
   
 
 
 

Mobilní sound stanice s displejem                 
MusicMan MA Display                                  
 
 
Obj. č.: 35 21 96 
 
 
 
 
 
 
 
Vážený zákazníku, 
 
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup mobilní sound stanice MusicMan MA Display.  
Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku  
do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste  
jim odevzdali i tento návod.  
 
Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! 
 

 
 

Rozsah dodávky 
 

• MusicMan MA Display 
• USB kabel 
• Audio kabel 
• Návod k obsluze 
 
 
 

Vlastnosti 
 

• Mobilní systém stereofonních reproduktorů s displejem pro přehrávání hudby z MP3/4, CD/DVD, 
iPhone, iPad, iPod, PSP, mobilních telefonů, PC/Notebooku, s integrovaným MP3 přehrávačem 
pro přehrávání z USB flash disku a TF/Micro SD karet. 

• Na černobílém displeji (128 x 32 mm) se zobrazuje čas, datum a budík. 
• Integrované FM rádio a vstup AUX/Line-In.  
• Odolné hliníkové tělo je dostupné v 5 barevných provedeních. 
• Několik možností napájení: vestavěný nabíjecí a vyměnitelný lithiový akumulátor BL-5B  

(čas přehrávaní/nabíjení : 3 - 4 hodiny / 3 - 5 hodin), přes USB z PC, AC adaptér* (DC 5 V). 
• Tento kompaktní přenosný systém reproduktorů je vhodný pro použití v kanceláři, v domácnosti  

a ve volném čase. Vychutnejte si hudbu kdykoli a kdekoli.  
 
 

Tlačítko Power On/Off : Zapnutí a vypnutí reproduktoru. 
VOL+/VOL–: Stisknutím zvyšujete a snižujete hlasitost. 

  : 
Krátce stiskněte pro pohyb doleva a doprava, nebo pro výběr předchozí, 
resp. následující skladby. 

MENU: Stiskněte krátce pro otevření podnabídky nebo pro potvrzení. 
 

Akce  Základní operace  
Krátké stisknutí Čas stisknutí kratší než 1,2 s, (méně než 2 sekundy) 
Delší stisknutí Čas stisknutí delší než 1,2 s, (déle než 3 sekundy) 
Přidržení Stiskněte a podržte tlačítko stisknuté 

 
Pozor : Pokud není uvedeno jinak, stisknutím se v tomto návodu rozumí krátké stisknutí. 
 
Time : Zapněte přístroj, aby se otevřelo MENU. Vložte kartu/USB pro otevření přehrávání hudby,  
nebo vložte audio kabel pro připojení externího zařízení. 
 
Hlavní rozhraní (5 aplikací): 
 

 Datum, Hudba, Externí přehrávač, FM, Nastavení systému 
Stisknutím   a  vyberte aplikaci. Pro potvrzení stiskněte tlačítko MENU. Vložte kartu/USB  
pro otevření přehrávání hudby, nebo vložte audio kabel pro připojení externího zařízení. 
 
Použití funkcí 
 

Datum : Vyberte kalendář a stiskněte Enter, aby se aplikace otevřela. Stisknutím   a  nastavte 
datum. Poté stiskněte MENU a / pro návrat do hlavní nabídky. 

Hudba : Vložte TF kartu a v hlavním menu zvolte . Pro přehrávání stiskněte MENU  
a pro ukončení aplikace stiskněte tlačítko déle. 
 

Hudební rozhraní 
 

Rozhraní p řehrávaní WMA a MP3 
1. Text 
2. Přenosová rychlost 
3. Číslo skladby 
4. Režim opakování 
5. EQ 
6. Čas přehrávání 
7. Baterie 
8. Celkový čas 
9. Název skladby 
10. Celkem skladeb 
11. Formát 
 

Pozor: Symbol  ukazuje, že skladba má text. V opačném případě se zobrazí symbol . 
 
Podnabídka 1 a základní operace 
 

V režimu stop stiskněte MENU pro otevření následující podnabídky: USB/Card catalog, 
Delete file, Delete all, Enter the main menu, Exit. 
USB/Card catalog : Zvolte možnost “USB/Card catalog”. Tlačítkem   nebo procházíte různé 
možnosti. Pro přechod na další úroveň adresáře stiskněte MENU. Znovu stiskněte MENU pro výběr 
souboru a návrat k rozhraní hudebního přehrávače. Přehrávač podporuje strukturu a zobrazení 
adresáře s několika úrovněmi. K přehrávání hudby se během vyhledávání souboru vrátíte stisknutím  

/ .  
 
Přehrávání hudby : Pro zahájení přehráváni stiskněte / .  



Pozastavení p řehrávání - pauza : Tlačítkem /  střídavě aktivujete pauzu a přehrávání. 
Změna souboru / rychlý posun vp řed / rychlý posun vzad : Během přehrávání souboru stiskněte  

 nebo  pro přechod na předešlý, nebo následující soubor. Dlouhým stisknutím  nebo  
aktivujete rychlý posun vzad, nebo vpřed (přičemž se hudba nepřehrává). 
Vymazání souboru : Zvolte "Delete file". Stiskněte MENU pro přechod na rozhraní další úrovně. 
Tlačítkem   nebo  vyberte "YES" pro potvrzení vymazání souboru, nebo "NO" pro zrušení akce. 
Vymazat vše : Volbou možnosti "Dlete all" vymažete všechny soubory s aktuální složky (postup je 
stejný jako v případě vymazání souboru). 
 
Podnabídka 2 
 

V režimu přehrávání stiskněte MENU a otevře se následující podnabídka: Repeat, Equalizer, 
FM Radio, Enter Main Interface, Exit. 
 
Opakované p řehrávání : Zvolte "Repeat" a stiskněte MENU. 
 

Režim opakování  Symbol  Popis  
Normal  Postupné přehrávání všech souborů bez opakování. 

Repeat one  Opakování aktuálního souboru. 

Folder  Přehrávání všech souborů ve složce bez opakování. 

Repeat folder  Opakování všech souborů ve složce. 

Repeat all  Opakované přehrávání všech souborů. 

Random  Přehrávání souborů v náhodném pořadí. 

Intro  Přehrávání prvních 10 s každého souboru po pořadí. 
Ekvalizér : Požadovaný režim otevřete, když zvolíte "Equalizer" a stisknete Menu. 
 

Režim EQ Symbol  Popis  
Normal  Standardní přirozený zvuk 

Rock  Silně emoční hudba 

Pop  Standardní pop music 

Classic  Měkký zvuk 

Soft  Velmi měkká kvalita zvuku 

Jazz  Sladký zvuk plný něžných emocí 

DBB  Bas 

SRS WOW  SRS HD Audio 
 

Line - in funkce a provoz : V rozhraní hlavního menu vložte připojovací audio 
kabel, aby se aktivovalo přehrávání z externího zdroje. Dlouhým stisknutím 
MENU nabídku opustíte. 
 

FM: V hlavní nabídce stiskněte . Pro otevření režimu FM rádia stiskněte MENU a dlouhým 
stisknutím MENU režim ukončíte. 
 

FM rozhraní : Stav rozhraní se před ukončením uloží. Když jej znova otevřete, objeví se posledně 
poslouchaná frekvence. Normální vlnový rozsah: 87,5 MHz - 108,0 MHz (japonské FM pásmo:  
76,0 MHz - 90,0 MHz). 

 

Frequency symbol Symbol frekvence  Battery Stav baterie 
Station No. Číslo stanice  Frequency indication Ukazatel frekvence 
Stereo Stereo vysílání  Current frequency Aktuální frekvence 

 

Obsluha rádia 
 

1) Když je otevřeno rozhraní rádia, dlouhým stisknutím  nebo  se aktivuje automatické 
vyhledávání stanic dozadu, resp. dopředu. Vyhledávání se zastaví po nalezení první stanice. 
Pokud je stanice už uložena, objeví se v rozhraní odpovídající číslo, pod kterým je stanice  
uložena v paměti. Není-li stanice uložena, musí se uložit manuálně. Uložené stanice procházíte  
a přehráváte stisknutím tlačítka / . Pro jemné doladění (v krocích po 100 kHz) stiskněte   

 nebo .  
2) Stiskněte MENU, aby se otevřela podnabídka funkcí rádia. 
3) Dlouhým stisknutím MENU se vrátíte do hlavní nabídky.  
 

Po stisknutí MENU v FM rozhraní se otevře následující podnabídka: 
Auto Search, Return Music, Save Channel, Japan Band, Normal band, 
Delete Channel, Delete All, Exit.  

 
Ukládání stanic : Vyhledejte požadovanou stanici a stiskněte MENU pro otevření podnabídky.  
Zvolte "Save" a stiskněte MENU. Systém se vrátí k FM rozhraní a stanice je uložena.  
V každém pásmu lze uložit až 20 stanic. 
 
Vymazání stanice : Vyberte stanici, kterou chcete vymazat a stiskněte MENU pro otevření 
podnabídky. Zvolte "Delete" a stiskněte MENU. Číslo, pod kterým je stanice uložena (např. CH02)  
se ztratí z displeje, což signalizuje, že stanice byla odstraněna. Chcete-li stanici znovu poslouchat, 
musíte ji znovu vyhledat. 
 
Vymazání všech stanic : Vyberte "Delete all" a stiskněte MENU.  
Vymažou se tím všechny uložené stanice. 
 
Systémová nastavení 

 

V hlavní nabídce vyberte SYS  a stiskněte MENU pro otevření 
systémových nastavení. Tlačítkem   nebo  volíte různá 
nastavení a stisknutím MENU je otevřete. 
 

 

Systémový čas: Pro úpravu času stiskněte   nebo . Tlačítkem 
MENU nastavení potvrďte a přejděte na další položku. 

 

Podsvícení : Pro nastavení úrovně podsvícení stiskněte   nebo . 
Tlačítkem MENU nastavení potvrďte a ukončete. 

 

Kontrast : Pro nastavení úrovně kontrastu stiskněte   nebo . 
Tlačítkem MENU nastavení potvrďte a ukončete. 

 
Jazyk : Požadovaný jazyk vyberte tlačítkem   nebo  a pro potvrzení a ukončení stiskněte 
MENU. (Na výběr je 14 jazyků: zjednodušená čínština, tradiční čínština, angličtina, němčina, 
francouzština, italština, holandština, španělština, portugalština, švédština, čeština, dánština,  
ruština a turečtina. 
 
Nástroje : Položku nástrojů ("Tool") otevřete tlačítkem MENU. Objeví se podnabídka: Power off set, 
Alarm Time FM set, Exit. 
 
Nastavení času vypnutí : Stisknutím MENU otevřete nastavení času vypnutí. Tlačítkem    
nebo  nastavte čas a stisknutím MENU nastavení potvrďte a ukončete. 
 
Zapnutí a vypnutí budíku : Budík zapnete a vypnete stisknutím MENU. 
 



Nastavení času buzení : Pro nastavení času buzení stiskněte   nebo . Tlačítkem MENU 
vyberte další položku času, kterou chcete upravit. 
 
Opakování buzení : Tlačítkem   nebo  zvolte požadované nastavení a stiskněte MENU pro 
nastavení opakování na "Every Day" (každý den), "One Time" (jedenkrát), (tlačítkem   nebo  
nastavte čas buzení), nebo "Cycle" (v určitý den), (tlačítkem   nebo  vyberte den). Stiskněte 
MENU pro potvrzení, nebo zrušení.  
 
Buzení hudbou : Tlačítkem   nebo  vyberte požadované nastavení a stiskněte MENU  
pro nastavení: 
Vyzván ěcí zvuk : Tlačítkem   nebo  vyberte požadovaný vyzváněcí zvuk a stiskněte MENU  
pro potvrzení. 
Složka na kart ě: Otevřete stisknutím MENU. Vyberte požadovaný soubor a stiskněte MENU  
pro potvrzení a ukončení. 
 

 

Hlasitost buzení : Tlačítkem   nebo  nastavte úroveň hlasitosti  
a stiskněte MENU pro potvrzení a ukončení. 
 

 

Firmware Version : Zobrazení verze firmwaru. Zobrazení uzavřete tlačítkem 
MENU. 

 

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění 
 

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do sound stanice. 
Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte 
jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho 
příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet 
obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly 
spolknout. 

 
 
 
 
 
 

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné 
prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky 
mohly poškodit displej a pouzdro výrobku.  
 

Často kladené otázky 
 

Přístroj nelze zapnout : Zkontrolujte kapacitu akumulátoru. Připojte USB kabel, nebo nabíječku  
a zkuste přístroj znova zapnout. Zkontrolujte, jestli je správně vložen akumulátor. 
 
Špatný rádiový FM signál : změňte nasměrování a polohu přístroje. Vytáhněte více anténu.  
Dejte pozor, aby příjem nebyl rušen jiným elektronickým zařízením. 
 
Na displeji se zobrazují nesrozumitelné znaky : Zkontrolujte, jestli je zvolen správný jazyk. 
 

 
Recyklace 
 

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů.  
Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných  
zákonných ustanovení. 
 

Šetřete životní prost ředí! Přisp ějte k jeho ochran ě! 

 

 
 

 

Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu 
nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou  
nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka. 

Manipulace s bateriemi a akumulátory 
 

 
 

 

 
Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí,  
že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií 
vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých 
dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. 
V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice!  
Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány  
do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! 
Nabíjet můžete pouze akumulátory. 
 

 

 
 

 

 

Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem  
a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak,  
aby nedocházelo k poškození životního prostředí!  

K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby  
v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách! 

Šetřete životní prost ředí! 

 
 

Technické údaje 
 

Obrazovka Černobílá, 128 x 32 mm 
Napájení: Lithiový akumulátor BL-5B (vyměnitelný) 
FM (Přehrávání Line-in 
s FM rádiem) 

Rozsah frekvence 87,5 MHz – 108 MHz (normální pásmo) 
76 MHz - 90 MHz (japonské pásmo) 

Počet stanic 20/20 
Poměr signál/šum >45 dB 

Hudební formáty MP3 / WMA / WAV 
Provozní teplota: -5 ºC až +50 ºC 
Rozměry (š x v x h): 165 x 70 x 55 mm 
Hmotnost: 272 g 

 
 

Záruka 
 

Na MusicMan MA Display Technaxx poskytujeme záruku 24 m ěsíců. 
Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, 
nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Překlad tohoto návodu zajistila spole čnost Conrad Electronic  Česká republika, s. r. o. 
 

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie,  jsou předmětem souhlasu společnosti  
Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.  Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny!  
 

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.                                    VAL/5/2014 

 


