
KCB 902 
Uživatelská příručka 

Základní popis: 

Přehrávání z jiného zařízení připojeného do USB konektoru: 

1. Připojte zařízení (USB Flash Disk nebo SD kartu) přístroje
2. Připojte přístroj do konektoru cigaretového zapalovače v automobilu
3. Nastavte požadovanou (nerušenou) frekvenci pomocí stisku tlačítka „CH“ a následně volbou
požadované frekvence za pomocí tlačítek I<<  a >> I 
4. Nalaďte autorádio na stejnou frekvenci
5. Nyní byste již měli slyšet hudbu z vašeho USB zařízení

Přehrávání hudby z linkového (line-in) vstupu: 
1. Připojte vaše zařízení (např. MP3/CD/MD přehrávač) přes audio kabel do line-in konektoru
přístroje 
2. Zapněte externí zařízení a spusťte požadovanou hudbu
3. Připojte přístroj do konektoru cigaretového zapalovače ve voze
4. Nastavte požadovanou (nerušenou) frekvenci
5. Nalaďte autorádio na stejnou frekvenci
6. Nyní byste již měli slyšet hudbu z vašeho externího zařízení

Řešení problémů:  
Přístroj nereaguje, zdá se být nefunkční 
- Odpojte a připojte znovu přístroj, pokud problém přetrvá, zkontrolujte pojistku, nebo funkci 
konektoru cigaretového zapalovače  
Nejdou přehrát soubory z USB Flash disku  
- Nahrajte znovu soubory, odpojte a znovu připojte zařízení, vyzkoušejte jiný USB Flash disk  
Indikátory fungují, ale tlačítka nefungují  
- Odpojte a znovu připojte přístroj  
Vše se zdá být i funkční, ale rádiový přijímač nevydává žádný zvuk  
- Zkontrolujte připojení externího zařízení, zkontrolujte linkový kabel, zkontrolujte funkčnost 
externího zařízení, nastavte hlasitost  



Ozývá se šum / rušení 
-  Nalaďte jiný volný kanál (frekvenci), nastavení optimální nastavení hlasitosti přístroje nebo 
externího zařízení a autorádia  
 
Upozornění:  
- Napájecí napětí přístroje je 12V DC, pokud použijete nižší nebo vyšší napětí, může dojít k 
nesprávné funkci přístroje nebo jeho poškození  
- Připojujte externí zařízení do USB konektoru pouze při odpojeném napájení přístroje  
- Přístroj nemusí podporovat všechna USB zařízení  
- Autorádio musí podporovat frekvence přístroje  
- Neodpojujte přístroj během přehrávání, nejprve stiskněte tlačítko pauza pro zastavení přehrávání  
- Připojení zařízení přes USB konektor může trvat delší dobu, závisí na počtu uložených souborů  
 
Základní funkce  

 přehrávání hudby:  
Přehrávání / Pauza Stiskněte tlačítko >/II pro přehrávání, na displeji se zobrazí symbol přehrávání   
Stiskněte tlačítko pro pauzu >/II na displeji se zobrazí symbol pauzy II  

 Předchozí / Další Stiskněte tlačítko  I<< pro předchozí a tlačítko >>I pro následující skladbu  
FM frekvenční předvolby Stiskněte tlačítko „CH“  a poté tlačítka I << , >>  pro volbu požadované 
frekvence. 

 Hlasitost Stiskněte a držte tlačítko I<< pro snížení hlasitosti a tlačítko >>I pro zvýšení.  
 
Výměna pojistky:  
V případě, že přístroj vůbec nereaguje, je nutno pravděpodobně vyměnit pojistku, postupujte dle 
následujících instrukcí:  
1. Odšroubujte plastový kryt okolo středového napájecího kontaktu přístroje  
2. Vyjměte vadnou pojistku a vložte novou, zašroubujte kryt a přístroj je opět připraven k provozu 


