
 

 

Multimediální přehrávač EU8551 

USB/SD/MP3/CD/FM/AM 

 

 

 

NÁVOD K POUŽITÍ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod 

k použití. 

Překlad z originálního návodu. 

 



OBSAH: 

Zvuk se systéme hyper bass 

Rádio AM/FM 

30 předvolených stanic (FM - 18, AM - 12) 

Nastavení hlasitosti, Basů, Výšek, Vyvážení zvuku (levý-pravý), Vyvážení zvuku předozadní 

CD/MP3/USB/FM/AM 

LCD digitální displej 

 PŘED POUŽITÍM – PREVENTIVNÍ INFORMACE: 

Prosím, přečtěte si důkladně tyto instrukce před instalací a používání výrobku!!! 

1. Pro jistotu mějte hladinu zvuku nastavenou na vhodnou úroveň. 

2. Prosím, před instalaci rádia/přehrávače se ujistěte, že máte přívodní el. kabel 

vytažený ze zásuvky. 

3. Vstupní napájeni rádia/přehrávače je 12-14.4V. 

4. Prosím neotvírejte a nezasahujte do vnitřních částí rádia/přehrávače a nelijte dovnitř 

žádnou kapalinu či chemikálii. 

5. Prosím použijte standardní - běžné šrouby a příslušenství během instalace. 

6. Prosím v případně nějakých problémů nebo nefunkčnosti výrobku se ihned obraťte 

na prodejce.  

 

NASTAVENÍ nebo RESET VÝROBKU: 

1. Nastavení rádia/přehrávače je nutné provést při první spuštění, při vytažení přívodní 

el. kabelu ze zásuvky nebo při zmáčknutí tlačítka RESET. 

2. Přenastavte rádio/přehrávač, jestliže nepracuje správně. 

3. V případě vyžádání použjte PIN po resetu výrobku (např.odpojení výrobku od el. sítě). 

Čas i předvolené programy budou smazány. 

 

INFORMACE: 

Všechny operace jsou řízeny procesorem, nějaká tlačítka  mají dvojí nebo více funkční 

využití. Dlouhé nebo krátké podržení tlačítka může mít odlišnou funkci v ovládání 

výrobku. 



PŘEDSTAVENÍ PŘEDNÍHO OVLÁDACÍHO PANELU: 

 

 

 

 

 
 

 

1. Zapnutí / Vypnutí výrobku 

2. Zapnutí / Vypnutí hlasitosti – funkce ticho 

3. Nastavení tlačítka MODE – RADIO/USB/CD/AUX IN 

4. Nastavení tlačítka BAND – FM1/FM2/FM3/AM1/AM2 

5. Tlačítka pro přímé řízení výrobku 

6. Ovládání hlasitosti 

7. Tlačítka pro předvolbu stanic  

8. Nastavení hodin 

9. Vysunutí CD disku z přehrávače 

10. Otvor pro vložení CD disku 

11. Zdířka pro připojení USB paměti 

12. Zdířka pro připojení SD paměti 

13. Tlačítko RESET 

 

 

 



UŽIVATELSKÉ INSTRUKCE: 

1. Zapnutí / Vypnutí výrobku – zmáčknutím tlačítka zapnete / vypnete výrobek. 

2. Zapnutí / Vypnutí hlasitosti – funkce ticho – zmáčknutím tlačítka zapnete / vypnete 

zvuk. 

3. Nastavení tlačítka MODE – Tímto tlačítkem změníte režim používání výrobku 

(RADIO/USB/CD/AUX IN). Správné používání režimu CD/USB/SD předpokládá vložení 

či připojení vhodného média. 

4. Nastavení tlačítka BAND - Tímto tlačítkem změníte frekvenční pásmo v režimu RADIO 

(FM1/FM2/FM3/AM1/AM2) 

5. Tlačítka pro přímé řízení výrobku –  

Režim MP3 – tlačítka slouží k rychlému přeskakování skladeb dopředu / dozadu 

Režim RADIO – tlačítka slouží k prohledávání rádiových stanic dopředu / dozadu 

Režim CD – tlačítka slouží k rychlému přeskakování skladeb dopředu / dozadu 

(Krátké zmáčknutí – skok na další skladbu, dlouhé zmáčknutí – skok na poslední 

skladbu) 

6. VOL - Ovládání hlasitosti  – Nastavení úrovně hlasitosti otočení tlačítka. 

Nastavení vlastností zvuku / Další nastavení. 

 

- Zmáčknutím krátce tohoto tlačítka můžete nastavit vlastnosti zvuku, každým 

krátkým zmáčknutím se zobrazí jednotlivé nastavení vlastnosti zvuku 

Nastavení hlasitosti BasůVýšekVyvážení zvukuLOAD OFFEQ Nastavení 

Parametry jednotlivých nastavení: 

Nastavení hlasitosti: 0-45 

Nastavení basů: -7 - +7 

Nastavení výšek: -7 - +7 

Vyvážení zvuku: Levý 7 – Levý 7 

LOAD OFF: V nastavení LOUD ON, budou lépe znít basy. 

EQ OFF: POPROCKCLASSICEQ OFF (OFF - vypnuto) 

 

- Zmáčknutím dlouze tohoto tlačítka můžete vstoupit do dalšího nastavení: 

Formát hodinBEEP ONDXSTEREOEUROPE 

Otočením knoflíku do leva či prava nastavíte jednotlivé parametry. 



 Formát hodin: 12/24 hodin 

             BEEP: Zapnuto / Vypnuto  (Pípnutí) 

 DX/LOC:  doporučeno DX 

             STEREO/MONO: doporučeno STEREO 

 EUROPE/USA: doporučeno EUROPE 

Frekvenční rozsah EUROPE: 

FM:87,5108MHz frekvenční minimální krok 50KHz 

AM:5221620KHz frekvenční minimální krok 9KHz 

Frekvenční rozsah USA: 

FM:87,5107,9MHz frekvenční minimální krok 100KHz 

AM:5301710KHz frekvenční minimální krok 10KHz 

7. Tlačítka pro předvolbu stanic  - Zmáčknutím tlačítka 1-6 uložíte pod zvolené tlačítko 

rádiovou stanici. 

Funkční význam tlačítek: 

1. PAUSE: Tímto tlačítkem zastavíte nebo spustíte  přehrávání skladby (CD,MP3) 

2. INT: Tímto tlačítkem nastavíte skenování stanice na 10sec, opětovným zmáčknutím 

nastavíte předchozí nastavení 

3. RPT: Tímto tlačítkem nastavíte opakovatelné přehrávání hudby, opětovným 

zmáčknutím RPT vypnete 

4. RDM: Tímto tlačítkem nastavíte náhodné přehrávání skladeb, opětovným 

zmáčknutím RDM vypnete 

5. D-: Tímto tlačítkem přeskočíte na předchozí skladbu/složku 

6. D+: Tímto tlačítkem přeskočíte na následující skladbu/složku 

8. CLOCK - Nastavení hodin – Zmáčknete toto tlačítko dlouze, LCD displey začne blikat. 

Točením tlačítka pro nastavení hlasitosti nastavíte  jednotlivě hodiny a minuty. 

Zmáčkněte OK pro potvrzení nastavení. 

Poznámka: RADIO MODE – režim, zmáčkněte dlouze pro zobrazení času na displeji. 

9. EJECT - Vysunutí CD disku z přehrávače – Zmáčkněte toto tlačítko pro vysunutí CD 

disku z přehrávače. 

10. Otvor pro vložení CD disku – Vložte CD disk do otvoru a mírně zasuňte dovnitř dokud 

se CD disk automaticky sám nezasune do přehrávače. Nevkládejte CD disk do 

přehrávače silou!!! 

11. Zdířka pro připojení USB zařízení – slouží pro připojení USB zařízení/paměti 

12. Zdířka pro připojení SD paměti – slouží pro připojení SD paměti 

13. Tlačítko RESET – Tímto tlačítkem nastavíte stroj do tovární (předprodejního) nastav. 



KABELOVÉ / KONEKTOROVÉ ZAPOJENÍ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPECIFIKACE: 

FM TUNER: 

Frekvenční rozsah (EUROPE)      FM:87,5108MHz 

Frekvenční rozsah (USA)               FM:87,5107,9MHz 

Užitná citlivost                14dBf (2.0uV/75ohm) 

50dB kmitočtová citlivost                                          34dBf (50uV) 

Poměr signal-šum                        60dB (MONO) 

Separace STEREO @ 1KHz                   35dB

   

AM TUNER: 

Frekvenční rozsah (EUROPE)      AM:5221620KHz 

Frekvenční rozsah (USA)                   AM:5301710KHz 

Citlivost  20dB          10uV 

Poměr signal-šum @ 50uV                               42dB  

ZVUK: 

Provozní napětí        13,8 V D.C. 

Maximální proudová spotřeba                 10 A 

Impedance reproduktoru                         4-8 Ohm 

MAX. VÝSTUPNÍ VÝKON: 

Max výstupní výkon              2 x 15 W 

CD PŘEHRÁVAČ: 

Poměr signal-šum                                    >50dB 

Kmitočtová odezva             20-20.000 Hz (+/-5dB) 

Oddělení kanálů                 >50dB 

D/A konvertor                                                                                                                      1 Bit 

 

        

 

 


