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Bezpečnostní upozornění 

Přístroj použijte pouze pro účel, pro který je určen. 
Přístroj zabudujte tak, aby existující větrací otvory nebyly zakryty. 
Nikdy neotvírejte plášť přístroje. Nesprávná oprava může uživateli způsobit značné nebezpečí. Při poškození přístroje ho již neuvádějte do provozu, ale 

nechte ho opravit odborníkem. 
Značka s vykřičníkem má uživatele odkázat na důležitá upozornění v průvodní dokumentaci týkající se obsluhy či údržby. 

Přístroje, u kterých je tato značka, pro přehrávání CD, používají „laser třídy 1“ Zabudované bezpečnostní spínače mají zabrán it tomu, aby se 
uživatel při otevření zásobníku na CD nevystavoval nebezpečnému laserovému světlu, který není pro lidské oči viditelný. 
U tohoto bezpečnostního spínače nesmí v žádném případě dojít ke zkratování či manipulaci, jinak hrozí nebezpečí, že se vystavíte laserovému 

světlu. 

Bezpečnost provozu 
• Bezpečnost provozu je krajně důležitá. Používejte proto Vaše autorádiové zařízení vždy tak, aby to vždy odpovídalo dopravní situaci. 
• Uvědomte si, že při rychlosti 50 km/h ujedete za vteřinu 14 m. 
• V kritických situacích Vám obsluhu nedoporučujeme. 
• Na výstražná upozornění např. od policie či hasičů musí vůz včas a bezpečně reagovat. 
• Během jízdy proto Váš program poslouchejte pouze při přiměřené hlasitosti. 

Vzhledem k délce montáže a připojení dbejte prosím následujících bezpečnostních upozornění 
• Nejdříve vložte do svorek záporného pólu, poté kladného pólu baterie. (Vložení do svorek v opačném pořadí.)  
  Zapamatujte si prosím: Pokud je baterie mimo síť, ztratí všechny dočasné paměti své informace. Dbejte bezpečnostních upozornění výrobce 

automobilu. 
• Hlavní jistič je nutné instalovat co nejblíže kladnému pólu baterie (maximálně 30 cm), aby bylo auto chráněno proti případnému požáru kabelů např. 

při nehodě. Pokud by instalace tomuto požadovanému postupu neodpovídala, pojistné krytí ztrácí platnost. 
• Příčný řez kladným a záporným kabelem nesmí dosahovat 1,5 mm2. 
Při vrtání otvorů dbejte na to, aby nebyly poškozeny žádné části vozu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



a) Rámeček  

b) Vytahovací klíč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Důležité informace pro montáž autorádia 

1. Přístroj je určen pro záporný pól baterie, které musí být připojeny k tělu vozidla. Před 

zahájení instalace zkontrolujte.  

2. Věnujte prosím pozornost instalaci/připojení zařízení, každé auto není vybaveno ISO 

konektory. V tomto případě doporučujeme použít adaptér na ISO konektory. Adaptéry jsou 

dostupné v obchodě s příslušenstvím pro automobily nebo u vašeho autoservisu.  

3. Při použití funkce stálého zapojení (trvalé připojení k napájení) lze ukládat stanice. Pokud 

zapojíte rádio jinak uložené stanice se vždy smažou. Dbejte na správné zapojení ISO 

konektorů.  

4. Podle typu vozidla může ve výjimečných případech dojít k šumění během provozu. Auto rádio 

je vybavena filtrem proti šumu. Může se stát podle typu vozidla, že musíte zakoupit další filtr 

na přerušení šumu.  

5. Při instalaci dbejte na to, aby autorádio mělo dost prostoru na ochlazení.  

6. Existují dva typy zapojení antény. První typ je starý (50 ohmů) s dlouhým vyčnívajícím 

kontaktem na straně rádia. Druhý typ je standardizovaný podle ISO konektorů (150 ohmů). 

Oba adaptéry lze sehnat v obchodě s příslušenstvím pro automobily nebo u vašeho 

autoservisu.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

Použití  

1. Pokud je interiér vozidla extrémně horký např. po delším parkováním na slunci. Nezapínejte 

autorádio ihned a nechte přístroj chvilku vychladnout. 

2. Jakékoliv poruchy lze během provozu vymazat tlačítkem RESET.  

3. Automaticky se nastaví čas v pohotovostním režimu, jakmile spustíte nějakou rádiovou 

stanici.  

Ovládání 

1. Tlačítko MODE/vypnout/zapnout 

a) Stiskněte tlačítko pro zapnutí přístroje. Na displeji se zobrazí „WELCOME“. Pro 

vypnutí přístroje přidržte tlačítko a na displeji se zobrazí „GOODBYE“.  

b) Stiskněte tlačítko pro výběr módu. (radio, bt, usb, card a aux in) 

2. Tlačítko regulace hlasitosti/výběr(SEL) 

a) Při přehrávání slouží tlačítko pro regulaci hlasitosti. Při spojení s dříve stlačeným 

regulátorem v nabídce lze nastavit např. zvukový režim. 

b) Stiskněte tlačítko SEL pro dostání se do menu. Po opakovaném stisknutí tlačítka SEL 

lze vybírat jednotlivá nastavení. Pro změnění nastavení točte regulátorem. 

BAS (basy) 

TRE (výšky) 

BAL (vyvážení levých a pravých reproduktorů) 

FAD (regulátor jasu) 

BEEP (signál při stisknutí tlačítka) 

BEEP ON: Při stlačení jakéhokoliv tlačítka zazní tón. 

BEEP OFF: Žádný tón.  

LOUD (Při spuštění funkce loud se basy zesílí.) 

LOUD OFF: vypnutá funkce loud 

LOUD ON: zapnutá funkce loud 

EQ: Equalizér (EQ OFF, FLAT, POP, ROCK, CLASS) 

VOL LAS/ADJ (nastavení hlasitosti) 

VOL LAS: Přístroj se zapne s poslední nastavenou hlasitostí. 

VOL ADJ: Nastavte si hlasitost, která bude stejná při každém zapnutí.  

CLK: formát hodin (12 nebo 24 hodin) 

DX/LOC  (přepnutí mezi lokálními a jinými stanicemi) 

 

 

 

Reproduktor 
vpředu vpravo 

vzadu vpravo 

Reproduktor  
vpředu vlevo 

vzadu vlevo 

Bílé 
Bílé/Černé 
Zelené 
Zelené/Černé 

Šedé/Černé 
Fialové 
Fialové/Černé 

Zapalování 
Automat. anténa (Modré) 

Šedé 
Bílé L Pojistka 

Připojení antény 

Trvalý přívod proudu 
Hmota 

Žluté 
Černé 

Červené 
Červené R Výstup RCA 

P ř ipojení ISO 
Pojistka 

Pojistka 



DX: Signál odlehlejších stanic.  

LOC: Signál lokálních stanic.  

STEREO/MONO: Přepínání mezi stereo a mono.  

VOL: Hlasitost.  

Další nastavení multifunkčním regulátorem:  

• Přidržte multifunkční regulátor na pár vteřin pro další nastavení. Každé další stisknutí 

regulátoru přeskočí na další nastavení.  

• Točte regulátorem pro změnu nastavení.  

Je možné následující nastavení:  

AF ON/AF OFF: AF (alternativní frekvence) je funkce, která spolupracuje s RDS (Radio Data Systém). 

Tuto funkci lze použít jen u FM stanic. Zařízení hledá nejlepší dostupné stanice.  

AF ON: Při špatném signálu se automaticky přepne na jinou frekvenci.  

AF OFF: Vypnutí funkce.  

TA OFF/TA ON: Dopravní hlášení. 

TA OFF: Funkce je vypnutá.  

TA ON: Při zapnuté funkci TA se automaticky přepne na stanici, kde bude vysíláno dopravní hlášení. 

Na displeji se zobrazí „TRAFFIC“. 

TA VOL: Hlasitost dopravního hlášení.  

REG OFF REG ON: Některé stanice sdílejí svůj program v určitých časech v regionálních programech 

s různým obsahem.  

REG ON: Budou spuštěny jen regionální stanice. (Budou upřednostňovány)  

REG OFF: Budou spuštěny i zahraniční stanice. 

EON ON/OFF: Přístroj dokáže přijímat RDS EON data. EON se rozumí přenos informací v rámci 

řetězce vysílačů.  

EON ON: Přístroj získává informace EON TA tak, aby zlepšila kvalitu příjmu.  

EON OFF: Přepnutí na stanici, která má slabý signál bude zablokována.  

3. Tlačítko PTY/MUTE 

a) Stiskněte tlačítko pro vypnutí hlasitosti. Pro opětovné zapnutí hlasitosti opět stiskněte 

tlačítko.  

b) Při spuštěném rádiu: 

Při naladěné FM stanice lze získat informace o typu. (SPORT, NEWS, POP, CLASSICS) 

Díky PTY funkce, lze naladit požadovaný typ programu. Jsou dva (hudba, jazyk). Stiskněte tlačítko 

PTY/MUTE 1x pro zapnutí funkce a pro výběr jazyka. Stiskněte tlačítko PTY/MODE 2x pro výběr 

muzika. Stiskněte čísla 1 – 6 pro výběr, který bude zobrazen na displeji. Po stisknutí PTY se zahájí 

hledání po PTY informacích a po vyhledání se přeruší hledání. Pokud se nevyhledají žádné PTY 

informace na displeji se zobrazí „NO PTY“. Nebude zjištěna PTY informace tak se automaticky vypne 

hledání.  

 

4. Mikrofon 

5. LCD displej  

6. SD čtečka 

Vložte SD kartu do příslušného otvoru potiskem vlevo až udělá klik. Na displeji se zobrazí 

CARD. Přehrávání se automaticky spustí. Pro vyjmutí karty stiskněte kartu a vyjměte.  

7. USB vstup  

Vložte USB do příslušného otvoru. Na displeji se zobrazí USB.  



8. Tlačítko RESET 

Po stisknutí se přístroj dá do továrního nastavení.  

9. AUX vstup  

K připojení analogových přehrávačů. Přes tento vstup můžete přehrávat zvuk z jiných 

přehrávačů MP3 a CD přehrávačů.  

a) Připojte externí přístroj do rádia pomocí 3,5 mm jacku do AUX IN vstupu.  

b) Stiskněte tlačítko MODE/zapnout /vypnout tak často až se na displeji zobrazí AUX IN.  

c) Přes reproduktory ve vozu se spustí přehrávání z externího zařízení.  

d) Pro další informace se podívejte do návodu pro externí přístroje. 

10. Tlačítko AMS  

Při spuštěném rádiu:  

a) Stiskněte krátce tlačítko, po dobu 5 sekund se začnou přehrávat uložené stanice. Stiskněte 

opět tlačítko pro zrušení.  

b) Přidržte tlačítko pro automatické hledání stanic. Hledání může trvat pár minut. Stanice 

budou podle síly signálu uložené. Stiskněte tlačítko pro zrušení hledání.  

 

Při USB, CARD:  

Stiskněte tlačítko AMS. Na displeji se zobrazí „TRKSCH“ a následně „T---„. Stiskněte příslušné 

číslo pro výběr skladby. Max. číslo 999. Po výběru potvrďte tlačítkem SEL.  

 

11. -16. Tlačítko 11 – 16 Tlačítko 6 +10, 5 – 10, 4 RDM, 3 RPT, 2 INT, 1 play (čísla na rádiu od 1 -6) 

a) Při spuštěném rádiu:  

Přidržte požadované číslo kde chcete mít uloženou stanici. Pro výběr stanic stiskněte tlačítko 

krátce. Pro výběr typu zvolte tlačítko PTY.  

b) Při USB/CARD: 

Tlačítko 1 (play) – Stiskněte tlačítko pro spuštění přehrávání. Stiskněte tlačítko znovu pro 

pozastavení přehrávání.  

Tlačítko 2 (INT) – Stiskněte tlačítko. Na displeji se zobrazí „INT ON“. Postupně se začnou 

přehrávat všechny skladby na cca 10 vteřin. Po opětovném stisknutí se začnou skladby 

přehrávat normálně.  

Tlačítko 3 (RPT) – Všechny skladby se budou opakovat. Stiskněte tlačítko znovu pro 

opakované přehrávání spuštěné skladby.  

Tlačítko 4 (RDM) – Stiskněte tlačítko. Na displeji se zobrazí „RDM. Skladby se začnou 

náhodně přehrávat v náhodném pořadí. Stiskněte tlačítko znovu pro normální přehrávání.  

Tlačítko 5 (-10/6+10) – Stiskněte tlačítko a přehrajete 10 skladeb zpět. Za předpokladu, že 

obsahuje alespoň 10 skladeb. Přidržte tlačítko pro výběr předchozí nebo další složky.  

17. Tlačítko přehrávání zpět  

       a) U rádia pro výběr stanice.  

       b) U USB, CARD: Stiskněte tlačítko pro přepnutí skladby.  

18. Tlačítko přehrávání dopředu:  

      a) U rádia pro výběr stanic.  

      b) U USB, CARD: Stiskněte tlačítko pro přepnutí skladby.  

 

19. Tlačítko CLK  

U rádia:  

a) Informace na displeji: Stiskněte tlačítko vícekrát pro zobrazení informací na displeji.  



b) Nastavení času manuálně:  

Nastavení času by se mělo automaticky nastavit, jakmile zapnete nějakou stanici, pokud tomu tak 

není nastavte čas manuálně.  

1. Přidržte tlačítko CLK. Na displeji se zobrazí čas a začne blikat.  

2. Pomocí tlačítek přehrávání vpřed a vzad nastavte hodiny.  

3. Stiskněte tlačítko CLK znovu. Minuty začnou blikat.  

4. Pomocí tlačítek přehrávání vpřed a vzad nastavte minuty.  

5. Stiskněte tlačítko CLK pro uložení nastavení.  

Při použití telefonu: Pro ukončení hovoru.  

20. Tlačítko BAND – Stiskněte tlačítko pro přepínání u FM.  

b) U telefonu: Pro přijmutí hovoru.  

c) USB/CARD: Stiskněte tlačítko. Na displeji se zobrazí složky.  

Bluetooth 

Bezdrátové připojení mobilních přístrojů v dosahu cca 3 metrů.  

 

Spárování:  

1. Pomocí tlačítka MODE/vypnout/zapnout vyberte BT mód. Na displeji se zobrazí BT. To 

signalizuje, že je přístroj připravený k párování.  

2. Na externím přístroji spusťte Bluetooth a připojte se k „AEG AR 4030“.  

3. Heslo je 0000.  

 

Odstranění spárovaní 

Párování bude přerušeno po vypnutí autorádia.  

Opětovné spárování  

Tento přístroj umožňuje automatické připojení.  

Předpokladem je:  

Přístroj byl už někdy spárován.  

Bluetooth je aktivní na mobilním zařízení.  

Mobilní zařízení má funkci bluetooth.  

Opakovaní hovoru  

Přístroj uloží poslední volané telefonní číslo. Pro zavolání posledního telefonního čísla zvolte 

následující postup:  

Přidržte tlačítko BAND a na displeji se zobrazí CALLING.  

Zrušení hovoru  

Stiskněte tlačítko CLK pro ukončení hovoru. Na displeji se zobrazí END.  

Příchozí hovory  

Při příchozím hovoru zazní tón a na displeji se zobrazí buď telefonní číslo nebo „0000“. Pro 

přijmutí hovoru stiskněte tlačítko BAND. Uslyšíte volajícího přes reproduktory.  

Přehrávání hudby pomocí A2DP 

Pro streamování hudby z externího přístroje, který podporuje AVRCP.  

Poté co spárujete přístroje na displeji se zobrazí „A2DP“. Pomocí tlačítek přehrávání vpřed a vzad 

vyberte skladbu. Stiskněte tlačítko 1 pro přerušení přehrávání. Na displeji se zobrazí „MEDIA“.  



Technické specifikace:  

Model: ………………………………………………….. AR 4030 BT/USB/CR 

Síťové napětí: ………………………………………… DC 12 V 

Spotřeba proudu: ………………………………….. 5A max. 

Výkon: …………………………………………………… 4 x 40 W (PMPO) 

Formáty přehrávání: ……………………………… MP3, WMA 

Hmotnost netto: ………………………………...... cca 0,45 kg 

Rozměry: ………………………………………………. 182 x 52 x 110 

FM:  

Frekvence: …………………………………………….. 87,5MHz ~ 108,0MHz 

Citlivost: ………………………………………………… 10dN 

I. F. frekvence: ………………………………………. 10,7 MHz 

Bluetooth:  

Podpora bluetooth: ………………………………… V2.0 

Rozsah: …………………………………………………… cca 8 m  

Frekvenční rozsah: …………………………………. 2,402 – 2,480 GHz 

Protokol: ……………………………………………….. A2DP/AVRCP 

 

Popis závady Důvod Řešení 
CD jsou do mechaniky 
vložena pouze částečně. 

Šrouby pro zajištění přepravy 
nebyly odstraněny. 

Odstraňte šrouby pro 
zajištění přepravy. 

Na displeji je zobrazeno 
„Err“. 

CD je špatně vloženo. Vložte CD správně. 

Pomocí tlačítka II není možné 
navolit CD. 

Není vloženo žádné CD. Vložte CD. 

Po vložení do přístroje se CD 
ani kazeta nepohybuje. 

Regulátor hlasitosti je 
nastaven příliš slabě. 

Regulátorem hlasitosti 
nastavte vyšší hodnotu. 

Připojení nejsou správně 
provedena. 

Zkontrolujte jak +12V, tak i 
připojení. 

CD vynechává. 

Povrch silnice není rovný. Pro přehrávání CD počkejte, 
dokud nebude silnice opět 
rovná. 

Přístroj není pevně 
zabudován. 

Přístroj pevně zamontujte. 
Zajistěte, aby se použilo 
zadní upevnění, když vůz 
nenabízí žádné vhodné 
zachycení pro zadní část 
přístroje. 

CD je poškozené. 

Vyzkoušejte jiné CD. Když 
se toto druhé pohybuje 
správně, je první 
pravděpodobně 
poškozeno. 

CD je zašpiněné. Očistěte CD. 
Pravděpodobně je přístroj v 
autě namontován našikmo. 

Dbejte na to, aby úhel sklonu 
nepřesáhl 20°! 

Bez funkce. 
Zapalování je vypnuto. Otočte klíček zapalování na 

„ON“ či „ACC“. 
Jedna či více pojistek jsou 
spáleny. 

Nahraďte pojistku 
jinou 7A /0,5A/0,5A. 

Přístroj není možné pomocí 
zapalování „zapnout“, resp.  
„vypnout“. 

Chybné připojení 
(každý výrobce automobilů 
dokládá připojení ISO ve 
voze jiným způsobem). 

Spojte se prosím s Vaším 
automobilovým servisem či 
odborníkem na automobily 
ohledně přípojného 
adaptéru specifi ckém pro 
daný vůz. 

 

Čištění 

Přístroj čistěte pouze navlhčeným hadříkem.  

 



 

Tento přístroj byl testován podle všech příslušných, v současné době platných směrnic CE, jako je napr. elektromagnetická 

kompatibilita a direktiva o nízkonapěťové bezpečnosti, a byl zkonstruován podle nejnovějších bezpečnostně-technických 

předpisu. Vyhrazujeme si technické změny! 

 

Po uplynutí záruky: 

Po uplynutí záruční doby je možno za úplatu provést opravy v příslušném odborném obchodě nebo opravně. 

 

 

Význam symbolu „Popelnice” 

Chraňte naše životní prostředí, elektropřístroje nepatří do domovního odpadu. Využívejte pro 

likvidaci elektrických přístrojů sběrny k tomu určené a odevzdejte tam Vaše elektrické přístroje, 

které už nebudete používat. Pomůžete tak předejít možným negativním dopadům na životní 

prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace. Přispějete tím 

ke zhodnocení, recyklaci a dalším formám zhodnocení starých elektronických a elektrických 

přístrojů. Informace o tom, kde lze tyto přístroje odevzdat k likvidaci, obdržíte prostřednictvím 

územně správních celků nebo obecního úřadu. 

 

Tento přístroj byl vyroben s největší pečlivostí a nejmodernějšími výrobními metodami. Jsme 

přesvědčeni, že Vám bude bezchybně sloužit, pokud budete dodržovat pokyny v návodu. V případě jakékoliv závady se 

laskavě obraťte na svého obchodníka. Dbejte též, aby Vám prodávající řádně vyplnil záruční list. Pokud však budou na 

přístroji shledány cizí zásahy nebo bude obsluhován v rozporu s pokyny v návodu, záruční nároky zanikají. Rozebírání 

přístroje je zakázáno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záruka 

Na námi prodaný přístroj poskytujeme záruku v trvání 24 měsíců od data prodeje (pokladní doklad). Během záruční lhůty 

odstraníme bezplatné všechny vady přístroje nebo příslušenství, které vzniknou v důsledku vad materiálu nebo výrobních 

vad, a to opravou nebo, podle našeho uvážení, formou výměny. záruční plnění nemají za následek ani prodloužení záruční 

doby, ani tím nevzniká nárok na novou 

záruku! Jako záruční doklad slouží doklad o koupi. Bez tohoto dokladu nelze uskutečnit bezplatnou výměnu nebo 

bezplatnou opravu. 

Jak na vady na spotřebním příslušenství, resp. dílech podléhajících rychlému opotřebení, tak i na čištění, údržbu nebo 

výměnu dílu podléhajících rychlému opotřebení se záruka nevztahuje a je proto nutno je uhradit! Záruka zaniká v případě, 

že dojde k zásahu neautorizovanou osobou. Po uplynutí záruky  

 

 

 


