pomožnega
vhoda
Izberite “MENU” > “Name Set”.
V zvezi z načinom izbire elementa funkcijskega
krmiljenja glejte <Funkcijsko krmiljenje> (stran 6).

3 Vhod v način nastavitve zaslona pomožnega
vhoda
Za min. 1 sekundo pritisniti na komandni gumb.
Izpiše se predhodno izbran zaslon pomožnega
vhoda.

4 Izbrati zaslon pomožnega vhoda
Zavrteti komandni gumb.
“AUX”/ “DVD”/ “PORTABLE”/ “GAME”/ “VIDEO”/ “TV”

5 Izhod iz načina nastavitve pomožnega vhoda
Pritisnite na gumb [FNC].

⁄
• Ko se delovanje prekine za 10 sekund, se registrira ime in
zapre način nastavitve zaslona pomožnega vhoda.
• Zaslon pomožnega vhoda je možno nastaviti, če
uporabljate vgrajeni pomožni vhod ali pomožni vhod za
neobvezni KCA-S220A. Na KCA-S220A se izpiše “AUX EXT”
kot privzeta vrednost.
• Vir AUX je prednastavljen na izklop “OFF”. Pred
nastavitvijo zaslona nastavite ukaz “Built in AUX”, kot
opisano v <Funkcijsko krmiljenje> (stran 6) na vklop “ON”.
: Izberite “MENU” > “Built in AUX”

Slovenija |
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Delovanje glasbene plošče/avdio datoteke
Funkcija vira avdio datoteke/interne CD-plošče

Funkcija iPod-a

Iskati glasbo

Iskanje glasbe za iPod

Izbrati želeno glasbo za poslušanje z naprave ali
medija, ki se predvaja.

Iskati skladbo (v iPod-u), ki jo želite predvajati.

1 Vstop v način iskanja glasbe
Pritisnite na gumb [ ].
Izpiše se “SEARCH”.
Izpiše se trenutno ime avdio datoteke.

2 Iskati glasbo
Avdio datoteka
Vrsta operacije
Premiki med mapami/
datotekami
Izbira mape/datoteke
Vrnitev v predhodno mapo
Vrnitev v korensko mapo

Operacija
Zavrtite komandni gumb ali ga potisnite
gor oz. dol.
Pritisnite komandni gumb ali ga
potisnite desno.
Potisnite komandni gumb levo.
Potiskajte komandni gumb levo vsaj 1
sekundo.

“8” ali “7” poleg izpisanega imena mape označi,
da je pred to mapo ali tej mapi sledi druga mapa.
Ime datoteke se izpiše z indikatorjem “¡”.

Vir notranje CD-plošče
Vrsta operacije
Premik med posnetki
Izbira posnetka
Vrnitev na prvi posnetek

Operacija
Zavrtite komandni gumb ali ga potisnite
gor oz. dol.
Pritisnite na komandni gumb.
Potiskajte komandni gumb levo vsaj 1
sekundo.

Preklicati način iskanja glasbe
Pritisnite na gumb [ ].

⁄
• Iskanje glasbe ni možno med naključnim predvajanjem.
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1 Vstop v način iskanja glasbe
Pritisnite na gumb [

].

2 Iskati glasbo
Vrsta operacije
Premik med elementi
Preskoči iskanje *1
Izbira elementa
Vrnitev na predhodni element
Vrnitev v meni zgoraj
Išči po začetnici

Operacija
Zavrteti komandni gumb.
Potisnite komandni gumb desno ali levo.
Pritisnite na komandni gumb.
Potisnite komandni gumb gor.
Potiskajte komandni gumb gor vsaj 1
sekundo.
Potisnite komandni gumb dol. Glejte
poglavje <Iskati glasbo po začetnici>.

Na desni strani zaslona se izpiše drsna vrstica.

Preklicati način iskanja glasbe
Pritisnite na gumb [ ].

⁄
• * Preskoči iskanje: Število skladb, ki jih želite preskočiti,
se določi glede na razmerje števila vseh skladb z
izbranega seznama. Nastavite razmerje z ukazom
“Skip Search” v <Funkcijsko krmiljenje> (stran 6).
Pritiskajte na komandni gumb 3 sekunde ali več, tako
da zaženete preskok skladb na 10 % ne glede na
nastavitev.
• Mesta znakov, ki sestavljajo ime skladbe, a jih ni možno
prikazati, ostanejo prazna. Če ni možno prikazati
nobenega znaka, ki sestavlja ime skladbe, se izpišejo
element brskanja in števke.

Elementi
Seznami
predvajanj
Izvajalci
Albumi
Skladbe

Zaslon
“PLIST***”

Elementi
Podcast

Zaslon
“PDCT***”

“ART***”
“ALB***”
“PRGM***”

Žanri
Komponisti

“GEN***”
“COM***”
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Funkcija iPod-a

Funkcija iPod-a

Iskati glasbo po začetnici

Način ročnega upravljanja iPod-a

V nastavljenem elementu brskanja (izvajalec, album
itd.) lahko s seznama izberete abecedni znak.

Možno upravljati s komando na iPod-u.

1 Vstop v način iskanja glasbe
Pritisnite na gumb [

].

2 Zagnati abecedno iskanje
Potisnite komandni gumb dol.
Izpiše se “A B C …”.
• Če ni možno iskanje skladbe po abecednem znaku v
nastavljenem elementu brskanja, se podatki na zaslonu
ne spremenijo.

3 Izbrati začetnico, ki se išče
Vrsta operacije
Premik na naslednji znak.
Premik na naslednjo vrstico.

Operacija
Zavrtite komandni gumb ali ga potisnite
desno oz. levo.
Potisnite komandni gumb gor ali dol.

Vstop v način ročnega upravljanja iPod-a
Izberite “iPod BY HAND”.
V zvezi z načinom izbire elementov funkcijskega
krmiljenja glejte <Funkcijsko krmiljenje> (stran 6).

⁄
• iPod se začasno zaustavi, potem ko med predvajanjem
vključite “ON” ročni način.
• V načinu ročnega upravljanja iPod-a ni možno krmiliti s
to enoto.
• Ta način ni združljiv z zaslon glasbenih informacij. Na
zaslonu se izpiše “iPod by Hand Mode”.
• iPod je možno krmiliti, če ustreza krmilni funkciji iPod-a.

Funkcija daljinskega krmilnika

Neposredno iskati glasbo
4 Določiti izbrano začetnico
Pritisnite na komandni gumb.
Zaženite iskanje. Potem ko se iskanje zaključi, se
ponovno nastavi način iskanja glasbe, in sicer na
mestu izbranega znaka.

Preklicati abecedno iskanje
Pritisnite na gumb [ ].

⁄
• Čas iskanja po abecedi se lahko podaljša - odvisno od
števila skladb na iPod-u oz. strukturi mape.
• Za nastavitev začetnice v načinu iskanja po abecedi
vnesite “*” za iskanje simbolov in “1” za iskanje števk.
• Če se prvi niz znakov začne z “a”, “an” ali “the” v načinu
iskanja po abecedi, sistem ne išče po tem členu.

Išče glasbo po vnosu številke posnetka.

1 Vnesti številko glasbe
Pritisnite na številčne tipke na daljinskem
krmilniku.

2 Iskati glasbo
Pritisnite na gumb [4] or [¢].

Preklicati neposredno iskanje glasbe
Pritisnite na gumb [38].

⁄
• Neposredno iskanje glasbe ni možno med predvajanjem
iPod-a, medija “Music Editor”, naključnega predvajanja in
predvajanja s skeniranjem.

Funkcija iPod-a

Vsi naključno
Vse skladbe z iPod-a se predvajajo naključno.
Vstop v način Vsi naključno
Izberite “ALL RANDOM”.
V zvezi z načinom izbire elementov funkcijskega
krmiljenja glejte <Funkcijsko krmiljenje> (stran 6).

⁄
• Čas, potreben za vklop funkcije Vsi naključno, se lahko
podaljša - odvisno od števila skladb na iPod-u ali
strukture mape.
• Z aktiviranjem funkcije Vsi naključno se preklopi element
brskanja iPod-a na “Songs”. Element brskanja se ne
spremeni, tudi če izključite funkcijo Vsi naključno.
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Delovanje glasbene plošče/avdio datoteke
Funkcija menjalnika plošč z daljinskim krmilnikom

Neposredno iskati plošče
Išče ploščo po vnosu številke plošče.

1 Vnesti številko plošče
Pritisnite na številčne tipke na daljinskem
krmilniku.

2 Iskati ploščo
Pritisnite na gumb [FM+] ali [AM–].

Preklicati neposredno iskanje plošče
Pritisnite na gumb [38].

⁄
• Neposredno iskanje plošče ni možno v načinu naključno
predvajanje ali predvajanje s skeniranjem.
• Vhod “0” za nastavitev plošče 10.

Osnovno delovanje menjalnika plošč
(neobvezno)
Izbrati vir menjalnik CD-plošč
Pritisnite na gumb [SRC].
Nastavite zaslon “CD CHANGER”.
Iskati glasbo
Potisnite komandni gumb desno ali levo.
Iskati ploščo
Potisnite komandni gumb gor ali dol.
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Delovanje uglaševalnika
Avtomatski vnos v pomnilnik

Prednastaviti uglaševanje

Samodejno shraniti postaje z dobrim sprejemom v
pomnilnik.

Priklicati postaje iz pomnilnika.

1 Vstop v način avtomatskega vnosa v
pomnilnik
Nastavite “AUTO MEMORY”.
V zvezi z načinom izbire elementov funkcijskega
krmiljenja glejte <Funkcijsko krmiljenje> (stran 6).

2 Odpreti avtomatski vnos v pomnilnik
Zavrtite komandni gumb in izberite “YES”, nato
pritisnite na komandni gumb.
Potem ko sistem shrani 6 postaj z dobrim
sprejemom v pomnilnik, se zapre avtomatski vnos
v pomnilnik.

1 Vstop v način izbire prednastavljenega
uglaševanja
Pritisnite na gumb [

].

2 Izbrati želen postaje iz pomnilnika
Zavrteti komandni gumb.

3 Priklicati postajo
Pritisnite na komandni gumb.

Preklicati prednastavljeno uglaševanje
Pritisniti na gumb [ ].
Funkcija daljinskega krmilnika

Uglaševati z neposrednim dostopom
Prednastavljeni pomnilnik postaj
Shraniti postajo v pomnilnik.

1 Izbrati frekvenco za vnos v pomnilnik
Potisnite komandni gumb desno ali levo.

2 Vstop v način prednastavljenega pomnilnika
Pritisnite na gumb [

].

3 Izbrati številko za vnos v pomnilnik
Zavrteti komandni gumb.

4 Določiti številko za vnos v pomnilnik
Za min. 2 sekundi pritisnite na komandni gumb.

Preklicati način prednastavljenega pomnilnika
Pritisnite na gumb [ ].

Vnesti frekvenco in uglasiti

1 Vstop v način uglaševanja z neposrednim
dostopom
Pritisnite na gumb [DIRECT] na daljinskem
krmilniku.
Izpiše se “– – – –”.

2 Vnesti frekvenco
Pritisnite na številčne tipke na daljinskem
krmilniku.
Primer:
Želena frekvenca
92.1 MHz (FM)
810 kHz (AM)

Pritisniti gumb
[0], [9], [2], [1]
[0], [8], [1], [0]

Preklicati uglaševanje z neposrednim
dostopom
Pritisnite na gumb [DIRECT] na daljinskem
krmilniku.

⁄
• Vnesete lahko frekvenčni pas FM postopoma po min. 0,1
MHz.

Slovenija |

KDC-BT8044U_Slovenia_r3.indd 17

17

09.2.12 2:32:20 PM

Delovanje uglaševalnika
PTY (vrsta programa)

Prednastaviti vrsto programa

Nastaviti vrsto programa, kot označeno spodaj, in
poiskati postajo.

Shraniti vrsto programa v pomnilnik prednastavitev
in jo hitro priklicati.

Vrsta programa
Govor
Glasba
Novice
Aktualno
Informacije
Šport
Izobraževanje
Gledališče
Kultura
Znanost
Razno
Pop glasba
Rock glasba
Enostavna za
poslušanje
Lahka klasična
glasba
Resna klasična
glasba

Zaslon
“Speech”
“Music”
“News”
“Affairs”
“Info”
“Sport”
“Educate”
“Drama”
“Culture”
“Science”
“Varied”
“Pop M”
“Rock M”
“Easy M”
“Light M”

Vrsta programa
Druga glasba
Vreme
Finance
Otroški program
Socialne zadeve
Vera
Telefonirati
Potovanje
Prosti čas
Jazz glasba
Country glasba
Narodnozabavna
glasba
Zimzelene melodije
Ljudska glasba
Dokumentarne
oddaje

Zaslon
“Other M”
“Weather”
“Finance”
“Children”
“Social”
“Religion”
“Phone In”
“Travel”
“Leisure”
“Jazz”
“Country”
“Nation M”

Prednastaviti vrsto programa

“Oldies”
“Folk M”
“Document”

1 Vstop v način PTY

“Classics”

• Govor in glasba sestavljata vrsto programa, kot sledi.
Glasba: črni element znakov.
Govor: beli element znakov.

1 Izbrati vrsto programa za prednastavitev
Glejte <PTY (vrsta programa)> (stran 18).

2 Vstop v način prednastavitve vrste programa
Pritisnite na gumb [

].

3 Izbrati številko za vnos v pomnilnik
Zavrteti komandni gumb.

4 Določiti številko za vnos v pomnilnik
Za min. 1 sekundo pritisnite na komandni
gumb.

Priklicati prednastavljeno vrsto programa
Glejte <PTY (vrsta programa)> (stran 18).

2 Vstop v način prednastavitve vrste programa
Pritisnite na gumb [

].

3 Izbrati želeno vrsto programa iz pomnilnika
Zavrteti komandni gumb.

4 Priklicati vrsto programa
Pritisnite na komandni gumb.

1 Izbrati način PTY
Nastavite “PTY SEARCH”.
V zvezi z načinom izbire elementov funkcijskega
krmiljenja glejte <Funkcijsko krmiljenje> (stran 6).

2 Izbrati vrsto programa
Zavrteti komandni gumb.

3 Iskati postajo izbrane vrste programa
Potisnite komandni gumb desno ali levo.

4 Izhod iz načina PTY
Pritisnite na komandni gumb.

⁄
• Te funkcije ni možno uporabiti med prometnim
poročilom ali sprejemom AM.
• Če sistem ne najde izbrane vrste programa, se na zaslonu
izpiše “No PTY”. Izberite drugo vrsto programa.

Spremeniti jezik za funkcijo PTY
Izbrati jezik zaslona za vrsto programa;
Jezik
Angleščina
Španščina
Francoščina
Nizozemščina

Zaslon
“English”
“Spanish”
“French”
“Dutch”

Jezik
Norveščina
Portugalščina
Švedščina
Nemščina

Zaslon
“Norwegian”
“Portuguese”
“Swedish”
“German”

1 Vstop v način PTY
Glejte <PTY (vrsta programa)> (stran 18).

2 Vstop v način nastavitve jezika
Pritisnite na gumb [FNC].

3 Izbrati jezik
Zavrteti komandni gumb.

4 Izhod iz načina nastavitve jezika
Pritisnite na gumb [FNC].
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Funkcija KDC-BT8044U/ KDC-BT8044UY
KDC-W7544U/ KDC-W7644UY/ KDC-W7044U/ KDC-W7144UY s KCA-BT200 (neobvezni priključek)

Prostoročno telefonirati
Pred uporabo
• Za podrobnosti v zvezi s mobilnimi telefoni Bluetooth
s funkcijo za prostoročno telefoniranje glejte <O
mobilnem telefonu> (stran 43).
• mobilni telefon je treba registrirati pred uporabo
v kombinaciji s to napravo. Za podrobnosti glejte
<Registrirati napravo Bluetooth> (stran 35).
• Če ste registrirali dva ali več mobilnih telefonov,
izberite le enega. Za več podrobnosti glejte <Izbrati
napravo Bluetooth, ki jo želite povezati> (stran 36).
• Imenik je treba predhodno sneti v napravo. Za
podrobnosti glejte <Sneti imenik> (stran 36).
• Potem ko povežete mobilni telefon na enoto, zasveti
indikator “BT”.

Klic na čakanju
Sprejeti drugi prejeti klic in zadržati trenutni
klic

1 Pritisnite na gumb [AUD].
2 Zavrtite komandni gumb ali ga potisnite gor
oz. dol. Izberite zaslon “ANSWER”.

3 Pritisnite na gumb [AUD].
Sprejeti drugi prejeti klic in prekiniti trenutni
klic
Pritisnite na gumb [SRC] ali Za min. 1 sekundo
pritisnite na gumb [ ].
Nadaljevati s trenutnim klicem

Prejeti klic
Sprejeti telefonski klic
Pritisnite na gumb [AUD].

⁄
• Operacije, ki prekinejo linijo:
- Vstaviti CD-ploščo.
- Povezati USB napravo.
• ime kličočega se izpiše, če je kličoči registriran v imenik.

Zavrniti prejeti klic
Pritisnite na gumb [SRC] ali Za min. 1 sekundo
pritisnite na gumb [ ].

1 Pritisnite na gumb [AUD].
2 Zavrtite komandni gumb ali ga potisnite gor
oz. dol. Izberite zaslon “REJECT”.

3 Pritisnite na gumb [AUD].
Sprejeti klic na čakanju in prekiniti trenutni
klic
Pritisnite na gumb [SRC] ali Za min. 1 sekundo
pritisnite na gumb [ ].
Preklopiti med trenutnim klicem in klicem na
čakanju
Pritisnite na gumb [AUD].
S posameznim pritiskom na ta gumb se preklopi
med kličočimi.

Med klicem
Prekiniti klic
Pritisnite na gumb [SRC] ali Za min. 1 sekundo
pritisnite na gumb [ ].
Preklopiti na način Zasebno
Pritisnite na komandni gumb.
Preklopiti med zasebnim pogovorom (“PRIVATE”) in
prostoročnim pogovorom ob vsakem pritisku na
gumb.

Druge funkcije
Izbrisati sporočilo o prekinitvi povezave
KDC-BT8044U/ KDC-BT8044UY:
Pritisnite na gumb [ ].
KDC-W7544U/ KDC-W7644UY/ KDC-W7044U/
KDC-W7144UY:
Za min. 1 sekundo pritisnite na gumb [ ].
Ugasne sporočilo “HF Disconnect”.

⁄
• Odvisno od vrste mobilnega telefona - s preklopom na
način zasebnega pogovora lahko izberete vir, ki ste ga
uporabljali, preden ste aktivirali prostoročno povezavo.
Če se to zgodi, vira ni možno preklopiti nazaj na način
prostoročnega pogovora z upravljanjem enote. Z
upravljanjem mobilnega telefona ponastavite način
prostoročnega pogovora.

Nastaviti glasnost med klicem
Zavrtite gumb [AUD].
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Funkcija KDC-BT8044U/ KDC-BT8044UY
KDC-W7544U/ KDC-W7644UY/ KDC-W7044U/ KDC-W7144UY s KCA-BT200 (neobvezni priključek)

Prostoročno telefonirati
Klicati
1 Vstop v način načina klicanja
KDC-BT8044U/ KDC-BT8044UY:
Pritisnite na gumb [ ].
KDC-W7544U/ KDC-W7644UY/ KDC-W7044U/
KDC-W7144UY:
Za min. 1 sekundo pritisnite na gumb [ ].

2 Izbrati način klicanja
Pritisnite na komandni gumb.
“DIAL” » “INITIAL” » “PHONE BOOK” » “OUT-CALL” »
“IN-CALL” » “MISSED CALLS”
Načini delovanja v zgoraj naštetih način, kot sledi.

3 Izhod iz načina klicanja
Pritisnite na gumb [

].

Klicati številko
1 Vstop v način načina klicanja
KDC-BT8044U/ KDC-BT8044UY:
Pritisnite na gumb [ ].
KDC-W7544U/ KDC-W7644UY/ KDC-W7044U/
KDC-W7144UY:
Za min. 1 sekundo pritisnite na gumb [ ].

2 Izberite način klicanja številke
Pritisnite na komandni gumb.
Izberite zaslon “DIAL”.

Hitro klicati (prednastavljeno
klicanje)
1 Vstop v način načina klicanja
KDC-BT8044U/ KDC-BT8044UY:
Pritisnite na gumb [ ].
KDC-W7544U/ KDC-W7644UY/ KDC-W7044U/
KDC-W7144UY:
Za min. 1 sekundo pritisnite na gumb [ ].

2 Pritisnite na komandni gumb.
Izberite zaslon “DIAL”, “PHONE BOOK”, “OUT-CALL”,
“IN-CALL” ali “MISSED CALLS”.

3 Vstop v način prednastavljenega klicanja
Pritisnite na gumb [

].

4 Izbrati številko za priklic iz pomnilnika
Zavrtite komandni gumb ali ga potisnite gor
oz. dol.

5 Pritisnite na komandni gumb.
Izpiše se telefonska številka.

6 Izhod iz načina prednastavljenega klicanja
Pritisnite na gumb [

].

7 Klicati
Za min. 1 sekundo pritisniti na komandni gumb.

⁄
• Registrirajte številko prednastavljenega klicanja. (stran 22)

3 Vstop v imenik
Pritisnite na številčni gumb ([1] – [0]), #([FM]),
*([AM]) ali +([¢]) na daljinskem krmilniku.

4 Klicati
Pritisnite na gumb [DIRECT] na daljinskem
krmilniku.

Izbrisati vneseno številko števko za števko:
Pritisnite na gumb [4] na daljinskem
krmilniku.

⁄
• Vnesete lahko maks. 32 števk.
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Klicati številko iz imenika

Klicati številko z dnevnika klicev

1 Vstop v način načina klicanja

1 Vstop v način načina klicanja

KDC-BT8044U/ KDC-BT8044UY:
Pritisnite na gumb [ ].
KDC-W7544U/ KDC-W7644UY/ KDC-W7044U/
KDC-W7144UY:
Za min. 1 sekundo pritisnite na gumb [ ].

2 Izbrati način imenika
Pritisnite na komandni gumb.
Nastavite zaslon “INITIAL” in nadaljujte pri 3. točki.
Nastavite zaslon “PHONE BOOK” in nadaljujte pri 4.
točki.

3 Izbrati začetnico, ki se išče
Vrsta operacije
Premik na naslednji znak.
Premik na naslednjo vrstico.
Določiti izbrano začetnico.

Operacija
Zavrtite komandni gumb ali ga potisnite
desno oz. levo.
Potisnite komandni gumb gor ali dol.
Pritisnite na komandni gumb.

4 Izbrati ime
Vrsta operacije
Premik na naslednjo telefonsko
številko.
Premik na naslednji ime.

Operacija
Zavrtite komandni gumb ali ga
potisnite gor oz. dol.
Potisnite komandni gumb desno
ali levo.

Pritisnite na gumb [

].

2 Izbrati način dnevnika klicev
Pritisnite na komandni gumb.
Nastavite zaslon “OUT-CALL” (klicana številka),
“IN-CALL” (prejeti klic) ali “MISSED CALLS” (zgrešeni
klic).

3 Izbrati ime ali telefonsko številko
Zavrtite komandni gumb ali ga potisnite gor
oz. dol.

Preklopiti med načini zaslona
Pritisnite na gumb [FNC].
Vsak posamezni pritisk sproži preklop med imenom
in telefonsko številko.

4 Klicati
Za min. 1 sekundo pritisniti na komandni gumb.

⁄
• Seznam klicanih številk in seznam prejetih klicev ter
seznam zgrešenih klicev so seznami, ki jih ustvari in
sprejme ta enota. Ti seznami niso shranjeni v pomnilnik
mobilnega telefona.

Preklopiti med načini zaslona
Pritisnite na gumb [FNC].
Vsak posamezni pritisk sproži preklop med imenom
in telefonsko številko.

5 Klicati
Za min. 1 sekundo pritisniti na komandni gumb.

⁄
• V načinu iskanja sistem išče črko brez naglasa, kot je “u”,
namesto črke z naglasom, kot je “ü”.
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Funkcija KDC-BT8044U/ KDC-BT8044UY
KDC-W7544U/ KDC-W7644UY/ KDC-W7044U/ KDC-W7144UY s KCA-BT200 (neobvezni priključek)

Prostoročno telefonirati
Klicati z glasovnim klicem
1 Vstop v način prepoznave glasu
Izberite “BT” > “Voice Recognize”.
V zvezi z načinom izbire elementa funkcijskega
krmiljenja glejte <Funkcijsko krmiljenje> (stran 6).
Izpiše se “Ready”.

2 Pritisnite na komandni gumb.
Izpiše se “PB Name?”.
Ko se vključi zvočni signal, v 2 sekundah izrecite
ime.

3 Izpiše se “PN Type”.
Ko se vključi zvočni signal, v 2 sekundah izrecite
kategorijo.

4 Klicati
Za min. 1 sekundo pritisniti na komandni gumb.
• Ta korak je enak 3. koraku postopka <Klicati številko iz
imenika>. Možno klicati ali izbrati kategorijo.

⁄
• Če sistem ne prepozna glasu, se izpiše sporočilo. S
pritiskom na komandni gumb ponovno poskusite
glasovni ukaz. (stran 52)
• Za ime in kategorijo je treba registrirati glasovno značko.
(stran 38)
• Ni izhoda zvoka med prepoznavo glasu.

Registrirati seznam prednastavljenih
številk klicanja
1 Vnesti telefonsko številko za registracijo
Vnesite telefonsko številko v zvezi z:
Klicati številko/ Klicati številko z dnevnika klicev/
Klicati številko iz imenika

2 Vstop v način prednastavljenega pomnilnika
Pritisnite na gumb [

3 Izbrati številko za vnos v pomnilnik
Zavrtite komandni gumb ali ga potisnite gor
oz. dol.

4 Določiti številko za vnos v pomnilnik
Za min. 1 sekundo pritisniti na komandni gumb.

Izhod iz načina prednastavljenega pomnilnika
Pritisnite na gumb [ ].

Prikazati vrsto telefonske številke
(kategorija)
V imeniku so izpisani elementi kategorije, kot sledi:
Zaslon
“GENERAL” / “

”

Informacije
Splošno

“HOME” / “

”

Dom

“OFFICE” / “

”

Pisarna

“MOBILE” / “

”

Mobilni tel.

“OTHER” / “
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Avdio funkcija Bluetooth
Pred uporabo
• Za podrobnosti v zvezi z avdio predvajalnikom
Bluetooth, ki ga ni možno povezati, glejte <O avdio
predvajalniku Bluetooth> (stran 43).
• Avdio predvajalnik Bluetooth je treba registrirati pred
uporabo v kombinaciji s to napravo. Za podrobnosti
glejte <Registrirati napravo Bluetooth> (stran 35).
• Izberite avdio predvajalnik Bluetooth, ki ga želite
povezati. Glejte <Izbrati napravo Bluetooth, ki jo želite
povezati> (stran 36).

Osnovno delovanje
Izbrati avdio vir Bluetooth
Pritisnite na gumb [SRC].
Nastavite zaslon “BT Audio”.
Za navodilo, kako povezati element vira, glejte to
<Gumb za vklop/izbiro vira> poglavja <Osnovno
delovanje> (stran 4).
Premor in predvajaj
Pritisnite na komandni gumb.
Iskati glasbo
Potisnite komandni gumb desno ali levo.

⁄
• Vseh ali določenih operacij, kot so opisane zgoraj, avdio
predvajalnik Bluetooth ne izvaja, če predvajalnik ne
podpira možnosti daljinskega krmiljenja.
• S preklopom med avdio viri Bluetooth se ne zažene ali
zaustavi predvajanje samodejno. Izvršite operacijo za
zagon ali zaustavitev predvajanja.
• Določenih avdio predvajalnikov ni možno krmiliti z
daljave ali ponovno povezati, potem ko odklopite
napravo Bluetooth. Za povezavo Bluetooth upravljajte
glavno enoto avdio predvajalnika.
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Druge funkcije
Aktivirati varnostno kodo

Deaktivirati varnostno kodo

⁄

Za deaktiviranje funkcije varnostne kode.

• Varnostno kodo lahko sestavite iz 4 števk poljubno.
• Varnostne kode ni možno prikazati ali se sklicevati na to
kodo. Varnostno kodo si zabeležite in varno shranite.

1 Izbrati način varnostne kode

1 Izbrati način varnostne kode
Izberite “MENU” > “Security Set”.
V zvezi z načinom izbire elementa funkcijskega
krmiljenja glejte <Funkcijsko krmiljenje> (stran 6).

2 Vstop v način varnostne kode
Za min. 1 sekundo pritisniti na komandni gumb.
Skupaj z “Enter” se izpiše tudi “[–][–][–][–]”.

3 Vnesti varnostno kodo
Vrsta operacije
Izbrati števke za vnos
Izbrati števke varnostne kode

Operacija
Potisnite komandni gumb desno
ali levo.
Zavrtite komandni gumb ali ga
potisnite gor oz. dol.

4 Potrditi varnostno kodo
Za min. 3 sekunde pritisnite na komandni
gumb.
Skupaj z “Re-Enter” se izpiše tudi “[–][–][–][–]”.

Izberite “MENU” > “Security Clear”.
V zvezi z načinom izbire elementov funkcijskega
krmiljenja glejte <Funkcijsko krmiljenje> (stran 6).

2 Vstop v način varnostne kode
Za min. 1 sekundo pritisniti na komandni gumb.
Skupaj z “Enter” se izpiše tudi “[–][–][–][–]”.

3 Vnesti varnostno kodo
Vrsta operacije
Izbrati števke za vnos
Izbrati števke varnostne kode

Operacija
Potisnite komandni gumb desno
ali levo.
Zavrtite komandni gumb ali ga
potisnite gor oz. dol.

4 Za min. 3 sekunde pritisnite na komandni
gumb.
Izpiše se “Clear”.
Izključi se funkcija varnostne kode.

5 Izhod iz načina varnostne kode
Pritisnite na gumb [FNC].

5 Opravite korake 3 do 4 in ponovno vnesite
varnostno kodo.
Izpiše se “Approved”.
Vključi se funkcija varnostne kode.

⁄
• Če vnesete nepravilno kodo v korakih 3 do 4, ponovite
korak 3.

6 Izhod iz načina varnostne kode
Pritisnite na gumb [FNC].

Vnesti varnostno kodo
Varnostno kodo je treba vnesti pred uporabo avdio
enote, potem ko ponovno namestite akumulatorsko
baterijo ali pritisnete na gumb za ponastavitev.

1 Vključiti enoto “ON”.
2 Opravite korake 3 do 4 in vnesite varnostno
kodo.
Izpiše se “Approved”.
Zdaj lahko uporabljate napravo.
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Ročno nastaviti uro

Izbrati format datuma

1 Izbrati način nastavitve ure

1 Izbrati način formata datuma

Izberite “MENU” > “Clock Adjust”.
V zvezi z načinom izbire elementov funkcijskega
krmiljenja glejte <Funkcijsko krmiljenje> (stran 6).

2 Vstop v način nastavitve ure
Za min. 1 sekundo pritisniti na komandni gumb.
Prikaz ure utripa.

3 Nastaviti uro

Izbrati “MENU” > “Date Mode”.
V zvezi z načinom izbire elementov funkcijskega
krmiljenja glejte <Funkcijsko krmiljenje> (stran 6).

2 Vstop v način formata datuma
Za min. 1 sekundo pritisniti na komandni gumb.
Izpiše se datum.

3 Nastaviti datum

Vrsta operacije
Operacija
Izbrati element (ure ali minute) Potisnite komandni gumb desno
ali levo.
Nastaviti posamezni element Zavrtite komandni gumb ali ga
potisnite gor oz. dol.

4 Izhod iz načina nastavitve ure

Zavrteti komandni gumb.
Izberite med 7 tipi.

4 Izhod iz načina formata datuma
Pritisnite na gumb [FNC].

Ko se povezuje enota LX AMP

Pritisnite na gumb [FNC].

Komanda AMP

⁄

Upravljate lahko enoto LX AMP, povezano na enoto.

• Nastavljate lahko, ko je “MENU” > “SYNC” v <Funkcijsko
krmiljenje> (stran 6) na “OFF”.

1 Izbrati način komande AMP

Nastaviti datum
1 Izbrati način nastavitve datuma
Izbrati “MENU” > “Date Adjust”.
V zvezi z načinom izbire elementov funkcijskega
krmiljenja glejte <Funkcijsko krmiljenje> (stran 6).

2 Vstop v način nastavitve datuma
Za min. 1 sekundo pritisniti na komandni gumb.
Prikaz datuma utripa.

3 Nastaviti datum
Vrsta operacije
Izbrati element (mesec, dan
ali leto)
Nastaviti posamezni element

Operacija
Potisnite komandni gumb desno
ali levo.
Zavrtite komandni gumb ali ga
potisnite gor oz. dol.

Izberite “MENU” > “AMP Control”.
V zvezi z načinom izbire elementov funkcijskega
krmiljenja glejte <Funkcijsko krmiljenje> (stran 6).

2 Vhod v način komande AMP
Za min. 1 sekundo pritisniti na komandni gumb.

3 Izberite element komande AMP za nastavitev
Zavrtite komandni gumb ali ga potisnite gor
oz. dol.

⁄
• Za podrobnosti v zvezi z elementom komande AMP
glejte navodila za uporabo, ki so priložena enoti LX AMP.

4 Nastaviti element komande AMP
Potisnite komandni gumb desno ali levo.

5 Izhod iz načina komande AMP
Pritisnite na gumb [FNC].

4 Izhod iz načina nastavitve datuma
Pritisnite na gumb [FNC].
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Druge funkcije
Nastaviti način demonstracije

Prednja plošča z zaščito pred krajo

Vključiti/izključiti način demonstracije.

Prednjo ploščo enote je možno sneti in vzeti s seboj,
tako da se prepreči kraja.

1 Izbrati način demonstracije
Izbrati “MENU” > “DEMO Mode”.
V zvezi z načinom izbire elementov funkcijskega
krmiljenja glejte <Funkcijsko krmiljenje> (stran 6).

2 Nastaviti način demonstracije
Za min. 2 sekundi pritisnite na komandni gumb.
S pritiskanjem na ta gumb 2 sekundi ali več sistem
preklopi med vklopom “ON” in izklopom “OFF”.

Sneti prednjo ploščo

1 Pritisnite na gumb izdaje.
Spustno odprite prednjo ploščo.

2 Potisnite prednjo ploščo levo in naprej ter jo
odstranite.

3 Izhod iz načina demonstracije
Pritisnite na gumb [FNC].

¤
• Prednja plošča je precizni kos opreme, ki se lahko
poškoduje zaradi šoka ali sunka.
• Prednjo ploščo, ki ste jo sneli, shranite v ustrezno ohišje.
• Prednje plošče (in ohišja za prednjo ploščo) ne
izpostavljajte na neposredno sončno svetlobo ali
preveliko vročino oz. vlago. Ne odložite na mesto, kjer je
veliko prahu ali nevarnost škropljenja vode.

Ponovno namestiti prednjo ploščo

1 Poravnajte gred na enoti tako, da pritisnete na
prednjo ploščo.

2 Pritisnite prednjo ploščo, tako da se zaskoči na
mesto.
Ko ustrezno namestite prednjo ploščo, lahko
začnete uporabljati enoto.
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Avdio namestitve
Avdio krmiljenje

Avdio namestitev

Nastaviti je možno naslednje elemente avdio
krmiljenja;

Nastaviti je možno zvočni sistem, kot sledi;

Element nastavitve Zaslon
Območje
Glasnost zadaj
“REAR VOLUME”
0 — 35
Raven nizkotonca
“SUBWOOFER LEVEL” –15 — +15
Izenačevanje
“BALANCE”
Levo 15 — Desno 15
Regulator jakosti
“FADER”
Zadaj 15 — Spredaj 15
Izhod iz načina avdio komande (način upravljanja glasnosti)

1 Vhod v način avdio komande
Pritisnite na gumb [AUD].

2 Izbrati avdio element za nastavitev
Pritisnite na gumb [AUD].

3 Nastaviti avdio element
Zavrtite gumb [AUD].

4 Izhod iz načina avdio komande
Pritisnite na kateri koli gumb.
Pritisnite na gumb, ki ni [AUD] ali [0].

Element nastavitve Zaslon
Odmik glasnosti
“VOL-OFFSET”
Sistem dvojnega
“2 ZONE”
območja

Območje
–8 — ±0 (AUX: -8— +8)
IZKLOP/VKLOP

⁄
• Odmik glasnosti: Nastaviti glasnost posameznega vira kot
odmik od osnovne glasnosti.
• Sistem dvojnega območja
Izhod glavnega vira in podvira (pomožni vhod) na
prednjem kanalu in kanalu zadaj ločeno.
- Nastavite kanal podvira v “Zone2” <Funkcijsko
krmiljenje> (stran 6).
- Izberite glavni vir z gumbom [SRC].
- Nastavite glasnost prednjega kanala z gumbom [AUD].
- Nastavite glasnost kanala zadnja v elementu <Avdio
krmiljenje> (stran 27) ali z gumbom [5]/[∞] na
daljinskem krmilniku (stran 40).
- Avdio komanda ne učinkuje na podvir.

1 Izbrati vir za nastavitev
Pritisnite na gumb [SRC].

2 Vhod v način avdio namestitve
Za min. 1 sekundo pritisnite na gumb [AUD].

3 Izbrati element avdio namestitve za nastavitev
Pritisnite na gumb [AUD].

4 Nastaviti element avdio namestitve
Zavrtite gumb [AUD].

5 Izhod iz načina avdio namestitve
Za min. 1 sekundo pritisnite na gumb [AUD].
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Namestiti zvok
Izbrati kabino

2 Izbrati zvočnik za nastavitev

Zakasnitev prihoda zvoka lahko kompenzirate z
izbiro okolja naslednjih tipov vozil;
Tip vozila
Ni kompenzacije.
Kompaktno vozilo
Sedan
Kombinirano vozilo
Kombi
Športno funkcionalna vozila
Potniški kombi

Zaslon
“OFF”
“Compact”
“Sedan”
“Wagon”
“Minivan”
“SUV”
“Passenger Van”

1 Vstop v način izbire kabine
Izberite “SOUND” > “Setup” > “Cabin”.
V zvezi z načinom izbire elementa funkcijskega
krmiljenja glejte <Funkcijsko krmiljenje> (stran 6).

2 Izbrati tip vozila
Zavrtite komandni gumb in pritisnite na
sredino gumba, potem ko se izpiše želeni
element.
Izhod iz načina izbire kabine

⁄
• Razdaljo lahko kompenzirate bolj podrobno s funkcijo
<DTA> (stran 29).

Nastavitev zvočnika
Zvočnik spredaj
Zvočnik zadaj
Nizkotonec

Zaslon
“FRONT”
“REAR”
“SUB W”

Zavrteti komandni gumb.

3 Izbrati element za nastavitev
Predmet
“FRONT”

“REAR”
“SUB W”

>“SIZE”
>“LOCATION”
>“TWEETER”
>“SIZE”
>“LOCATION”
>“SIZE”

Pregled nastavitve
Velikost zvočnika spredaj
Lokacija zvočnika spredaj
Izbira visokotonca za zvočnik
Velikost zvočnika zadaj
Lokacija zvočnika zadaj
Nizkotonec velikosti zvočnika

Potisnite komandni gumb gor ali dol.

4 Nastaviti vrednost
Zavrteti komandni gumb.

5 Ponoviti koraka 2 do 4 za zaključek nastavitev
zvočnika.

6 Izhod iz načina nastavitve zvočnika
Pritisnite na gumb [FNC].

Nastaviti zvočnik
Zvočnik X'Over se avtomatsko nastavi, potem ko
izberete položaj in velikost posameznega zvočnika
iz naslednjih elementov;
Predmet
Velikost zvočnika spredaj

Območje
“O.E.M.”, “10cm”, “13cm”, “16cm”, “17cm”,
“18cm”, “4x6”, “5x7”, “6x8”, “6x9”, “7x10”
Lokacija zvočnika spredaj
“Door”, “On Dash”, “Under Dash”
Visokotonec velikosti zvočnika “None”, “Use”
Velikost zvočnika zadaj
“None”, “O.E.M.”, “10cm”, “13cm”, “16cm”,
“17cm”, “18cm”, “4x6”, “5x7”, “6x8”, “6x9”,
“7x10”
Lokacija zvočnika zadaj
“Door”, “Rear Deck”
“Minivan”, “Passenger Van”:
“2nd Row”, “3rd Row”
Nizkotonec velikosti zvočnika “None”, “16cm”, “20cm”, “25cm”, “30cm”,
“38cm Over”

1 Vstop v način nastavitve zvočnika
Izberite “SOUND” > “Setup” > “Speaker”.
V zvezi z načinom izbire elementa funkcijskega
krmiljenja glejte <Funkcijsko krmiljenje> (stran 6).

28 |

KDC-BT8044U/ KDC-BT8044UY/ KDC-W7544U/ KDC-W7644UY/ KDC-W7044U/ KDC-W7144UY

KDC-BT8044U_Slovenia_r3.indd 28

09.2.12 2:32:21 PM

Nastaviti DTA (digitalna časovna
poravnava)
Nastaviti natančno uglaševanje kompenzacijske
vrednosti položaja zvočnika, kot določeno v
poglavju <Izbrati kabino> (stran 28).

1 Vstop v način nastavitve DTA
Izberite “SOUND” > “Setup” > “DTA”.
V zvezi z načinom izbire elementa funkcijskega
krmiljenja glejte <Funkcijsko krmiljenje> (stran 6).

2 Izbrati zvočnik za nastavitev
Nastavitev zvočnika
Zvočnik spredaj
Zvočnik zadaj
Nizkotonec

Zaslon
“Front”
“Rear”
“SW”

Zavrteti komandni gumb.

3 Nastaviti kompenzacijsko vrednost položaja
zvočnika
Zavrtite komandni gumb in pritisnite na
sredino gumba, potem ko se izpiše želena
vrednost.
Nastavite med 0 in 440 cm.
V zvezi s tem, kako nastaviti kompenzacijsko
vrednost, glejte “DTA” <Menijski pojmovnik> (stran
44).
Izhod iz načina DTA

Nastaviti X’Over
Natančno nastaviti naslednje vrednosti, ustrezno
vrednostim X’Over, kot so določene v poglavju
<Nastaviti zvočnik> (stran 28).
Element nastavitve
Prednji visoko
prepustni filter, zadnji
visoko prepustni filter
Prednji visoko
prepustni naklon,
zadnji visoko
prepustni naklon,
naklon nizkotonca
Nizko prepustni filter
nizkotonca

Zaslon
“FC”

Faza nizkotonca

“PHASE”

Območje
Skozi, 30, 40, 50, 60, 70, 80,
90, 100, 120, 150, 180, 220,
250 (Hz)
-6, -12, -18, -24 dB/Oct

“SLOPE”

“FC”

30, 40, 50, 60, 70, 80, 90,
100, 120, 150, 180, 220, 250,
skozi (Hz)
Povratno (180°)/ Normalno
(0°)

1 Vhod v način nastavitve X’Over
Izberite “SOUND” > “Setup” > “X'Over”.
V zvezi z načinom izbire elementa funkcijskega
krmiljenja glejte <Funkcijsko krmiljenje> (stran 6).

2 Izbrati zvočnik za nastavitev
Nastavitev zvočnika
Zvočnik spredaj
Zvočnik zadaj
Nizkotonec

Zaslon
“Front”
“Rear”
“Subwoofer”

Zavrtite komandni gumb in pritisnite na
sredino gumba, potem ko se izpiše želeni
element.

3 Izbrati element za nastavitev
Predmet
“Front”

>“FC”
>“SLOPE”
“Rear”
>“FC”
>“SLOPE”
“Subwoofer” >“FC”
>“SLOPE”
>“PHASE”

Pregled nastavitve
Prednji visoko prepustni filter
Prednji visoko prepustni naklon
Zadnji visoko prepustni filter
Zadnji visoko prepustni naklon
Nizko prepustni filter nizkotonca
Naklon nizkotonca
Faza nizkotonca

Potisnite komandni gumb gor ali dol.

4 Nastaviti vrednosti X’Over
Zavrteti komandni gumb.

5 Ponoviti koraka 2 do 4 za zaključek nastavitev
X'Over.

6 Izhod iz načina nastavitve X’Over
Pritisnite na gumb [FNC].
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Namestiti zvok
Izbrati prednastavljeno krivuljo
izenačevalnika
Izbrati je možno krivuljo izenačevalnika, kot sledi;
Krivulja izenačevalnika
Naravno
Uporabniško*
Rock
Pop
Enostavno
Top 40
Jazz
Igre
iPod (le za vir iPod)

Zaslon
“Natural”
“User”
“Rock”
“Pops”
“Easy”
“Top 40”
“Jazz”
“Game”
“iPod”

* Priklic krivulje izenačevalnika, kot je določena v poglavju
<Ročno krmiljenje izenačevalnika>

1 Vstop v način prednastavljenega
izenačevalnika
Izberite “SOUND” > “Control” > “EQ” >
“Preset Equalizer”.
V zvezi z načinom izbire elementa funkcijskega
krmiljenja glejte <Funkcijsko krmiljenje> (stran 6).

2 Izbrati krivuljo izenačevalnika
Zavrtite komandni gumb in pritisnite na
sredino gumba, potem ko se izpiše želeni
element.
Izbirati je možno med 22 tip krivulj izenačevalnika
za iPod, potem ko izberete možnost “iPod”.
Izhod iz načina prednastavljenega izenačevalnika
Izbrati krivuljo izenačevalnika iPod
1. Vstop v način izenačevalnika iPod
Pritisnite na komandni gumb.
2. Izbrati krivuljo izenačevalnika iPod
Zavrtite komandni gumb in pritisnite na
sredino gumba, potem ko se izpiše želeni
element.
Izhod iz načina prednastavljenega
izenačevalnika.

⁄
• Izbrati je možno za vse posamezne vire.
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Ročno krmiljenje izenačevalnika
Nastaviti je možno naslednje elemente krmiljenja
izenačevalnika;
Element nastavitve
Pas 1
Pas 2
Pas 3
Pas 4
Pas 5
Pasovna raven
Učinek basa*

Zaslon Območje
“BAND1” 62.5 Hz
“BAND2” 250 Hz
“BAND3” 1 kHz
“BAND4” 4 kHz
“BAND5” 16 kHz
“GAIN”
-9 –+9 dB
“EFCT”
“ON”/ “OFF”

*Možno nastaviti le za “BAND1”.

1 Vstop v način ročnega krmiljenja
izenačevalnika
Izberite “SOUND” > “Control” > “EQ” >
“Manual Equalizer”.
V zvezi z načinom izbire elementa funkcijskega
krmiljenja glejte <Funkcijsko krmiljenje> (stran 6).

2 Izbrati pas za nastavitev
Zavrteti komandni gumb.

3 Izbrati element za nastavitev
Potisnite komandni gumb gor ali dol.
Prestavite kazalček “>” na želeni element.

4 Nastaviti vrednost
Zavrteti komandni gumb.

5 Ponoviti koraka 2 do 4 za zaključek krivulje
izenačevalnika.
Za spremembo pasu premaknite kazalček “>” na
“band#”.

6 Izhod iz načina ročnega krmiljenja
izenačevalnika
Pritisnite na gumb [FNC].

⁄
• Če izberete “iPod” v meniju <Izbrati prednastavljeno
krivuljo izenačevalnika> (stran 30), se onemogoči
funkcija ročnega krmiljenja izenačevalnika.
• Izbrati je možno za vse posamezne vire.
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Izbrati prednastavljeni položaj

Ročno nastaviti položaj

Ustrezno položaju poslušanja izberite položaj iz
naslednjih nastavitev, tako da se normalni položaj
zvočnega okolja lahko kompenzira glede na izbrani
položaj;

Natančno nastaviti vrednost, kot je določena z
izbiro prednastavljenega položaja na posamezni
zvočnik.

Kompenzirani sedež
Ni kompenzacije.
Sedež spredaj levo
Sedež spredaj desno
Sedež spredaj

Območje
“All”
“Front-Left”
“Front-Right”
“FRONT”

1 Vstop v način nastavitve prednastavljenega
položaja
Izberite “SOUND” > “Control” > “Position” >
“Preset Position”.
V zvezi z načinom izbire elementa funkcijskega
krmiljenja glejte <Funkcijsko krmiljenje> (stran 6).

2 Izbrati sedež za kompenzacijo
Zavrteti komandni gumb.

3 Izhod iz načina nastavitve prednastavljenega
položaja
Pritisnite na gumb [FNC].

1 Vstop v način ročne nastavitve položaja
Izberite “SOUND” > “Control” > “Position” >
“Manual Position”.
V zvezi z načinom izbire elementa funkcijskega
krmiljenja glejte <Funkcijsko krmiljenje> (stran 6).

2 Izbrati zvočnik za nastavitev
Predmet
“FRONT” / “L”
“FRONT” / “R”
“REAR” / “L”
“REAR” / “R”
“SUBWOOFER” / “L”
“SUBWOOFER” / “R”
“INITIAL”

Pregled nastavitve
Zvočnik spredaj levo
Zvočnik spredaj desno
Zvočnik zadaj levo
Zvočnik zadaj desno
Nizkotonec levo
Nizkotonec desno
Inicializirati vrednosti nastavitve.

Potisnite komandni gumb gor ali dol.

3 Nastaviti vrednost
Zavrteti komandni gumb.
Nastavite med 0 in 170 cm.
Za min. 1 sekundo pritisnite na komandni gumb, če
želite izvršiti “INITIAL”.

4 Izhod iz načina ročne nastavitve položaja
Pritisnite na gumb [FNC].
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Namestiti zvok
Prednastavljeni avdio pomnilnik

Priklicati avdio prednastavitev

Registrirati nastavitev vrednosti s krmiljenjem
zvoka.

Priklicati zvočno nastavitev, registrirano v načinu
<pomnilnika avdio prednastavitev> (stran 32).

1 Nastaviti zvočno krmiljenje

1 Izbrati vir

V zvezi z navodili za nastavitev zvočnega krmiljenja
veljajo operacije, kot sledi.
- Izbrati kabino (stran 28)
- Nastaviti zvočnik (stran 28)
- Nastaviti DTA (digitalna časovna poravnava) (stran
29)
- Nastaviti X’Over (stran 29)
- Ročno krmiljenje izenačevalnika (stran 30)
- Izbrati prednastavljeni položaj (stran 31)
- Ročno nastaviti položaj (stran 31)

2 Vstop v način pomnilnika avdio
prednastavitev
Izbrati “SOUND” > “Preset” > “Memory”.
V zvezi z načinom izbire elementov funkcijskega
krmiljenja glejte <Funkcijsko krmiljenje> (stran 6).

3 Izbrati številko za vnos v pomnilnik
Zavrtite komandni gumb in pritisnite na
sredino gumba, potem ko se izpiše želena
številka.

4 Zavrtite komandni gumb in izberite “YES”, nato
pritisnite na komandni gumb.
Izpiše se “Memory Completed”.

Pritisnite na gumb [SRC].

2 Vstop v način priklica avdio prednastavitve
Izbrati “SOUND” > “Preset” > “Recall”.
V zvezi z načinom izbire elementov funkcijskega
krmiljenja glejte <Funkcijsko krmiljenje> (stran 6).

3 Izbrati številko za priklic iz pomnilnika
Zavrtite komandni gumb in pritisnite na
sredino gumba, potem ko se izpiše želena
številka.

4 Zavrtite komandni gumb in izberite “YES”, nato
pritisnite na komandni gumb.
Izpiše se “Recall Completed”.

5 Izhod iz načina priklica avdio prednastavitve
Pritisnite na gumb [FNC].

⁄
• Nastavitev “User” za operacijo <Izbrati prednastavljeno
krivuljo izenačevalnika> (stran 30) se preklopi na
priklicano vrednost.
• Krivulja izenačevalnika se preklopi na vrednost, kot jo
prikliče izbrani vir.

5 Izhod iz načina pomnilnik avdio
prednastavitev
Pritisnite na gumb [FNC].

⁄
• Registrirajte 6 parov pomnilnika avdio prednastavitev.
• Številka “1”: S pritiskom na gumb za ponastavitev se vsi
viri ponastavijo na registrirano vrednost.
• Številka “1” in “2”:
Pomnilnika ni možno zbrisati s pritiskanjem na gumb za
ponastavitev.
• Te funkcije ni možno registrirati, ko je nastavljen
izenačevalnik iPod v možnosti <Izbrati prednastavljeno
krivuljo izenačevalnika> (stran 30).
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Prednostno krmiljenje
Prednostnih prednastavitev
Registracija procesov za izbiro prednostne postaje
ali seznama predvajanja iPod/izvajalcev itd.

1 Prikazati prednostni element

Priklicati prednostne prednastavitve

Vir
UGLAŠEVALEC
iPod

Elementi, ki jih je možno registrirati
Prednastavljeni pomnilnik
Seznam seznamov predvajanj/izvajalcev/
albumov itd.
Prostoročno telefoniranje Poizvedba telefonske številke
Ko je možno registrirati proces operacije, se Izpiše
“ FAV ”.
Nastaviti iPod
Registrirati je možno seznam v prvi pomnilniški
hierarhiji.
1. pomnilniška hierarhija

iPod

2. pomnilniška hierarhija

3. pomnilniška hierarhija

PLAYLISTS
ARTISTS

ALL ARTISTS

ALBUMS

ARTISTS 1
ARTISTS 2

ALL ALBUMS

ARTISTS 3

ALBUM 1

ALBUM 3

1 Vstop v način priklica prednostnih
prednastavitev
Zavrtite komandni gumb.

2 Izbrati številko za priklic iz prednostnega
pomnilnika
Zavrtite komandni gumb.

3 Priklicati prednostne prednastavitve
Pritisnite na komandni gumb.

Preklicati način priklica prednostnih
prednastavitev
Zavrtite komandni gumb in izberite “Return”,
nato pritisnite na komandni gumb.
• Potem ko izberete iPod za vir, se izpiše zaslon s
seznamom predvajanj/izvajalcev/albumov itd. Skladbe se
ne predvajajo samodejno.

AUDIOBOOKS

2 Vstop v način pomnilnika prednostnih
prednastavitev
Za min. 1 sekundo pritisnite na gumb [

Poizvedeti element, registriran med prednostne
nastavitve.

⁄

ALBUM 2
COMPOSERS

enak seznamu v iPod-u. Potem ko uredite elemente v
iPod-u, je treba ponovno opraviti registracijo prednostnih
nastavitev “FAVORITE”.

].

3 Izbrati številko za vnos v pomnilnik
Zavrtite komandni gumb.

4 Vnesti prednostno prednastavitev v pomnilnik
Pritisnite na komandni gumb.

Preklicati način pomnilnika prednostnih
prednastavitev
Pritisnite na gumb [ ].

⁄
• Z registracijo procesa operacije na obstoječo
prednastavljeno številko sistem prepiše čez obstoječi
proces.
• Registrirajte 6 parov pomnilnika prednostnih
prednastavitev.
Pomnilnika ni možno zbrisati s pritiskanjem na gumb za
ponastavitev.
• Isto operacijo shranjevanja pomnilnika je možno
uporabiti za “MENU”, “SETUP” in “SOUND” v poglavju
<Funkcijsko krmiljenje> (stran 6).
Ni pa možno priklicati trenutno izbranih virov. Za
informacije v zvezi z viri, ki so na voljo, glejte stolpec
Pogoj v poglavju <Funkcijsko krmiljenje>.
• Če spremenite elemente v drugi ali spodnji pomnilniški
hierarhiji, se spremeni tudi seznam iPod - dodajanja
ali izbris skladb po registraciji prednostnih nastavitev
“FAVORITE”. Zaradi tega seznam, registriran v tej enoti, ni

Izbrisati pomnilnik prednostnih
prednastavitev
Izbrisati element, registriran med prednostne
nastavitve.

1 Vstop v način izbrisa pomnilnika prednostnih
prednastavitev
Izberite “MENU” > “Favorite Delete”.
V zvezi z načinom izbire elementa funkcijskega
krmiljenja glejte <Funkcijsko krmiljenje> (stran 6).

2 Vstop v način izbrisa pomnilnika prednostnih
prednastavitev
Za min. 1 sekundo pritisnite na komandni gumb.

3 Izbrati številko za izbris
Zavrtite komandni gumb in pritisnite na
sredino gumba, potem ko se izpiše želena
številka.
Izpiše se “Delete?”.
Izberite “ALL”, če želite izbrisati vse.

4 Zavrtite komandni gumb in izberite “YES”, nato
pritisnite na komandni gumb.
Izpiše se “Completed”.
Izhod iz načina izbrisa pomnilnika prednostnih
prednastavitev.
Slovenija |
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Prednostno krmiljenje
Nastaviti prednostni ime
Dodeliti ime prednastavljenemu pomnilniku, ki je
registriran med prednostne nastavitve.

1 Vstop v način priklica prednastavitev
Zavrtite komandni gumb.

2 Poizvedba prednastavljenega pomnilnika za
spremembo
Zavrtite komandni gumb.

3 Vstop v način dodelitve imena prednostni
nastavitvi
Za min. 1 sekundo pritisnite na komandni
gumb.
Nastavite zaslon “FAVORITE NAME SET”.

4 Vnesti ime
Vrsta operacije
Premik kazalčka na mesto za
vnos črke
Izbira vrste znaka*
Izbira znakov

Operacija
Potisnite komandni gumb desno
ali levo.
Pritisnite na komandni gumb.
Zavrtite komandni gumb ali ga
potisnite gor oz. dol.

* Z vsakim pritiskom na gumb sistem preklopi vrsto znaka
med izpisanimi vrstami spodaj.

Vrsta znaka

Velike tiskane črke
Male tiskane črke
Številke in simboli

5 Izhod iz načina dodelitve imena prednostni
nastavitvi
Pritisnite komandni gumb desno ali levo in
izberite “ENTER” nato pritisnite na komandni
gumb.

Preklicati dodelitev imena prednostni
nastavitvi
Pritisnite na gumb [FNC].
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Funkcija KDC-BT8044U/ KDC-BT8044UY
KDC-W7544U/ KDC-W7644UY/ KDC-W7044U/ KDC-W7144UY s KCA-BT200 (neobvezni priključek)

Nastaviti Bluetooth
Registrirati napravo Bluetooth

⁄

Napravo Bluetooth (mobilni telefon) je treba
registrirati za uporabo s to enoto (povezovanje).
Registrirati je možno do 5 naprav Bluetooth.

• Za to enoto je možno sestaviti kodo PIN iz maks. 8 števk.
Če ni možno vnesti kode PIN iz te enote, je kodo možno
vnesti iz naprave Bluetooth.
• Če je registriranih 5 ali več naprav Bluetooth, ni možno
registrirati nove naprave Bluetooth.
• Če se izpiše sporočilo o napaki, kljub temu da je koda
PIN pravilna, poskusite možnost <Registrirati posebno
napravo Bluetooth> (stran 35).

Registriranje z naprav Bluetooth

1 Vključite krmilno enoto.
2 Zagnati registracijo enote - krmiliti na
napravo Bluetooth
Z upravljanjem naprave Bluetooth registrirajte
prostoročno enoto (povezovanje). Izberite
“KENWOOD BT CD/R-2P2”/ “KENWOOD BT200” s
seznama povezanih enot.

3 Vnesti kodo PIN
Vnesite kodo PIN, registrirano, kot opisano v
poglavju <Registrirati kodo PIN> (stran 36).
Prepričajte se, da je zaključena registracija na
napravo Bluetooth.

4 Z upravljanjem naprave Bluetooth zaženite
prostoročno povezavo.

Registriranje s te enote

1 Izbrati način registracije naprave Bluetooth
Izberite “MENU” > “Device Regist”.
V zvezi z načinom izbire elementa funkcijskega
krmiljenja glejte <Funkcijsko krmiljenje> (stran 6).

2 Vstop v način registracije naprave Bluetooth
Za min. 1 sekundo pritisniti na komandni gumb.
Poiščite napravo Bluetooth.
Ob zaključku iskanja se izpiše “Finished”.

3 Izbrati napravo Bluetooth
Zavrtite komandni gumb in pritisnite na
sredino gumba, potem ko se izpiše želena
naprava Bluetooth.

Premik na naslednjo števko
Izbris zadnje števke

Možno registrirati posebno napravo, ki je običajno
ni možno registrirati (povezovanje).

1 Izbrati način registracije posebne naprave
Bluetooth
Izberite “MENU” > “SPCL DVC Select”.
V zvezi z načinom izbire elementa funkcijskega
krmiljenja glejte <Funkcijsko krmiljenje> (stran 6).

2 Vstop v način registracije posebne naprave
Bluetooth
Za min. 1 sekundo pritisniti na komandni gumb.
Izpiše se seznam.

3 Izbrati ime naprave
Zavrtite komandni gumb in pritisnite na
sredino gumba, potem ko se izpiše želeno ime.
Ko se registracija zaključi, se izpiše “Completed”.

4 Opravite proces <Registrirati napravo
Bluetooth> (stran 35) in zaključite registracijo
(povezovanje).

Preklicati način registracije posebne naprave
Bluetooth
Za min. 1 sekundo pritisnite na gumb [FNC].

⁄

4 Vnesti kodo PIN
Vrsta operacije
Izbira številk

Registrirati posebno napravo
Bluetooth

Operacija
Zavrtite komandni gumb ali ga potisnite
gor oz. dol.
Potisnite komandni gumb desno.
Potisnite komandni gumb levo.

• Če na seznamu ni imena naprave, izberite “Other
Phones”.

5 Prenesti kodo PIN
Za min. 1 sekundo pritisniti na komandni gumb.
Ko se registracija zaključi, se izpiše “Pairing Success”.

6 Vrnitev v seznam naprav
Pritisnite na komandni gumb.

7 Izhod iz načina registracije naprave Bluetooth
Pritisnite na gumb [FNC].
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Funkcija KDC-BT8044U/ KDC-BT8044UY
KDC-W7544U/ KDC-W7644UY/ KDC-W7044U/ KDC-W7144UY s KCA-BT200 (neobvezni priključek)

Nastaviti Bluetooth
Registrirati kodo PIN
Z upravljanjem naprave Bluetooth določite kodo
PIN, potrebno za registracijo enote.

1 Izbrati način urejanja kode PIN
Izberite “MENU” > “PIN Code Edit”.
V zvezi z načinom izbire elementa funkcijskega
krmiljenja glejte <Funkcijsko krmiljenje> (stran 6).

2 Vstop v način urejanja kode PIN
Za min. 1 sekundo pritisniti na komandni gumb.
Izpiše se trenutna nastavitev kode PIN.

3 Vnesti kodo PIN
Vrsta operacije
Izbira številk
Premik na naslednjo števko
Izbris zadnje števke

Operacija
Zavrtite komandni gumb ali ga potisnite
gor oz. dol.
Potisnite komandni gumb desno.
Potisnite komandni gumb levo.

4 Registrirati kodo PIN
Za min. 1 sekundo pritisniti na komandni gumb.
Ko se registracija zaključi, se izpiše “Completed”.

5 Izhod iz načina urejanja kode PIN
Pritisnite na gumb [FNC].

⁄
• Privzeta nastavitev je “0000”.
• Kodo PIN je možno sestaviti iz maks. osmih števk.

Sneti imenik
Snemite imenik z mobilnega telefona na to enoto,
če želite uporabljati imenik te enote.

Samodejno sneti
Če mobilni telefon podpira funkcijo sinhronizacije
imenika, se imenik sname avtomatsko, potem ko se
vzpostavi povezava Bluetooth.

⁄
• V določenih primerih je treba nastaviti na mobilnem
telefonu.
• Če sistem ne najde podatkov imenika v enoti, tudi ko
se izpiše zaključeno, morda mobilni telefon ne podpira
avtomatskega snemanja podatkov imenika. V tem
primeru poskusite imenik sneti ročno.

Ročno sneti z mobilnega telefona

1 Z upravljanjem mobilnega telefona zaključite
prostoročno povezavo.

2 Z upravljanjem mobilnega telefona poslati
podatke imenika v to enoto
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Z upravljanjem mobilnega telefona sneti podatke
imenika v to enoto.
• Med snemanjem:
Izpiše se “Downloading”.
• Potem ko se snemanje zaključi:
Izpiše se “Completed”.

3 Z upravljanjem mobilnega telefona zaženite
prostoročno povezavo.

Izbrisati sporočilo o zaključku snemanja
Pritisnite na kateri koli gumb.

⁄
• Za vsak registrirani mobilni telefon je možno registrirati
maks. 1.000 telefonskih številk.
• Za vsako telefonsko številko je možno registrirati maks.
32 števk skupaj s 50* znaki za ime.
(* 50: Število črk: Povsod ni možno vnesti enakega števila
znakov - odvisno od vrste znakov.)
• Preklicati snemanje podatkov imenika z upravljanjem
mobilnega telefona.

Izbrati napravo Bluetooth, ki jo želite
povezati
Če ste registrirali že dve ali več naprav Bluetooth,
je treba izbrati napravo Bluetooth, ki jo želite
uporabiti.

1 Izbrati način izbire naprave Bluetooth
Mobilni telefon
Izberite “MENU” > “Phone Selection”.
Avdio predvajalnik
Izberite “MENU” > “Audio Selection”.
V zvezi z načinom izbire elementa funkcijskega
krmiljenja glejte <Funkcijsko krmiljenje> (stran 6).

2 Vstop v način izbire naprave Bluetooth
Za min. 1 sekundo pritisniti na komandni gumb.
Izpiše se “(name)”.

3 Izbrati napravo Bluetooth
Zavrtite komandni gumb.

4 Namestiti napravo Bluetooth
Potisnite komandni gumb desno ali levo.
Izpiše se “✱(name)” ali “-(name)”.
“✱”: Izbrana naprava Bluetooth je zasedena.
“-”: Izbrana naprava Bluetooth je v stanju
pripravljenosti.
“ “ (prazdno): Izbira naprave Bluetooth je preklicana.

5 Izhod iz načina izbire naprave Bluetooth
Pritisnite na gumb [FNC].
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⁄
• Če ste že izbrali mobilni telefon, prekličite izbiro in
izberite drugega.
• Če naprave ni možno izbrati z avdio predvajalnikom,
napravo povežite z avdio predvajalnikom.

Izbrisati registrirano napravo
Bluetooth
Izbrisati je možno registrirano napravo Bluetooth.

1 Izbrati način izbrisa naprave Bluetooth
Izberite “MENU” > “Device Delete”.
V zvezi z načinom izbire elementa funkcijskega
krmiljenja glejte <Funkcijsko krmiljenje> (stran 6).

2 Vstop v način izbrisa naprave Bluetooth
Za min. 1 sekundo pritisniti na komandni gumb.
Izpiše se “(name)”.

3 Izbrati napravo Bluetooth
Zavrteti komandni gumb.

4 Izbrisati izbrano napravo Bluetooth

Prikazati različico strojnega
programja
Prikazati različico strojnega programja enote.

1 Vstop v način posodobitve strojnega
programja Bluetooth
Izberite “MENU” > “BT F/W Update”.
V zvezi z načinom izbire elementa funkcijskega
krmiljenja glejte <Funkcijsko krmiljenje> (stran 6).

2 Vstop v način posodobitve strojnega
programja Bluetooth
Za min. 1 sekundo pritisniti na komandni gumb.
Izpiše se različica strojnega programja.

3 Izhod iz načina posodobitve strojnega
programja
Pritisnite na gumb [FNC].

⁄
• Za navodila, kako posodobiti strojno programje, obiščite
našo spletno stran:
http://www.kenwood.com/bt/information/

Pritisnite na komandni gumb.

5 Zavrtite komandni gumb in izberite “YES”, nato
pritisnite na komandni gumb.
Izpiše se “Delete”.

6 Izhod iz načina izbrisa naprave Bluetooth
Pritisnite na gumb [FNC].

⁄
• Potem ko izbrišete registrirani mobilni telefon, se
izbrišejo tudi imenik, dnevnik, sporočila SMS in glasovna
značka tega telefona.
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Funkcija KDC-BT8044U/ KDC-BT8044UY
KDC-W7544U/ KDC-W7644UY/ KDC-W7044U/ KDC-W7144UY s KCA-BT200 (neobvezni priključek)

Nastaviti Bluetooth
Dodati ukaz glasovnega klicanja

Izberite “PB Name Delete” (Delete)

Dodati glasovno značko v imenik, in sicer za
glasovno klicanje. Registrirati je možno maks. 35
glasovnih značk.

5 Izbrisati glasovno značko

1 Izbrati način urejanja imena imenika
Izberite “BT” > “Voice Tag” > “PB Name Edit”.
V zvezi z načinom izbire elementa funkcijskega
krmiljenja glejte <Funkcijsko krmiljenje> (stran 6).

2 Vhod v način urejanja imena imenika

Pritisnite na komandni gumb.

6 Zavrtite komandni gumb in izberite “YES”, nato
pritisnite na komandni gumb.

Izhod iz načina urejanja imena imenika
Pritisnite na gumb [FNC].

⁄
• Ni izhoda zvoka med registracijo glasovne značke.

Pritisnite na komandni gumb.

3 Iskati ime za registracijo
Izberite ime, ki ga želite registrirati v zvezi s točko 4
poglavja <Klicati številko iz imenika> (stran 21).
Če ste že registrirali glasovno značko za ime, se
izpiše “*” pred imenom.

4 Izbrati način
Zavrteti komandni gumb.
Zaslon
Operacija
“PB Name Regist”
Registrirati glasovno značko.
“PB Name Check”*
Predvajati glasovno značko.
“PB Name Delete”*
Izbrisati glasovno značko.
“Return”
Vrniti se na korak 2.
* Se izpiše, če izberete ime, za katerega ste registrirali
glasovno značko.

Izberite “PB Name Regist” (registriraj)

5 Registrirati glasovno značko (prvo)
Pritisnite na komandni gumb.
Izpiše se “Enter Voice 1”.
Ko se vključi zvočni signal, izrecite v 2 sekundah
glasovno značko.

6 Potrditi glasovno značko (drugo)
Pritisnite na komandni gumb.
Izpiše se “Enter Voice 2”.
Ko se vključi zvočni signal, izrecite v 2 sekundah isto
glasovno značko, kot ste jo izrekli v koraku 5.
Izpiše se “Completed”.

7 Zaključiti registracijo
Pritisnite na komandni gumb.
Vrniti se na korak 2. Glasovno značko lahko kadar
koli registrirate.

⁄
• Če sistem ne prepozna glasu, se izpiše sporočilo. S
pritiskom na komandni gumb ponovno poskusite
glasovni ukaz. (stran 52)

Izberite “PB Name Check” (predvajaj)

5 Pritisnite na komandni gumb.

Nastaviti glasovni ukaz za kategorijo
Dodajte glasovno značko h kategoriji telefonske
številke (tip) - za glasovno klicanje.

1 Izbrati način urejanja telefonske številke
Izberite “BT” > “Voice Tag” > “PN Type Edit”.
V zvezi z načinom izbire elementa funkcijskega
krmiljenja glejte <Funkcijsko krmiljenje> (stran 6).

2 Vhod v način urejanja telefonske številke
Pritisnite na komandni gumb.

3 Izbrati kategorijo (tip) za nastavitev
Zavrtite komandni gumb in pritisnite na
sredino gumba, potem ko se izpiše želena
kategorija.
“General”/ “Home”/ “Office”/ “Mobile”/ “Other”

4 Izbrati način
Zavrteti komandni gumb.
Zaslon
“PN Type Regist”
“PN Type Check”*
“PN Type Delete”*
“Return”

Operacija
Registrirati glasovno značko.
Predvajati glasovno značko.
Izbrisati glasovno značko.
Vrniti se na korak 2.

* Se izpiše, če izberete ime, za katerega ste registrirali
glasovno značko.

5 Registrirati kategorijo (tip) v korakih 5 do 7
poglavja <Dodati ukaz za glasovno klicanje>
(stran 38).

6 Izhod iz načina urejanja tipa telefonske
številke
Pritisnite na gumb [FNC].

⁄
• Glasovno značko je možno nastaviti za vseh 5 kategorij.
Če ne registrirate glasovne značke za vse kategorije, v
določenih primerih sistem ni možno priklicati imenika z
glasovnim ukazom.

Predvajajte registrirano glasovno značko in se vrnite
na korak 2.
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SMS (Short Message Service - sistem
za pošiljanje sporočil do 160 znakov
po mobilniku)

Sneti sporočila SMS

Prejeto sporočilo SMS se izpiše na sprejemniku.
Izpiše se novo prejeto sporočilo.

1 Izbrati način snemanja sporočil SMS

¤
• Zaradi nevarnost nesreče z vozilom voznik ne prebira
sporočil SMS med vožnjo.

Ko prispe novo sporočilo
Izpiše se “SMS Received”.
Sporočilo se izbriše, ko zaženete katero koli
operacijo.
Prikazati sporočilo SMS

1 Izbrati način nabiralnika za sporočila SMS
Izberite “BT” > “SMS” > “SMS Inbox”.
V zvezi z načinom izbire elementa funkcijskega
krmiljenja glejte <Funkcijsko krmiljenje> (stran 6).

2 Vhod v način nabiralnika za sporočila SMS
Pritisnite na komandni gumb.
Izpiše se seznam sporočil.

3 Izbrati sporočilo
Zavrteti komandni gumb.
Z vsakim pritiskom na komandni gumb desno ali
levo sistem preklopi med telefonsko številko ali
imenom in datumom prejema sporočila.

Snemite kratko sporočilo (SMS) na mobilni telefon,
tako da ga boste lahko prebrali na tej enoti.
Izberite “BT” > “SMS” > “SMS Download”.
V zvezi z načinom izbire elementa funkcijskega
krmiljenja glejte <Funkcijsko krmiljenje> (stran 6).

2 Vhod v način snemanja sporočil SMS
Pritisnite na komandni gumb.
Izpiše se seznam sporočil.

3 Zagnati snemanje
Pritisnite na komandni gumb.
Izpiše se “SMS Downloading”.
Ko se snemanje zaključi, se izpiše “Completed”.

4 Izhod iz načina snemanja sporočil SMS
Pritisnite na gumb [FNC].

⁄
• Mobilni telefon mora imeti na voljo funkcijo prenosa
sporočil SMS s tehnologijo Bluetooth. V določenih
primerih je treba nastaviti na mobilnem telefonu. Če
mobilni telefon ne podpira funkcije SMS, se ne izpiše
element snemanja SMS v načinu funkcijskega krmiljenja.
• Ko sistem sname sporočilo SMS z mobilnega telefona, se
odprejo zaprta sporočila v mobilnem telefonu.
• Prebrana in neprebrana kratka sporočila je možno v
zadevnem zaporedju sneti do maks. 75.

4 Prikazati besedilo
Pritisnite na komandni gumb.
Po sporočilu se pomikate z vrtenjem komandnega
gumba.
S ponovnim pritiskom na komandni gumb se
vrnete na zaslon seznama sporočil.

5 Izhod iz načina nabiralnika za sporočila SMS
Pritisnite na gumb [FNC].

⁄
• Na začetku seznama se izpiše neodprto sporočilo. Druga
sporočila se izpišejo po datumu prejema.
• Sporočilo SMS, prejeto v času, ko mobilni telefon ni
povezan s tehnologijo Bluetooth, se ne izpiše. Snemite
sporočila SMS.
• Med snemanjem sporočil SMS ni možen prikaz kratkih
sporočil.
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Priključek KDC-BT8044U/ KDC-BT8044UY/ KDC-W7644UY/ KDC-W7144UY

Osnovno delovanje daljinskega krmilnika
Vir “In Tuner”
SRC

VOL

SRC

ATT
ATT
VOL

AUD

AUD

Vir “In CD/USB”

FM/AM
2-ZONE

Izbrati frekvenčni pas [FM]/[AM]
Izbrati postajo [4]/[¢]
Priklicati prednastavljene postaje [1] — [6]

DIRECT

(stran 15, 16, 17)

0—9

Izbrati glasbo [4]/[¢]
Izbrati mapo/ploščo [FM]/[AM]
Premor/predvajaj [38]

Splošna komanda
Komanda za glasnost [VOL]
Izbrati vir [SRC]
Zmanjšati glasnost [ATT]
S ponovnim pritiskom na gumb se glasnost ponastavi
na predhodno raven.

Krmiljenje “In Audio”
Izbrati avdio element [AUD]
Nastaviti avdio element [VOL]

⁄
• Za način operacije, kot so procesi avdio krmiljenja in
druge operacije, glejte <Avdio krmiljenje> (stran 27).

Krmiljenje dvojnega območja
Vključiti in izključiti sistem dvojnega območja
[2-ZONE]
Krmiliti glasnost kanala zadaj [5]/ [∞]
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Namestiti in zamenjati baterijski vložek

Krmiljenje prostoročnega
telefoniranja
Klicati
Vstop v način izbire metode klicanja
Izbrati metodo klicanja [38]
Vnesti številčno klicanje
Vrsta operacije
Vnesti števko.
Vnesti “+”.
Vnesti “#”.
Vnesti “*”.
Izbrisati vneseno telefonsko številko.
Klicati

[

]

Uporabite dva baterijska vložka “AA”/ “R6”.
Potisnite pokrov, medtem ko ga pritiskate dol in ga tako
odstranite, kot kaže slika.
Namestite baterijska vložka tako, da upoštevate pravilno
poravnavo polov + in -, kot kaže slika v okrovu.

Operacija
tipke [0] – [9]
tipka [¢]
tipka [FM]
tipka [AM]
tipka [4]

[DIRECT]

Prejeti klic
Prevzeti klic [ ]
Preklopiti med načinom zasebnega pogovora in
prostoročnim načinom pogovora [38]

Klic na čakanju
Sprejeti drugi prejeti klic in zadržati trenutni
klic [ ]
Sprejeti drugi prejeti klic in prekiniti trenutni
klic [SRC]
Ponovno prevzeti trenutni klic [1]
Med klicem
Zaključiti klic [SRC]
Nastaviti jakost glasu

[VOL]

¤ POZOR
• Ni dovoljeno odložiti baterijskega vložka v bližini
odprtega ognja ali neposredno na sončni svetlobi.
Nevarnost požara, eksplozije ali prekomernega
segretja.
• Ni dovoljeno odložiti daljinskega krmilnika na
močno segreta mesta, kot je lahko armaturna
plošča.
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Dodatek
O avdio datoteki
• Avdio datoteka, ki jo je možno predvajati
AAC-LC (.m4a), MP3 (.mp3), WMA (.wma)
• Ploščni medij, ki ga je možno predvajati
CD-R/RW/ROM
• Format ploščne datoteke, ki ga je možno
predvajati
ISO 9660 Nivo 1/2, Joliet, Romeo, Dolgo ime
datoteke.
• USB-naprava, ki jo je možno predvajati
USB razred množičnega pomnilnika
• Datotečni sitem USB-naprave, ki ga je možno
predvajati
FAT16, FAT32
Kljub temu da so avdio datoteke skladne s standardi,
kot omenjeno zgoraj, predvajanje v določenih primerih
ni možno, in sicer odvisno od tipa in pogojev medija
oz. naprave.
• Vrstni red predvajanja avdio datoteke
V primeru razporeda mape/datoteke spodaj se
datoteke predvajajo v vrstnem redu od ① to ⑩.
< : Mapa
Folder
CD ()
v : Avdio
Audiodatoteka
fi

v





v


v
v
v

iPod/iPhone, ki ju je možno povezati na
enoto
Made for
• iPod nano (1st generation) • iPod nano (2nd generation)
• iPod nano (3rd generation) • iPod nano (4th generation)
• iPod with video
• iPod classic
• iPod touch (1st generation) • iPod touch (2nd generation)
Works with
• iPhone
• iPhone 3G

• Posodobite programje iPod/iPhone z najnovejšo
različico.
• Beseda “iPod”, ki se uporablja v navodilih, označuje
iPod ali iPhone, povezan s kablom iPod* (neobvezni
priključek).
* Model, ki ni podprt: KCA-iP500.
V zvezi z napravami iPod in povezovalnimi kabli
obiščite spletno stran:
www.kenwood.com/ipod/kca_ip/

⁄
• Če zaženete predvajanje, potem ko povežete iPod,
se najprej predvaja glasba z iPod-a.
V tem primeru se izpiše “RESUMING” brez imena
mape itd. Če spremenite element brskanja, se izpiše
pravilni naslov itd.
• Ni možno upravljati iPod-a, če je na iPod-u izpisano
“KENWOOD” ali “✓”.

v.
Online navodila za uporabo avdio datotek najdete na:
www.kenwood.com/audiofile/. V online navodilih
so podrobne informacije in navodila, ki niso vključeni
v pričujoča navodila. Obvezno preberite tudi online
navodila.

⁄
• V navodilih je beseda “USB device” uporabljena za
pomnilnike in digitalne avdio predvajalnike, ki so opremljeni
z USB-sponkami.
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O USB-napravi
• Potem ko povežete USB-napravo na enoto, jo lahko
tako napolnite, če se seveda enota napaja.
• Namestite USB-napravo na mesto, kjer ne bo ovirala
vožnje.
• Ni dovoljeno povezati USB-naprave preko USBzvezdišča in večkartičnega čitalnika.
• Avdio datoteke varnostno kopirajte. Datoteke se lahko
izbrišejo - odvisno od obratovalnih pogojev USBnaprave.
Ne odgovarjamo za škodo zaradi izbrisa podatkov.
• K enoti ni priložena USB-naprava. USB-napravo je
treba nabaviti v pooblaščeni trgovini.
• Za povezavo USB-naprave priporočamo CA-U1EX
(neobvezno).
Če uporabite kabel, ki ni združljiv s tehnologijo
USB, ni zagotovljeno normalno predvajanje. Če
povežete kabel, ki je daljši od 5 m, ustvarite verjetnost
nenormalnega predvajanja.
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Za upravljanje KCA-BT200 (neobvezno)

O mobilnem telefonu

Za upravljanje glejte model-B-2 v navodilih za uporabo
KCA-BT200 in tabelo v nadaljevanju.

Enota je v skladu z naslednjimi specifikacijami
Bluetooth:

Sistem simbolov, uporabljeni v
navodilih za uporabo KCA-BT200
Tipka [38]
Pritisniti na gumb [AUTO]/[TI].

Različica
Profil

Operacija
Komandni gumb
Za min. 1 sekundo pritisniti na
komandni gumb.

Za upravljanje KCA-BT100 (neobvezno)
Metode upravljanja funkcije za to enoto morda niso
enake kot v navodilih za uporabo. Zato glejte dodatna
navodila, kot sledi.
<Klicati s funkcijo hitrega klicanja>
1. Pritisnite na komandni gumb. Izberite zaslon, ki ni
“INITIAL”.
2. Pritisnite na gumb [ ].
3. Izberite številko za priklic, in sicer vrtenjem
komandnega gumba.
4. Pritisnite na komandni gumb.
<Registrirati seznam prednastavljenih številk
klicanja>
1. Operacija je enaka. Glejte navodila za uporabo KCABT100.
2. Pritisnite na gumb [ ].
3. Izberite številko za vnos v pomnilnik tako, da
zavrtite komandni gumb.
4. Za min. 1 sekundo pritisniti na komandni gumb.
<Izbrisati registrirani mobilni telefon>
Glejte poglavje <Izbrisati registrirano napravo
Bluetooth> v navodilih za uporabo.
<Menijski sistem>
Za navodila, kako upravljati meni, glejte poglavje
<Funkcijsko krmiljenje> v navodilih za uporabo.
O zaslonu
Na statusnem zaslonu te enote se izpiše status
mobilnega telefona.
Še več, nekateri zasloni niso enaki opisanim v navodilih
za uporabo KCA-BT100.

Zasloni navodil za uporabo
KCA-BT100
“DISCONCT”
“CONNECT”
“PHN-DEL”
“P-STATUS”

Dejanski zasloni na enoti
“HF Disconnect”
“HF Connect”
“Device Delete”
“Phone Status”

Standardna različica tehnologij Bluetooth 1.2
HFP (prostoročni profil)
OPP (profil potiska objekta)
PBAP (profil dostopa v imenik)
SYNC (profil sinhronizacije)

Za potrditev skladnosti mobilnega telefona obiščite
naslednji naslov URL:
http://www.kenwood.com/bt/information/

⁄
• Enote, ki podpirajo tehnologijo Bluetooth, imajo potrdilo
o skladnosti s standardom Bluetooth v okviru postopka
Bluetooth SIG. Vseeno pa komunikacija teh enot z izbranim
mobilnim telefonom ni vedno zagotovljena - odvisno od
tipa.
• HFP je profil, ki se uporablja za prostoročne klice.
• OPP je profil, ki se uporablja za prenos podatkov, kot je
imenik, med enotami.

O avdio predvajalniku Bluetooth
Enota je v skladu z naslednjimi specifikacijami
Bluetooth:

Različica
Profil

Standardna različica tehnologij Bluetooth 1.2
A2DP (profil napredne avdio distribucije)
AVRCP (profil daljinskega krmiljenja avdio/
video)

⁄
• A2DP je profil, ki je oblikovan za prenos glasbe z avdio
predvajalnika.
• AVRCP je profil, ki je oblikovan za krmiljenje predvajanja in
izbiro glasbe z avdio predvajalnikom.

O KENWOOD “Music Editor” aplikacije PC
• “Music Editor” je posnet na ploščo CD-ROM, ki je
priložena enoti.
• V zvezi z delovanjem glasbenega urejevalnika “Music
Editor” glejte navodila za uporabo, kot so posneta na
namestitveni plošči CD-ROM, in pomoč “Music Editor”.
• Enota lahko predvaja USB-napravo, kot jo ustvari
urejevalnik “Music Editor”.
• Informacije o nadgradnji urejevalnika “Music Editor” so
na strani: www.kenwood.com/cs/ce/.
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Dodatek
Menijski pojmovnik
• AF (alternativna frekvenca)
Ob slabem sprejemu sistem avtomatsko preklopi na
drugo frekvenco, ki oddaja isti program v istem omrežju
RSD, in sicer z boljšim sprejemom.
• AMP
Z izbiro “OFF” se izključi vgrajeni ojačevalnik. Z
izklopom vgrajenega ojačevalnika se izboljša
kakovost zvoka s Preout-a.
• Auto Answer (Nastaviti časovni interval za
avtomatski sprejem)
S to funkcijo sistem avtomatsko sprejme (odgovori)
klice, potem ko se izteče prednastavljeni čas intervala
za avtomatski sprejem klica.
“OFF” : Sistem ne sprejme avtomatsko telefonskega
klica.
“0” : Sistem takoj avtomatsko sprejme telefonski klic.
“1s” – “99s” : Sistem sprejme avtomatsko telefonski klic
po preteku 1–99 sekund.

⁄
• Če je čas, nastavljen v mobilnem telefonu, krajši od
nastavljenega v enoti, sistem uporabi prvega.
• Ta funkcija ne deluje za klic na čakanju.

• Call Beep (Nastaviti zvočni signal za prejeti klic)
Vključite lahko opozarjanje z zvočnim signalom na
prejeti klic.
“ON” : Zvočni signal se vključi.
“OFF” : Zvočni signal je preklican.
• CD Read
Nastaviti metodo prebiranja CD-plošče.
Ko ni možno predvajati posebnega formata
CD-plošče, nastavite funkcijo na “2” oz. predvajanje na
silo. Upoštevajte, da določene CD-plošče ni možno
predvajati, tudi ko jih nastavite na “2”. Poleg tega, ko
je sistem nastavljen na “2”, ni možno predvajati avdio
datotek. V normalnih okoliščinah ohranite nastavitev
na “1”.
1 : Med predvajanjem plošče sistem avtomatsko
loči med ploščo z avdio datoteko in glasbeno
CD-ploščo.
2 : Sistem na silo predvaja kot glasbeno CD-ploščo.
• Display
Zaslon ugasne, ko enote vsaj 5 sekund ne upravljate,
medtem ko je nastavljen “OFF”. V načinu namestitve
zaslon ne ugasne tudi po izteku 5 sekund.
• DISP DIM (zatemnitev osvetlitve zaslona)
Zmanjšati svetlost osvetlitve zaslona.
AUTO: Zatemniti osvetlitev v kombinaciji s stikalom
za svetilke vozila.
MNAL1: Zatemniti osvetlitev dolgotrajno.
MNAL2: Zatemniti osvetlitev bolj kot MNA1.
OFF: Ni zatemnitve osvetlitve.
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• DISP N/P
Preklopiti zaslon plošče med pozitivnim ali
negativnim. Poleg tega ga lahko obrnete v
kombinaciji z notranjo svetilko.
POSI1 : Izpisati besedilo v pozitivnem.
POSI2 : Ko je notranja svetilka ugasnjena, se besedilo
izpiše v pozitivnem. Ko je notranja svetilka
prižgana, se besedilo izpiše v negativnem.
NEGA1 : Izpisati besedilo v negativnem.
NEGA2 : Ko je notranja svetilka ugasnjena, se
besedilo izpiše v negativnem. Ko je notranja
svetilka prižgana, se besedilo izpiše v
pozitivnem.
• DTA (digitalna časovna poravnava)
Natančno nastaviti čas zakasnitve izhoda zvočnika,
kot določeno v poglavju <Izbrati kabino> (stran 28) za ustreznejše okolje v vozilu.
Nastavitve časa zakasnitve se avtomatsko prepoznajo
in kompenzirajo, in sicer z določitvijo razdalj
zvočnikov od središčne točke v vozilu.
1 Nastavite prednje in zadnje položaje ter višino
referenčne točke v višino ušes osebe, ki sedi v
prednjem sedežu; nastavite desni in levi položaj na
sredino prostora v vozilu.
2 Izmerite razdaljo od referenčne točke do zvočnikov.
3 Izračunajte razliko razdalje glede na najbolj
oddaljeni zvočnik.

+100cm
FRONT

FRONT

50cm

80cm
REAR

REAR

150cm

+70cm
+0cm
SUB-W
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• BT DVC Status (Prikazati status naprave
Bluetooth)
Zaženete lahko prikaz statusa povezave, jakosti
signala in ravni avtonomije baterijskih vložkov.
: Raven avtonomije baterijskega vložka v
mobilnem telefonu.
Polno
Skoraj prazno
: Jakost signala mobilnega telefona.
Maks.
Min.

⁄
• Ikone se ne izpišejo, če ni možno pridobiti informacij z
mobilnega telefona.
• Ker število korakov krmilne enote ni enako številu
mobilnega telefona, statusi, izpisani na krmilni enoti,
morda niso enaki statusom, izpisanim na mobilnem
telefonu.

• HIGHWAY-SOUND
Poveča glasnost oslabelega zvoka, ki se zgublja
zaradi cestnega hrupa - za bolj slišen zvok. Dodatno,
poudari base, ki se zgubijo zaradi hrupa na cesti - za
večjo zvočno dinamiko.
• Illumi DIM (Zatemniti osvetlitev ključa)
Zmanjšati svetlost osvetlitve ključa.
AUTO: Zatemniti osvetlitev v kombinaciji s stikalom
za svetilke vozila.
MNAL1: Zatemniti osvetlitev dolgotrajno.
MNAL2: Zatemniti osvetlitev bolj kot MNA1.
OFF: Ni zatemnitve osvetlitve.
• News (Poročila s časovno omejitvijo)
Avtomatsko sprejme novice, potem ko se zažene.
Nastavite čas, ko prekinitev izključi, potem ko se
zažene drugo poročilo.
Ta funkcija se vključi “ON”, potem ko preklopite
“NEWS 00M” na “NEWS 90M”.
Če se novice začnejo, ko je vključena ta funkcija
“ON”, se izpiše “TRAFFIC” in sprejmejo novice. Če ste
nastavili “20M”, se ne zažene sprejem drugih novic
20 minut.
Glasnost novic je enaka glasnosti, nastavljeni za
prometne informacije.
• Mic Gain
Nastaviti občutljivost vgrajenega mikrofona za
telefonski klic. Nastavite glas kličočega. Če nastavite
“+” , se glasnost poveča.
• NR Level
Zmanjšati hrup iz okolja z enako nastavitvijo
glasnosti vgrajenega mikrofona. Nastavite glas
kličočega, ko ta ni razumljiv. Če nastavite “+” , se hrup
zmanjša.

• Power OFF (Merilnik časa za izklop “OFF”)
Nastaviti merilnik časa za izklop napajanja enote
“OFF” samodejno, ko se ne prekine način stanja v
pripravljenosti.
Z uporabo te nastavitve varčno uporabljate moč
akumulatorja v vozilu.
– – –: Funkcija merilnika časa za izklop “OFF” je
izključena.
20 min: Izključi napajanje po 20 minutah.
(Tovarniška nastavitev)
40 min: Izključi napajanje po 40 minutah.
60 min: Izključi napajanje po 60 minutah.
• Russian (Nastaviti na slovenščino)
Ko je vključena ta funkcija “ON”, se izpišejo naslednji
nizi črk v slovenščini:
Ime mape/ime datoteke/naslov skladbe/ime
izvajalca/naslov albuma/KCA-BT200/BT100
(neobvezni priključek)
• Seek Mode (Izbrati način uglaševanja)
Izbrati način uglaševanja radia.
Način uglaševanja
Avtomatsko iskanje
Prednastavitev iskanja
postaj
Ročno

Zaslon
“Auto1”
“Auto2”

Operacija
Samodejno iskati postajo.
Iskati postaje v vrstnem redu,
prednastavljenem v pomnilniku.
“Manual” Krmiliti običajno ročno uglaševanje.

• SP Select (Nastaviti glasovne zvočnike)
Določiti je možno glasovne zvočnike.
“FRONT” : Izhodni glas iz prednjega levega in
prednjega desnega zvočnika.
“F-R” : Izhodni glas iz prednjega desnega zvočnika.
“F-L” : Izhodni glas iz prednjega levega zvočnika.

⁄
• Izberite zvočnik, ki je najbolj oddaljen od mikrofona, tako
da preprečite zavijanje in odmevanje.

• SRC Select
Nastaviti način izbire vira.
1 : Izpišejo se ikone vira po vaši izbiri.
2 : Možno izbirati vire - enega za drugim.
• Supreme+ (Supreme Plus)
Tehnologija za ekstrapoliranje in dopolnitev z
ustreznim algoritmom; visokofrekvenčno območje, ki
se prekine med zakodiranjem.
Bas in vokal, prekinjena med zakodiranjem, sistem
dopolni za reprodukcijo naravne zvočne kakovosti.
Dopolnjevanje se optimizira v stisnjenem formatu
(AAC, MP3 ali WMA) in procesira v skladu z bitno
hitrostjo.
Učinek je zanemarljiv - glasba se zakodira z veliko
bitno hitrostjo, variabilno bitno hitrostjo ali pa ima
min. visokofrekvenčno območje.
Dopolnita se tudi bas in voka glasbene CD-plošče
in iPod-a.
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Dodatek
• SWPRE (Preklopiti predizhod)
Preklopiti predizhod med izhodom zadaj (“REAR”) in
izhodom nizkotonca (“SUB-W”).
• Zone2 (dvojno območje)
Nastaviti cilj (prednji zvočnik “Front” ali zadnji zvočnik
“Rear”) na podviru (AUX IN) po vklopu funkcije
dvojnega območja.

Izdelka ni vgradil proizvajalec vozila v proizvodnji, niti
profesionalni uvoznik vozila v državo članico EU.

Informacije o odlaganju stare električne in
elektronske opreme in baterije (za države
članice EU, ki uporabljajo sistem ločevanja
odpadkov)
Izdelki in baterije z simbolom (prekrižan koš
za odpadke) se ne smejo zavreči skupaj z
ostalimi gospodinjskimi odpadki.
Stara električna in elektronska oprema se
mora zbirati in reciklirati na temu primernih
mestih. Za informacije o zbirnih mestih se
obrnite na organe lokalne oblasti. Ustrezno
recikliranje in odstranjenevanje izdelkov
pripomore k ohranjanju zdravja in okolja.
Obvestilo: Znak “Pb”, poleg simbola za
baterije označuje, da ta baterija
vsebuje svinec.

Oznaka izdelkov z laserjem
(Razen nekaterih območij)

Nalepka je prilepljena na ohišje in potrjuje, da sodijo
laserji, ki so del naprave, v razred 1. To pomeni, da
naprava uporablja laserske žarke, ki so šibkejšega
razreda. Zunaj naprave ni nevarnosti za izpostavljenost
škodljivemu sevanju.
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• The “AAC” logo is trademark of Dolby Laboratories.
• The Bluetooth word mark and logos are owned by
the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks
by Kenwood Corporation is under license. Other
trademarks and trade names are those of their
respective owners.
• iTunes is a trademark of Apple Inc.
• iPod is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S.
and other countries.
• iPhone is a trademark of Apple Inc.
• “Made for iPod” means that an electronic accessory
has been designed to connect specifically to iPod and
has been certified by the developer to meet Apple
performance standards.
• “Works with iPhone” means that an electronic
accessory has been designed to connect specifically
to iPhone and has been certified by the developer to
meet Apple performance standards.
• Apple is not responsible for the operation of this
device or its compliance with safety and regulatory
standards.
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Priključki/postopek namestitve
Priključki
1
..........1
2
..........2
3*
3 m..........1
*Priključek KDC-BT8044U/ KDC-BT8044UY

Postopek namestitve
1. Za zaščito pred kratkimi stiki odstranite ključ iz
stikala in odklopite sponko - akumulatorja.
2. Pravilno povežite vhod in izhod za posamezno
enoto.
3. Povežite žico na žično tuljavo.
4. Povežite konektor B na žično tuljavo in ga priključite
na konektor zvočnika v vozilu.
5. Povežite konektor A na žično tuljavo in ga
priključite na zunanji napajalni konektor na vozilu.
6. Povežite konektor žične tuljave na enoto.
7. Namestite enoto v vozilo.
8. Ponovno povežite sponko - akumulatorja.
9. Pritisnite na gumb izdaje.

¤
• Za montažo in ožičenje tega izdelka potrebujete določene
spretnosti in izkušnje. Zaradi varnosti naročite montažo in
namestitev strokovno usposobljenim delavcem.
• Obvezno ozemljite enoto na negativno napajanje 12V DC.
• Enote ni dovoljeno namestiti na mesto, kjer bo
izpostavljeno neposredni sončni svetlobi, preveliki vročini in
vlagi. Ne odložite na mesto, kjer je veliko prahu ali nevarnost
škropljenja vode.
• Ne uporabite svojih vijakov. Uporabite le vijake, ki so
priloženi k enoti. Če uporabite neustrezne vijake, ustvarite
nevarnost poškodb enote.
• Če se enota ne vključi “ON” (izpiše se “Protect”), je lahko
zvočnik v kratkem stiku ali v stiku s šasijo vozila - morda je
vključena zaščitna funkcija. Preglejte ožičenje zvočnika.
• Prepričajte se, da so vse žične povezave varne tako, da
namestite doze.

• Če vžig vozila nima položaja ACC ali če vžigalna žica ni
povezana na napajalni vir z neprekinjeno napetostjo, kot
je akumulatorska žica, napajanje ni povezano z vžigom (tj.
sistem se ne vključi in izključi skupaj z vžigom). Če želite
napajanje enote povezati z vžigom, povežite žico vžiga z
napajalnim virom, ki ga lahko vključite in izključite s ključem
za vžig.
• Če konektor ne sede v konektor vozila, uporabite ustrezni
vmesnik.
• Izolirajte nepovezane žice z vinilnim trakom ali podobnim
materialom. Za zaščito pred kratkim stikom ne odstranite
kap s končnih delov nepovezanih žic ali sponk.
• Če je na konzoli pokrov, enoto montirajte, tako da prednja
plošča ne udari ob pokrov, ko ga odprete ali zaprete.
• Če pregori varovalka, se najprej prepričajte, da žice niso
v stiku, nato zamenjajte pregorelo varovalko z varovalko
enakih lastnosti.
• Povežite žice zvočnika pravilno na sponke, kot jim ustrezajo.
Nevarnost poškodb enote ali izpada - če zamenjate žice ali jih ozemljite na kovinski del v vozilu.
• Potem ko namestite enoto, preskusite, če pravilno delujejo
zavorne svetilke, smerniki, brisalci itd. na vozilu.
• Montirajte enoto pod kotom 30° ali manj.
• Če so v bližini antene Bluetooth kovinski predmeti, sprejema
ni ali pa je slab.

Antena Bluetooth

O CD-predvajalnikih/menjalnikih plošč,
povezanih na to enoto
Če je CD-predvajalnik/menjalnik plošč opremljen s
stikalom “O-N”, stikalo prestavite na “N”.
Funkcije, ki jih lahko uporabljate, in informacije, ki se
izpišejo, niso enake - odvisno od povezanih modelov.

Za dober sprejem
Za dober sprejem upoštevajte naslednje:
• Komunicirajte z mobilnim telefonom v razdalji
vidnega polja 10 m (30 ft). Območje komunikacije se
zmanjša - odvisno od okolja. Območje komunikacije
se lahko zmanjša tudi zaradi ovire med enoto in
mobilnim telefonom. Maks. območje komunikacije
(10 m) ni vedno možno.
• Oddajna postaja ali radiotelefon v bližini lahko ovira
komunikacijo zaradi premočnega signala.
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Povezati žice na sponke
Na USB-napravo
USB-konektor (1 m)

Krmiliti daljinski upravljalnik (svetilka modra/rumena)
(le KDC-BT8044UY/W7644UY/W7144UY)
REMO.CONT

odstranite kape, če
⁄ Ne
USB-kabla ne uporabljate.

KDC-BT8044U/KDC-BT8044UY/KDC-W7544U/KDC-W7644UY

uporabo funkcije
⁄ Za
daljinskega upravljanja

Konektor povzroči okvaro
enote, če pride v stik s
kovinskim delom vozila.

R

L

Izhod zadaj

krmila je treba namestiti
poseben daljinski
vmesnik (ni priložen), ki
ustreza vozilu.

Izhod spredaj
Izhod nizkotonca

KDC-W7044U/KDC-W7144UY
Na zunanji zaslon/daljinski krmilnik
(le KDC-BT8044U/W7544U/W7044U)

Vhod za mikrofon
(le KDC-BT8044U/
BT8044UY)

R

L
Izhod spredaj

Izhod zadaj/izhod nizkotonca

Mikrofon
(priključek3)

Antenski kabel
Antenski vhod FM/AM (JASO)
Vhod AUX (Stereo)
Uporabite stereo mini vtič brez
kakršnega koli upora.

Varovalka (10 A)

Na menjalnik plošč Kenwood/zunanji neobvezni priključek
V zvezi s povezavo žic glejte zadevna navodila za
uporabo.

⁄

Žična tuljava
(priključek1)
Žica nemo TEL (rjava)
MUTE

Povežite na sponko, ki je ozemljena, ko zazvoni
telefon ali med pogovorom.
V zvezi s povezavo navigacijskega sistema
Kenwood glejte navodila za uporabo
navigacije.

⁄

Če ne povežete, preprečite izstop
žic iz tablice.

Napajalno krmiljenje/krmilna žica
za motorno anteno (modra/bela)
P.CONT
ANT.CONT

Povežite na sponko za napajalno krmiljenje, če
uporabljate neobvezni napajalni ojačevalnik, ali
krmilno sponko za anteno v vozilu.

Akumulatorski kabel (rumena)
Kabel za vžig (rdeča)

Glejte naslednjo
stran.
A–7 nožica (rdeča)
A–4 nožica (rumena)
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Namestitev/snetje enote
Navodila za konektorske funkcije

Namestiti

Število nožic za
konektorje ISO
Zunanji napajalni
konektor
A-4
A-5

Barva kabla

Funkcije

Rumena
Modra/bela

A-6
A-7
A-8

Oranžna/bela
Rdeča
Črna

Akumulator
Napajalno
krmiljenje
Zatemnitev
Vžgi (ACC)
Povezava zemlja
(ozemljitev)

Konektor za
zvočnik
B-1
B-2
B-3
B-4
B-5
B-6
B-7
B-8

Vijolična
Vijolična/črna
Siva
Siva/črna
Bela
Bela/črna
Zelena
Zelena/črna

Zadaj desno (+)
Zadaj desno (–)
Spredaj desno (+)
Spredaj desno (–)
Spredaj levo (+)
Spredaj levo (–)
Zadaj levo (+)
Zadaj levo (–)

Upognite tablice montažne
obojke, in sicer z izvijačem ali
podobnim pripomočkom, ter
pritrdite na mesto.

⁄
• Prepričajte se, da je enota varno nameščena na mesto. Če
enota ni stabilna, morda ne bo pravilno delovala (na primer,
zvok lahko preskakuje).

2OPOZORILA
Povezati konektor ISO
Ureditev nožic za konektorje ISO je odvisna od tipa vozila.
Obvezno pravilno povežite - nevarnost poškodb enote.
Privzete povezava za žično tuljavo je opisana v 1 spodaj. Če
so nožice konektorja ISO urejene, kot opisano v 2, povežite,
kot kaže slika.
Obvezno ponovno povežite kabel, kot kaže 2 spodaj - za
namestitev enote na vozila Volkswagen itd.

1 (privzeta nastavitev) Nožica A-7 (rdeča) konektorja
ISO vozila je povezana z vžigom in nožica A-4
(rumena) s stalnim napajanjem.
Kabel za vžig (rdeča)

A-7 nožica (rdeča)

Enota
Akumulatorski kabel
(rumena)

Vozilo
A-4 nožica (rumena)

2 Nožica A-7 (rdeča) konektorja ISO vozila je
povezana na stalno napajanje in nožica A-4
(rumena) na vžig.
Kabel za vžig
(rdeča)
Enota
Akumulatorski kabel
(rumena)

A-7 nožica (rdeča)
Vozilo
A-4 nožica (rumena)

¤ POZOR
Namestite enoto v konzolo vozila.
Med in takoj po uporabi enote se ne dotikajte
kovinskega dela enote. Kovinski del, kot sta odvod za
vročino in obloga, se zelo segreje med uporabo.
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Namestitev/snetje enote
Odstraniti okvir iz trde gume
1 Vklopite zadržane zatiče na orodju in odstranite dva
zapaha zgoraj.
Dvignite okvir in ga povlecite naprej, kot kaže slika.

Priključek KDC-BT8044U/ KDC-BT8044UY

Namestiti mikrofon
1 Preglejte položaj namestitve mikrofona (priključek
3).

2 Odstranite oljne madeže in drugo onesnaženost s
površine za namestitev.
Blokada
Tečaj

3 Namestite mikrofon.
4 Povežite mikrofonski kabel do prostoročne škatle in
ga pritrdite na več mestih s trakom ali podobnim.

Priključek2
Orodje za odstranjevanje

Priključek3

2 Ko odstranite zgornji del, odstranite še spodnji dve
lokaciji.

⁄
• Okvir je možno odstraniti s spodnje strani na enak način.

Odstraniti enoto
1 Glejte poglavje <Odstraniti okvir iz trde gume> in
okvir odstranite.

2 Namestite dve orodji za odstranjevanje globoko v
reže na obeh straneh, kot kaže slika.

3 Potisnite dol orodje in povlecite enoto na pol hoda,

Pritrdite kabel z običajnim trakom.

medtem ko pritiskate notri.
Priključek2

Olupite stran papir z dvostranskega traku za pritrditev na
mesto, kot kaže slika.

¤
• Preprečite telesne poškodbe zaradi ujetja zatičev na orodju.

4 Z rokami povlecite enoto ven do konca giba in
pazite, da vam ne pade.

Usmerite mikrofon na voznika.

⁄
• Namestite mikrofon čim dlje stran od mobilnega telefona.
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Navodila za iskanje napak
Določene funkcije te enote se onemogočijo z
določenimi nastavitvami enote.

!

• Ni možno nastaviti nizkotonca.
• Ni učinka iz nizkotonca.
• Ni možno nastaviti položaja nizkotonca ročne
nastavitve položaja.
▲ • <Izhod Subwoofer> <Osnovno delovanje> (stran 4)
ni nastavljen na vklop “On”.
• Funkcija dvojnega območja ni omogočena.
☞ <Avdio namestitev> (stran 27)

!

• Ni možno nastaviti faze nizkotonca.
▲ Nizko prepustni filter je nastavljen na “Through”.
☞ <Nastaviti X’Over> (stran 29)

!

• Ni možno izbrati cilja izhoda podvira v dvojnem
območju.
• Ni možno nastaviti glasnosti zvočnika zadaj.
▲ Funkcija dvojnega območja je onemogočena.
☞ <Avdio namestitev> (stran 27)

!

• Ni možno registrirati varnostne kode.
• Ni možno nastaviti zaslona.
▲ <Nastaviti način demonstracije> (stran 26) ni
vključeno.

Kar se zdi, da je napaka v enoti, je morda le
posledica nepravilnega obratovanja ali nepravilnega
ožičenja. Preden pokličete servis, najprej preberite
vsebino tabele spodaj in poiščite možne vzroke.

Splošno

?

Ton tipala na dotik se ne vključi.
✔ Predizhodni vtikač se uporablja.
☞ Ton tipala na dotik se ne izvrši iz predizhodnega
vtikača.

?

Osvetlitev utripa po pritisku na gumb.
✔ To je učinek osvetlitve ključa.
☞ Ta učinek nastavite pod možnostjo “MENU” > “ILM
Effect” v poglavju <Funkcijsko krmiljenje> (stran
6).

?

Učinek osvetlitve ključa v kombinaciji z glasnostjo
zvoka je majhen.
✔ Učinek osvetlitve ključa morda ni zadosten - odvisno
od glasnosti in kakovosti zvoka.

Vir uglaševalnika

?

Radijski sprejem je slab.
✔ Avtomobilska antena ni razširjena.
☞ Povlecite anteno ven do konca giba.

Vir plošče

?

Določena plošča se ne predvaja, predvaja se
druga.
✔ Določena CD-plošča je precej onesnažena.
☞ Očistite CD-ploščo; glejte poglavje <Rokovati s
CD-ploščami> (stran 3).
✔ Plošča je naložena v režo, ki ni določena.
☞ Zaženite izmet skladišča plošč in preverite
številko za določeno ploščo.
✔ Plošča je precej spraskana.
☞ Poskusite drugo ploščo.

Vir avdio datoteke

?

Zvok preskakuje, ko se predvaja avdio datoteka.
✔ Medij je spraskan ali onesnažen.
☞ Očistite medij; glejte poglavje <Rokovati s
CD-ploščami> (stran 3).
✔ Stanje posnetja je slabo.
☞ Ponovno posnamete medij ali uporabite drug
medij.
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Navodila za iskanje napak
Prostoročno

?

Glasnost prostoročnega pogovora je majhna.
✔ Glasnost prostoročnega pogovora je nastavljena
nizko.
☞ Glasnost prostoročnega pogovora lahko
poljubno nastavite. Nastavite jo med
prostoročnim pogovorom. “MENU” > “Mic Gain”
in “NR Level” <Funkcijsko krmiljenje> (stran 6).

Sporočila spodaj označujejo stanje
sistema.
TOC Error:

• V skladišče plošč ni naložena nobena plošča.
• CD-plošča je precej onesnažena. CD-plošča
je narobe obrnjena. CD-plošča je precej
spraskana.

ERROR 05:

Plošča ni berljiva.

?

Ni zvoka iz zvočnikov zadaj.
✔ Govorite v načinu prostoročnega pogovora.
☞ V načinu prostoročnega pogovora ni zvoka iz
zvočnikov zadaj.

ERROR 77:

Nekaj preprečuje pravilno delovanje enote.
➪ Pritisnite na gumb za ponastavitev enote.
Če sporočilo “ERROR 77” ne izgine, se o
tem posvetujte na najbližjem servisu.

?

Ni zvočnega signala ob sprejemu prejetega klica.
✔ Tip mobilnega telefona ne podpira funkcije
zvočnega signala.
☞ “MENU” > “Zvočni signal za klic” poglavja
<Funkcijsko krmiljenje> (stran 6) je nastavljeno
na vklop “ON”.

ERROR 99:

Nekaj je narobe s skladiščem plošč. Ali pa
nekaj preprečuje pravilno delovanje enote.
➪ Preglejte skladišče plošč. In nato pritisnite
na gumb za ponastavitev enote. Če
sporočilo “ERROR 99” ne izgine, se o tem
posvetujte na najbližjem servisu.

?

Sistem ne prepozna glasu.
✔ Okno vozila je odprto.
☞ Če je hrup iz okolja velik, sistem ne prepozna
pravilno glasu. Zaprite okna v vozilu, tako da
zmanjšate hrup.
✔ Tih glas
☞ Če je glas pretih, ga sistem ne prepozna pravilno.
Govorite v mikrofon bolj glasno in naravno.
✔ Oseba, ki izreka glasovno značko, ni oseba, ki je
registrirala glasovno značko.
☞ Sistem prepozna le glas osebe, ki je registrirala
glasovno značko.

CD-IN (utripa): Območje CD-predvajalnika ne deluje pravilno.
➪ Ponovno vstavite CD-ploščo. Če se ne
sproži izmet CD-plošče ali če zaslon ne
preneha utripati, tudi ko pravilno vstavite
CD-ploščo, izključite napajanje in se o
težavi posvetujte na najbližjem servisu.
Protect (utripa):
Žica zvočnika je v kratkem stiku ali v stiku s
šasijo vozila - sprožila se je zaščitna funkcija.
➪ Povežite ali izolirajte pravilno kabel
zvočnika in pritisnite na gumb za
ponastavitev. Če sporočilo “Protect” ne
izgine, se o tem posvetujte na najbližjem
servisu.

Avdio vir Bluetooth

?

?

Ni možno registrirati avdio predvajalnika
Bluetooth (povezovanje).
✔ Koda PIN je fiksna.
☞ Kodo PIN, določeno v navodilih za uporabo
avdio predvajalnika Bluetooth, registrirajte s
sklicevanjem na <Registrirati kodo PIN> (stran
36), tako da registrirate avdio predvajalnik
Bluetooth. Če koda PIN ni določena v navodilih,
poskusite vnesti “0000”.
Zvok iz avdio predvajalnika Bluetooth je prekinjen.
✔ Razdalja med enoto in avdio predvajalnikom je
prevelika.
☞ Prestavite avdio predvajalnik bliže k enoti.
✔ Druga naprav Bluetooth ovira komunikacijo
Bluetooth.
☞ Izključite drugo napravo Bluetooth.
☞ Umaknite drugo napravo Bluetooth stran od
enote.
✔ Sistem uporablja za komunikacijo drugo napravo
Bluetooth ali profil.
☞ Snemanje imenika ali sporočil SMS prekinja zvok.

52 |

Unsupported File:
Avdio datoteka se predvaja v formatu, ki ga ta
enota ni zmožna podpreti.
Copy Protection:
Predvaja se datoteka z zaščito pred
kopiranjem.
Read Error:

Datotečni sistem povezane USB-naprave je
pokvarjen.
➪ Ponovno kopirajte datoteke in mape
za USB-napravo. Če sporočilo o napaki
ne izgine, inicializirajte USB-napravo ali
namestite drugo USB-napravo.

No Device:

Za vir je izbrana USB-naprava, čeprav slednja
ni povezana.
➪ Preklopite na vir, ki ni USB. Povežite USBnapravo in ponovno preklopite vir na USB.

N/A Device:

• Povezana je nepodprta USB-naprava.
• Povezava na iPod ni uspela.
➪ Prepričajte se, da je povezan iPod podprt.
Glejte <O avdio datoteki> (stran 42) za
informacije o podprtih iPodih.
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No Music Data/Error 15:
• Povezana USB-naprava vključuje avdio
datoteko, ki ni berljiva.
• Nastavljen je medij, na katerem ni posnetih
podatkov, ki jih enota lahko predvaja.

Too Long:

No Message:

V nabiralniku ni kratkih sporočil.

USB ERROR:

No Record:

Glasovna značka ni registrirana v imenik.

Memory Full:

Številka glasovne značke ima maks. dovoljeno
število znakov za registracijo v imenik.

iPod Error:

Težave na povezani USB-napravi.
➪ Odstranite USB-napravo, nato preklopite
napajalno stikalo na vklop “ON”. Če se
ponavlja isti zaslon, uporabite drugo USBnapravo.
Povezava na iPod ni uspela.
➪ Odklopite in ponovno povežite USBnapravo.
➪ Potrdite, da uporabljate zadnjo različico
programja za iPod.

USB REMOVE (utripa):
Nastavljen je način za odstranjevanje USBnaprave/iPod. Varno lahko odstranite USBnapravo/iPod.
NO Number:

• Kličoči ni dovolil prikaza številke kličočega.
• Ni podatkov o telefonski številki.

No Data:

• Ni seznama klicanih številk.
• Ni seznama prejetih klicev.
• Ni seznama zgrešenih klicev.
• Ni seznama imenika.

No Entry:

Mobilni telefon ni registriran (povezovanje).

Beseda ali izrečeno je predolgo, da bi sistem
prepoznal glas.

No Phonebook: V imeniku ni podatkov.

Favorite: No Memory:
Postopek ni registriran v pomnilnik
prednostnih prednastavitev.
No Access:

Prednastavitev postopka s prednostno
komando ni na voljo. Prednastavljene vsebine
ni možno priklicati - odvisno od izbranega
vira ali načina.

No Voice:

Ni klica.

HF Disconnect: Enota ni zmožna komunicirati z mobilnim
telefonom.
HF Error 07:

Ni možen dostop v pomnilnik.
➪ Izključite in ponovno vključite napajanje.
Če sporočilo ne izgine, pritisnite na gumb
za ponastavitev na krmilni enoti.

HF Error 68:

Enota ni zmožna komunicirati z mobilnim
telefonom.
➪ Izključite in ponovno vključite napajanje.
Če sporočilo ne izgine, pritisnite na gumb
za ponastavitev na krmilni enoti.

Un Known:

Sistem ne zazna naprave Bluetooth.

Device Full:

5 Bluetooth naprava je že registrirana. Ni
možno registrirati dodatnih naprav Bluetooth.

PIN Code NG:

Koda PIN ni pravilna.

Connect NG:

Enote ni možno povezati na napravo.

Pairing Failed:

Napaka povezovanja.

Err No Matching:
Glasovna značka ni pravilna. Sistem ne
prepozna glasu, ker glasovna značka ni
registrirana itd.
Too Soft:

Glas je pretih in ga sistem ni zmožen
prepoznati.

Too Loud:

Glas je preglasen in ga sistem ni zmožen
prepoznati.
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Specifikacije
Območje uglaševalnika FM
Frekvenčno območje (50 kHz prostor)
: 87,5 MHz – 108,0 MHz
Uporabna občutljivost (S/N = 26dB)
: 0,7 – 75 Ω
Občutljivost zvočne izolacije (S/N = 46dB)
: 1,6 μV/75 Ω
Frekvenčni odziv (±3,0 dB)
: 30 Hz – 15 kHz
Razmerje signal-hrup (MONO)
: 65 dB
Selekcija (DIN) (±400 kHz)
: ≥ 80 dB
Stereo separacija (1 kHz)
: 35 dB

Območje uglaševalnika MW
Frekvenčno območje (9 kHz prostor)
: 531 Hz – 1611 kHz
Uporabna občutljivost (S/N = 20dB)
: 25 μV

Območje uglaševalnika LW
Frekvenčno območje
: 153 Hz – 281 kHz
Uporabna občutljivost (S/N = 20dB)
: 45 μV

Območje Bluetooth
(KDC-BT8044U/ KDC-BT8044UY)
Različica
: Različica Bluetooth 1.2 Potrjeno
Frekvenčno območje
: 2,402 – 2,480 GHz
Izhodna moč
: +4dBm (MAX), 0dBm (AVE) razred moči 2
Maks. komunikacijsko območje
: Linija vidnega polja ok. 10 m (32,8 ft)
Profili
: HFP (prostoročni profil)
: HSP (profil slušalk)
: SPP (profil serijskih vrat)
: PBAP (profil dostopa v imenik)
: OPP (profil potiska objekta)
: SYNC (profil sinhronizacije)
: A2DP (profil napredne avdio distribucije)
: AVRCP (profil daljinskega krmiljenja avdio/
video)
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Območje CD predvajalnika
Laserska dioda
: GaAlAs
Digitalni filter (D/A)
: 8-kratno vzorčenje
D/A pretvornik
: 24 bit
Hitrost vretena
: 500–200 vrt./min (CLV)
Wow & Flutter
: Pod izmerljivo omejitvijo
Frekvenčni odziv (±1 dB)
: 10 Hz–20 kHz
Harmonična distorzija skupaj (1 kHz)
: 0,008 %
Razmerje signal-hrup (1 kHz)
: 110 dB
Dinamično območje
: 93 dB
MP3 decode
: Združljivo z MPEG-1/2 avdio plast-3
WMA decode
: Združljivo z Windows Media Audio
AAC decode
: Datoteke AAC-LC “.m4a”

USB-vmesnik
USB Standard
: USB1.1/ 2.0 (polna hitrost)
Maks. napajanje s tokom
: 500 mA
Datotečni sistem
: FAT16/ 32
MP3 decode
: Združljivo z MPEG-1/2 avdio plast-3
WMA decode
: Združljivo z Windows Media Audio
AAC decode
: Datoteke AAC-LC “.m4a”
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Avdio področje
Maks. moč
: 50 W x 4
Izhodna moč (DIN 45324, +B=14,4 V)
: 30 W x 4
Upor zvočnika
:4–8Ω
Tonska akcija
BAND1 (60 Hz): ±9 dB
BAND2 (250 Hz): ±9 dB
BAND3 (1 kHz): ±9 dB
BAND4 (4 kHz): ±9 dB
BAND5 (16 kHz): ±9 dB
Predizhodna raven/obremenitev (CD)
KDC-BT8044U/KDC-BT8044UY/KDC-W7544U/
KDC-W7644UY: 4000 mV/10 kΩ
KDC-W7044U/KDC-W7144UY: 2500 mV/10 kΩ
Predizhodni upor
: ≤ 600 Ω

Pomožni vhod
Frekvenčni odziv (±1 dB)
: 20 Hz – 20 kHz
Vhodna maks. napetost
: 1200 mV
Vhodni upor
: 10 kΩ

Splošno
Obratovalna napetost
KDC-BT8044U/KDC-BT8044UY/
(10,5 – 16 V dopustno) : 14,4 V
KDC-W7544U/KDC-W7644UY/KDC-W7044U
KDC-W7144UY (1 –16 V dopustno) : 14,4 V
Maks. poraba toka
: 10 A
Velikost za namestitev (Š x V x G)
: 182 x 53 x 155 mm
Teža
: 1,4 kg

Specifikacije, ki so predmet sprememb brez obvestila.
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Izjava o skladnosti glede na Direktivo o
elektromagnetni združljivosti 2004/108/ES
Za KDC-BT8044U/ KDC-BT8044UY:
Izjava o skladnosti je skladna z Direktivo
o radijski opremi in telekomunikacijski
terminalski opremi 1999/5/ES

Magyar

Izdelovalec:

Suomi

Kenwood Corporation
2967-3 Ishikawa-machi, Hachioji-shi, Tokio, 192-8525 Japonska

Zastopniki v EU:
Kenwood Electronics Europe BV
Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, Nizozemska

Alulírott, Kenwood, kijelenti, hogy a jelen KDC-BT8044U/ KDC-BT8044UY
megfelel az 1999/5/EC irányelvben meghatározott alapvető követelményeknek
és egyéb vonatkozó előírásoknak.

Svenska
Härmed intygar Kenwood att denna KDC-BT8044U/ KDC-BT8044UY stär
l överensstämelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta
bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Kenwood vakuuttaa täten että KDC-BT8044U/ KDC-BT8044UY tyyppinen laite
on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin
muiden ehtojen mukainen.

Slovensko
S tem Kenwood izjavlja, da je ta KDC-BT8044U/ KDC-BT8044UY v skladu z
osnovnimi zahtevami in ostalimi ustreznimi predpisi Direktive 1999/5/EC.

Slovensky
English
Hereby, Kenwood declares that this unit KDC-BT8044U/ KDC-BT8044UY is in
compliance with the essential requirements and other relevant provisions of
Directive 1999/5/EC.

Français
Par la présente Kenwood déclare que l’appareil KDC-BT8044U/ KDC-BT8044UY
est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de
la directive 1999/5/CE.
Par la présente, Kenwood déclare que ce KDC-BT8044U/ KDC-BT8044UY est
conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions de la directive
1999/5/CE qui lui sont applicables.

Deutsch
Hiermit erklärt Kenwood, dass sich dieser KDC-BT8044U/ KDC-BT8044UY in
Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen
relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet. (BMWi)
Hiermit erklärt Kenwood die Übereinstimmung des Gerätes KDC-BT8044U/
KDC-BT8044UY mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen
relevanten Festlegungen der Richitlinie 1999/5/EG. (Wien)

Nederlands
Hierbij verklaart Kenwood dat het toestel KDC-BT8044U/ KDC-BT8044UY in
overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen
van richtlijn 1999/5/EG.
Bij deze verklaat Kenwood dat deze KDC-BT8044U/ KDC-BT8044UY voldoet aan
de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/
EC.

Italiano
Con la presente Kenwood dichiara che questo KDC-BT8044U/ KDC-BT8044UY è
conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla
direttiva 1999/5/CE.

Spoločnosť Kenwood týmto vyhlasuje, že KDC-BT8044U/ KDC-BT8044UY spĺňa
zákldné požiadavky a ďalšie prislušné ustanovenia Direktĺvy 1999/5/EC.

Dansk
Undertegnede Kenwood erklærer harved, at følgende udstyr KDC-BT8044U/
KDC-BT8044UY overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv
1999/5/EF.

Ελληνικά
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Kenwood ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ KDC-BT8044U/ KDC-BT8044UY
ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/EK.

Eesti
Sellega kinnitab Kenwood, et see KDC-BT8044U/ KDC-BT8044UY vastab
direktiivi 1999/5/EC põhilistele nõudmistele ja muudele asjakohastele
määrustele.

Latviešu
Ar šo, Kenwood, apstiprina, ka KDC-BT8044U/ KDC-BT8044UY atbilst Direktīvas
1999/5/EK galvenajām prasībām un citiem tās nosacījumiem.

Lietuviškai
Šiuo, Kenwood, pareiškia, kad šis KDC-BT8044U/ KDC-BT8044UY atitinka
pagrindinius Direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas svarbias nuostatas.

Malti
Hawnhekk, Kenwood, jiddikjara li dan KDC-BT8044U/ KDC-BT8044UY
jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li
hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.

Українська
Компанія Kenwood заявляє, що цей виріб KDC-BT8044U/ KDC-BT8044UY
відповідає ключовим вимогам та іншим пов’язаним положенням
Директиви 1999/5/EC.

Español
Por medio de la presente Kenwood declara que el KDC-BT8044U/
KDC-BT8044UY cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras
disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.

Português
Kenwood declara que este KDC-BT8044U/ KDC-BT8044UY está conforme com
os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

Polska
Kenwood niniejszym oświadcza, że KDC-BT8044U/ KDC-BT8044UY spełnia
zasadnicze wymogi oraz inne istotne postanowienia dyrektywy 1999/5/EC.

Český
Kenwood timto prohlasuje, ze KDC-BT8044U/ KDC-BT8044UY je ve shode se
zakladnimi pozadavky a s dalsimi prislusnymi ustanoveni Narizeni vlady c.
426/2000 Sb.
This symbol mark indicates that
Kenwood manufactured this product
so as to decrease harmful inﬂuence on
the environment.
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