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CZ Návod k produktu 63283  
Audiocore AC9100 LCD 7 "zatahovací dotykový MP5 Bluetooth handsfree RDS + dálkové ovládání 

Autorádio AC9100, dotykové, značka Audiocore 

 

Základní funkce: • 7palcová elektrická teleskopická obrazovka • Přehrávání videa ve vysokém rozlišení 

s maximem rozlišení 1920X1080P • Kompatibilní s RMVB / RM / FLV / 3GP / MPEG / DVIX / XVIDDTA / 

VOB / AVI • Podporuje MP3 / WMA / WAV / OGG / APE / AAC / PLAC • Podporuje JPG / BMP / PNG  

• Zpětný systém automobilu • Barevný digitální TFT displej • Jednokanálový video vstup 

a jednokanálový video výstup • Dvoukanálový zvukový výstup • Digitální rádio se super vysokým 

rozlišením - automaticky uloží až 30 rozhlasových stanic • Podporuje USB / Micro SD kartu • Funkce 

zobrazení skladby a názvu skladby • Dotyková obrazovka • Funkce paměti při výpadku napájení  

• Aktualizace firmwaru 

Varování: Abyste předešli nehodám, před montáží si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny 

a provozování této jednotky.  

1. Bezpečnost:  

1) Dodržujte místní dopravní předpisy a předpisy. 

2) Řidič vozidla by neměl během jízdy sledovat televizi ani obsluhovat jednotku, protože to bude chtít 

odvrátit koncentraci od silnice.  

3) Pokud chce řidič vozidla sledovat televizi 

nebo ovládejte jednotku, nejprve zaparkujte auto na bezpečném místě. 

2. Instalace: Doporučuje se, aby jednotku instaloval kvalifikovaný technik. 
Chcete-li jednotku namontovat sami, postupujte podle pokynů k montáži a připojení v této příručce. 

Použijte šrouby dodané s jednotkou. Aby nedošlo k poškození vozidla, ujistěte se, že délka šroubu 

nepřesahuje 6 mm. 

3. Pokud je vaše vozidlo zaparkováno na přímém slunečním světle, ovlivní to provozní stav vaší 

jednotky. Vysoká teplota může ovlivnit součásti v rádiu, což může způsobit poškození součástí. 

4. Nepoužívejte jednotku v silně magnetickém prostředí.  

5. Vozidla zaparkovaná v dešti / vlhku - podmínky mohou způsobit kondenzaci uvnitř jednotky, která 

by mohla být škodlivá pro rádio výkon. Abyste předešli poruchám, před použitím odvlhčete nebo 

nechejte jednotku v suchém prostředí. 

6. Abyste snížili riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte jednotku dešti nebo 

vlhkosti 

7. Neupravujte jednotku bez svolení, mohlo by dojít k nehodě. 

8. Neměňte pojistku na vyšší hodnotu - používejte pouze pojistku se stejnou hodnotou, jaká je součástí 

dodávky 

jednotka. Změníte-li pojistku jiné hodnoty, existuje nebezpečí vnitřního poškození nebo požáru 

9. Nevkládejte žádné cizí předměty do slotu tohoto přehrávače. Nedodržení tohoto pokynu může 

způsobit 

porucha nebo trvalé poškození přesného mechanismu této jednotky. 

10. Při řízení správně upravte hlasitost, protože příliš vysoká hlasitost může rušit hlasitost 

schopnost řidiče slyšet, co se děje mimo auto. 
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Přední panel (podívejte se na obrázky): 1. 7 palcový TFT displej 

2. >> I: Ve stavu FM stisknutím tohoto tlačítka automaticky vyhledáte další kanály. V rádiu 

stavu, stisknutím tohoto tlačítka přejdete na další skladbu 

3. Power / MUT: Krátkým stisknutím tlačítka hlasitosti zapnete, dlouhým stisknutím tlačítka hlasitosti 

vypnete v pracovním režimu krátkým stisknutím této klávesy ztlumíte hlasitost, opětovným krátkým 

stisknutím nebo otočením hlasitosti tlačítko pro zrušení ztlumení. 

4. Tlačítko I <<: Ve stavu FM krátkým stisknutím tohoto tlačítka automaticky vyhledáte předchozí 

kanály, v módu rádio stisknutím tohoto tlačítka přejdete na předchozí skladbu. 

5. VOL / SEL (ovládání hlasitosti / nastavení zvuku): VOL: Když je jednotka zapnutá, otočte knoflíkem 

hlasitosti ve směru hodinových ručiček pro zvýšení hlasitosti a proti směru hodinových ručiček pro 

snížení hlasitosti. SEL: Stiskněte tlačítko hlasitosti pro přepínání mezi VOL / BAS / TRE / BAL / FAD / 

LOUD / EO, poté otočte knoflíkem hlasitosti a upravte parametr. VOL: 00-39BAS: 7007TRE: -7-00-7 BAL: 

R7-00 - L7 FAD: R7--00-F7. 

6. RST: Když jednotka zobrazí chybový kód (např. Neplatné tlačítko), použijte 0,5 mm kolík k zatlačení 

RST tlačítko pro reset. 

 

7. AUX 8. Vzdálené okno 

9. BND: Jednotka má pásma FM a AM. Ve stavu rádia krátkým stisknutím BND transformujte FM1, FM2 

FM3, AM1, AM2. Ve stavu rádia přepněte režim rádia, videa a fotografií stisknutím tlačítka BAND. 

režim rádia, videa a fotografií 

10. APS: Ve stavu FM dlouhým stisknutím tohoto tlačítka aktivujete automatické ukládání rádia, stroje 

automaticky vyhledává rozhlasové kanály a ukládá kanály FM1, FM2, FM3, AM1, AM2. Do 1-6 kláves 

Po dokončení ukládání bude jednotka přehrávat každý kanál po dobu 5 sekund, poté krátce stiskněte 

APS nebo 1-6 kláves pro výběr požadovaného kanálu. 

11. 1/PAU: Ve stavu FM krátkým stisknutím pozastavíte přehrávání uloženého kanálu, dlouhým 

stisknutím pozastavíte uložení 

kanál. V režimu přehrávání pozastavíte krátkým stisknutím. 

12. 2./INT: Ve stavu FM krátkým stisknutím 2 / INT přehrajete uložený kanál, dlouhým stisknutím 2 / 

INT uložíte kanál; v režimu přehrávání krátkým stisknutím 2 / INT prohledáte skladby. 

13. Slot pro kartu TF 

14. 3 / RPT: Ve stavu FM krátkým stisknutím 3 / RPT přehrajete uložený kanál, dlouhým stisknutím 3 / 

RTPT uložíte kanál; v režimu přehrávání opakujte skladby krátkým stisknutím 3 / RPT. 

15. 4 / RDM: Ve stavu FM krátkým stisknutím 4 / RDM přehrajete uložený kanál, dlouhým stisknutím 

4 / RDM uložíte kanál; v režimu přehrávání krátkým stisknutím 4 / RDM přehrajete skladby náhodně. 

16. 5 / -10: Ve stavu FM krátkým stisknutím 5 / -10 přehrajete uložený kanál, dlouhým stisknutím 5 / -

10 uložíte kanál. V režimu přehrávání můžete krátkým stisknutím 5 / -10 rychle posunout zpět o 10 

skladeb. 

17. 6 / + 10: Ve stavu FM krátkým stisknutím 6 / + 10 přehrajete uložený kanál, dlouhým stisknutím 6 

/ + 10 uložíte kanál. V režimu přehrávání krátkým stisknutím 6 / + 10 můžete rychle posunout vpřed o 

10 skladeb. 

18. MIC 19. OPEN: Když je obrazovka v jednotce, stiskněte tlačítko OPEN, obrazovka se automaticky 

zobrazí natáhnout se. Pokud je obrazovka mimo jednotku, stiskněte tlačítko OPEN pro nastavení úhlu 

obrazovku, dlouze stiskněte tlačítko OPEN, obrazovka se automaticky zasune do jednotky. 
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20. USB slot 21. MOD: V pracovním stavu krátce stiskněte MOD, výběr je následující: RADIO> USB> TF> 

BT> AUX 

Pokyny k rozhraní dotykové obrazovky – obrázky vizi původní překlad:  

Hlavní nabídka: Hlavní nabídka zahrnuje zobrazení času, rádio, BT, USB, SD, AUX, obecná nastavení a 

nastavení pozadí. 

Společné ikony: 

  Přehrát zastavení   Před zastavením. 

  Předchozí   Funkce náhodného vysílání 

  Další.     Funkce opakovaného přehrávání 

  Ovládání jasu    Vstupte do tichého režimu 

  Zpět na poslední rozhraní  Zpět na hlavní rozhraní 

 

Přehrávání obrázků: Vložte do zařízení kartu USB nebo TF obsahující obrazové soubory. Když USB nebo 

karta TF obsahuje obrázky, soubory MP3 a MP5, soubory MP3 se automaticky přehrají jako první. 

V tuto chvíli se stisknutím RETURN nebo STOP na obrazovce vraťte do nabídky přehrávání formátu 

souboru. Tady si můžete vybrat ikonu PICTURE PLAY a vybrat titul, který chcete přehrát. 

 

Funkce rádia:  

1. AUTO Stisknutím automaticky vyhledáte a uložíte dostupné rozhlasové kanály. 

2. SWITCH WAVE Stisknutím tohoto tlačítka přepnete vlnové pásmo mezi FM1 FM2, FM3, AM1, AM2. 

3. NEXT Stisknutím tohoto tlačítka automaticky vyhledáte stanice směrem dolů. Jakmile je jednotka 

nalezena přehraje stanici. Stisknutím a podržením tohoto tlačítka jemně upravíte frekvenci. 

4. PREV Stisknutím tohoto tlačítka automaticky vyhledáte stanice nahoru. Jakmile je jednotka 

nalezena, bude hrát stanici. Stisknutím a podržením tohoto tlačítka jemně upravíte frekvenci. 

5. SCAN Stisknutím tohoto tlačítka procházíte všechny kanály, které jsou uloženy, každý kanál bude 

odehráno 9 sekund. Krátce stiskněte toto tlačítko, pokud chcete tento kanál. 

6. MONO / STEREO Stisknutím tohoto tlačítka přepínáte mezi STEREO a MONO. Jedním stisknutím 

přepnete na STEREO; dalším stisknutím přepnete na MONO.  

7. MUTE Stisknutím tohoto tlačítka ztlumíte zvuk. 

 

Funkce RDS:  

1. AF: Při prvním zapnutí zařízení bude systém automaticky výchozí nastavení výběru sledovací stanice 

RDS (AF). Pokud chcete poslouchat pásmo FM, otočte se prosím mimo RDS (AF), jinak jej nebudete 

moci poslouchat. Zapnout / ff: krátce stiskněte „AF / TA“ pro zapnutí, bude zobrazit AF na obrazovce, 

krátkým stisknutím tlačítka „AF / TA“ vypnete. 

2. TA: Ve stavu rádia dlouhým stisknutím zapnete „AF / TA“, na obrazovce se zobrazí TA. Tak to bude 

automaticky přehrávat dopravní informace. Dlouhým stisknutím jej vypnete. 

3. PTY: Ve stavu rádia krátce stiskněte „PTY“, poté můžete zvolit požadovaný rozhlasový program 

chcete a program se zobrazí na obrazovce. 

 

Přehrávání zvuku: Vložte do jednotky USB nebo TF kartu se zvukovými soubory. Nejprve se přehrají 

soubory MP3. Když jednotku v tomto stavu vypnete, přehrávání zvuku se uloží do paměti. Jakmile je 

jednotka zapnutá znovu se dotkněte ZPĚT na obrazovce pro návrat do seznamu přehrávání formátu 

souboru. V tomto režimu můžete stisknout. Ikona MUSIC pro výběr skladeb, které chcete přehrávat 

automaticky. 
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Přehrávání VIDEO: Vložte do zařízení USB nebo TF kartu obsahující video soubory. Když USB nebo TF 

karta obsahuje soubory MP3 a MP5, nejdříve se přehrají soubory MP3. V tuto chvíli stiskněte ZPĚT 

nebo OSD informace na obrazovce pro návrat do nabídky přehrávání formátu souboru. Zde můžete 

vybrat ikonu přehrávání videa a vyberte titul k automatickému přehrávání. 

 

Dálkové ovládání (podívejte se na obrázek)  

1. Stisknutím tohoto tlačítka jednotku zapnete / vypnete. 

2. V libovolném režimu stisknutím tohoto tlačítka vstoupíte do stavu vytáčení. Zadejte čísla 0-9, poté 

vytočte dalším stisknutím. V režimu Bluetooth, stiskněte jednou pro zobrazení posledního volaného 

čísla. Opětovným stisknutím vytočíte poslední volané číslo.  

3. Stisknutím tohoto tlačítka zavěsíte. 

4. Když je jednotka zapnutá, stisknutím tohoto tlačítka přepnete režimy. Vytočit / Vybrat: Vstup 0. 

5. V režimu Rádio stiskněte toto tlačítko pro výběr stávající stanice 1. Stiskněte a podržte pro 

přizpůsobení stanice 1. V režimu Bluetooth pozastavíte / přehrajete stisknutím. Vytočte / vyberte 

vstup 1. 

6. V režimu Rádio vyberte existující číslo stanice 2. Stisknutím a podržením upravte stanici. V režimu 

přehrávání stiskněte a podržte tlačítko po dobu 10 sekund. procházet seznam. Vytočit / Vybrat: 

Vstup 2. 

7. V režimu Rádio stisknutím tohoto tlačítka vyberte existující číslo stanice. 3. Stisknutím a podržením 

upravte nastavení stanice 3. V režimu přehrávání stiskněte toto tlačítko pro opakování volby / výběru: 

Vstup 3. 

8. V režimu Rádio stisknutím tohoto tlačítka vyberte stávající stanici. 4. Stisknutím a podržením upravte 

stanici 4. V režimu přehrávání stiskněte toto tlačítko pro vstup do náhodného režimu Vytočit / Vybrat: 

vstup 4. 

9. V režimu Rádio stisknutím tohoto tlačítka vyberte existující číslo stanice. 5. Stisknutím a podržením 

upravte nastavení stanice. V režimu přehrávání stisknutím tohoto tlačítka vyberete předchozích 10 

skladeb. Vytočte / vyberte vstup 5. 

10. V režimu rádia stisknutím tohoto tlačítka vyberete stávající stanici. 6. Stisknutím a podržením 

upravíte stanici 6. V režimu přehrávání stiskněte toto tlačítko pro výběr dalších 10 skladeb Vytočit / 

Vybrat: Vstup 6. 

11. Jakmile je jednotka zapnutá, stiskněte toto tlačítko pro vstup do režimu LOUD. Volba volby: Vstup 7. 

12. V režimu Rádio stiskněte jednou pro procházení přednastavenými stanicemi, stiskněte a podržte 

pro aktivaci AMS (Automatické ukládání paměti). To vám umožní automaticky uložit vybranou 

rozhlasovou stanici. 

13. Stisknutím a podržením tohoto tlačítka přejdete do režimu ekvalizéru. Jedním stisknutím vyberte 

uloženou rozhlasovou stanici 9. 

14. Stisknutím tohoto tlačítka zvýšíte hlasitost, poté stisknutím AMS vyberte stopu. 

15. Stisknutím tohoto tlačítka snížíte hlasitost a poté stisknutím AMS vyberete stopy. 

16. V režimu rádia stisknutím tohoto tlačítka přepnete stav přehrávání pásma. V režimu přehrávání 

stiskněte toto tlačítko pro přepínání mezi MP3 / videem / fotografií. 

17. V režimu Rádio stiskněte toto tlačítko pro prohledávání stanic. V režimu Přehrávání stiskněte toto 

tlačítko pro návrat na předchozí stopu; stisknutím a podržením přetočíte zpět. V režimu Bluetooth 

stiskněte toto tlačítko pro výběr předchozí stopu. 
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18. V režimu Rádio stiskněte toto tlačítko pro prohledávání stanic. V režimu Přehrávání stiskněte toto 

tlačítko pro přeskočit na další skladbu, stiskněte a podržte pro rychlý posun vpřed. V režimu Bluetooth 

přeskočte na další skladbu. 

19. V kterémkoli režimu stisknutím tohoto tlačítka aktivujete funkci ZTLUMENÍ. Při telefonování 

stiskněte toto tlačítko a zadejte číslo. 

20. v kterémkoli režimu stiskněte toto tlačítko pro vstup do HLAVNÍHO MENU, kde můžete upravovat 

různé funkce. Stisknutím a podržením tohoto tlačítka zadejte klávesu * 

21. Stisknutím tohoto tlačítka nastavíte hlasitost / basy / výšky / lr vyvážení / fb vyvážení hlasitosti / 

zvukový efekt. 

 

BLUETOOTH  

1. Aktivujte Bluetooth v jednotce i ve svém mobilním telefonu. 

2. Klikněte na tlačítko „Spárovat / připojit“ na jednotce a naskenujte zařízení Bluetooth pomocí 

mobilního telefonu. 

3. Vyberte a připojte se ke „CAR BT“ na svém mobilním telefonu a zadejte PIN kód (0000). Jednou 

úspěšně připojeno, uvidíte telefonní číslo modelu v části „Připojeno“ na internetu 

jednotka. Poznámka: Pokud je vybrána možnost Automatická odpověď, budou příchozí hovory 

přijímány automaticky. Tato možnost je ve výchozím nastavení zakázána. Název a PIN kód zařízení 

Bluetooth můžete upravit jak potřebujete. Protože existuje mnoho značek mobilních telefonů, 

jednotka nemůže být kompatibilní se všemi mobilní telefony.  

4. Po připojení můžete prostřednictvím jednotky přehrávat hudbu z mobilního telefonu a provádět 

operace jako zastavení, předchozí, pozastavení / obnovení a další na hlavní jednotce. 

 

Specifikace: 

FM: Frekvenční rozsah 87,5-108 MHz 

Maximální citlivost 37d0t 

Signál k šumu Rati 35 dB 

Stereo separace 20 dB 

AM: Frekvenční rozsah 522KHz ~ 1620KHz 

Maximální citlivost ≤40 dB 

MP5: Podporovaný formát RMVB / RM / FLV / 3GP / MPEGDVIX XVID / DAT / OB / AVI 

AV výstup Horizontální rozlišení 1920X1080P 

Frekvenční odezva (100 Hz ~ 10 kHz) 8 dB 

Poměr signálu k šumu 35 dB 

Separace kanálů 25 dB 

Přehrávání Stereo kanálů Balance 3dB 

Obecně: Napětí DC 12V 

Výstupní výkon 50W x4 

Impedance reproduktoru 4 Ω ~ 8 Ω 

Rozměry hlavního rámu 178 mm (š) x 50 mm (v) x 170 mm (h) 
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Pokyny k montáži: 

1. Tento výrobek je vhodný pouze pro vozidla se systémem napájení 12V. Nemontujte jej na nákladní 

automobily nebo autobusy s napájením 24V, protože by to poškodilo vnitřní součásti. 

2. Subwoofer a automatická anténa jednotky jsou napájeny samostatně.  

3. Připojte se podle podle schématu zapojení. Pokud bude nesprávně připojeno, způsobí to poruchu 

jednotky nebo poškození elektrického proudu systém vozidla.  

4. Vodiče reproduktorů musí být připojeny ke svorkám reproduktorů. Nepřipojujte se ke karoserii 

vozidla nebo k sobě navzájem. 

 

Schéma zapojení: 

1. Fialový kladný pól pravého zadního reproduktoru RR.  

2. Fialový černý pruh - negativní 

zadní pravý reproduktor RR  

3. Šedo-kladný pól přední pravý reproduktor FR +  

4. Šedá Černá pruhově negativní 

pólový přední pravý reproduktor FR  

5. Modro bílý pruh - Zesilovač CONTROL-AMP CONT 

6. Modrý automatický vodič ovládání antény - auto ANT  

7. Ovládání hnědou brzdou - BRZDA 

8. Oranžové podsvícení panelu -ILL  

9. Pink-rev ovládací vodič-rev  

10.oranžový černý drapák - ovládání na volantu 1-KEY1  

11. Zelený kladný pól zadní levý reproduktor RL +  

12. Zelený černý proužek-negativní zadní levý reproduktor RL-.  

13. Bílý kladný přední levý reproduktor - FL +  

14. Bílý černý proužek - negativní přední levý reproduktor - fl  

15. Černý záporný pól na POWER-GND  

16. Žlutý kladný pól na Baterie-12vb +  

17. Červený vodič zapalování-ACC  

18. Ovládání hnědého černého pruhu na volantu 2 - klávesa 2  

19. Video výstup  

20. Reverzní video vstup 21. Přední pravý zvukový výstup 22. AUX vstup 

23. Přední levý zvukový výstup 24 Subwoofer z našeho 25. Rozhraní rádiové antény 

 

Odstraňování problémů (problém / příčina / řešení): Indikátor napájení nesvítí:  

1. Napájecí kabel není správně připojen.  

2. Napájecí kabel je odpojený nebo došlo k přepálení pojistky. Správně připojte napájení 

drát. Zkontrolujte vodič a pojistku.  

Žádné zobrazení: 1. Žlutý vodič není připojen ke kladné elektrodě 

baterie.  

2. Pojistka žlutého drátu je spálená. Připojte žlutý vodič ke kladnému pólu 

elektroda baterie. Vyměňte za novou pojistku. 

Žádný zvuk: 1. Žádné napájení  

2. Drát reproduktoru je přerušený.  

3. Žádná relevantní hudba na Disk SD / MMC / TF nebo USB 4. Zlatý prst disku D / MMC / TF nebo USB 



 CZ Návod k produktu 63283  

Připojte napájecí kabel: Připojte kabely reproduktoru. Zkontrolujte úložiště na SD / MMC / TF 

nebo USB disk. Čistěte absolutním alkoholem  

Příliš nízký zvuk (hluk): 1. Vysoký odpor energie 

2. Anténa není připojena k majetku. Vyměňte nový napájecí zdroj. Utáhněte zástrčku antény. 

Pouze mono: 1. Jeden kanál drátu reproduktoru je otevřený obvod.  

2. Zesilovač obvodu je poškozený. Připojte vodič reproduktoru. Vyměňte zesilovač obvodu. 


