
 

Ръководство за употреба 
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Инсталация на устройството – аксесоари в комплекта 

 

 
 

 

 
 

 

Начин на свързване 
 

Преди да пристъпите към инсталацията на устройството, моля проверете напрежението на колата, за 

да избегнете евентуално изгаряне на устройството. 

 

 



 
 

Предупреждение: 

* Устройството е с висока изходяща мощност, като бушона е 10А, 12V. 

 

Бутони за управление 

 

 
 

 

 

1. Бутон за вкл./изкл. на устройството 

2. Предишна песен 

3. Часовник 

4. Следваща песен 

5. Избор на BAND 



6. Автоматично сканиране и съхранение 

7. IR сензор за сигнал от дистанционно управление 

8. USB вход 

9. Бутон за освобождаване на панела 

10. Избор на режим 

11. Контрол на звука 

12. Без звук 

13. Еквалайзер / Авт. запаметяване на станции 

14. Песен 1/ Радио станция 1/ Възпроизведи §  Пауза 

15. Песен 2/ Радио станция 2/ Интро 

16. Песен 3/ Радио станция 3/ Повтори 

17. Песен 4/ Радио станция 4/ Случаен избор на песен 

18. Песен 5/ Радио станция 5/  - 10 

19. Песен 6/ Радио станция 6/ +10 

20. AUX in 

 

 

Дистанционно управление 

 

 

1. Бутон за вкл./изкл. 

2. Смяна на режими 

3. Смяна на честота 

4. Увеличаване на звука 

5. Превъртане назад/ Предишна песен 

6. Избор на станция и песен 

7. Еквалайзери 

8. Намаляване на звука 

9. Стерео суич 

10.  Песен 2/ Межд.песен 

11. Песен 4/ Случайна песен 

12.  Песен 5/ -10 

13. Без звук 

14. AMS бутон 

15. Следваща песен 

16. Дисплей 

17. Песен 3/ Повторение 

18. Песен 6/ +10 

 

 

 

Основни функции 

 

Включване/ изключване на устройството 

 
Натиснете бутона POWER за включване на радиото. За да го изключите, задръжте бутона POWER за 

поне три секунди. 

 
 



Aux in – свържете външно устройство с AUX in, за да може да слушате файлове от вашето аудио 

устройство на вашето Кар аудио. Натиснете бутона MODE, за да влезете в подменю Aux-in. 

 

LCD дисплей – Дисплеят показва статуса на текущата операция, извършена от вашето устройство. 

 

Сензор за дистанционно  - устройството може да се контролира от дистанционно управление, което 

се свързва посредством IR предавател. 

   

Освобождаване на преден панел – след отстраняване на панела, ще можете да използвате SD/MMC 

картов четец за възпроизвеждане на  MP3/WMA. 

    

Радио 
  

1. Избор на честота – в режим на радио  може да изберете желана честота измежду: 

 >  FM1  >  FM2  >  FM3  > посредством бутон „BAND” 

  

2. Автоматично запаметяване на радио станции – натиснете AMS бутона за поне три секунди. 

Системата ще започне да търси измежду честоти с висок сигнал. Честотите с най-силен сигнал ще 

бъдат запазени под номерация от 1 до 6. С натискане на бутона AMS отново, ще изключите тази 

функция.  

  

 

USB/SD възпроизвеждане 

 
1. Свалете Mp3 или WMA файлове от компютъра на USB флаш или SD карта памет. 

2. За възпроизвеждане на файлове от USB/SD карта, моля поставете съответното устройство във 

вашето кар аудио. То ще покаже „USB” или “SD” на дисплея на устройството и автоматично 

ще започне да възпроизвежда mp3 или wma файловете. 

3. Възпроизвеждане/ Пауза -  В режим на слушане на музика от USB устройство или SD/MMC 

карта, натиснете  ►▌▌за паузиране, и с повторно натискане, Вие ще се върнете към 

нормалното възпроизвеждане от  съответното външно устройство. 

4. Бързо превъртане назад/напред – в режим на USB/SD/MMC, натиснете и задръжте  

+►►▌/▐◄◄- за бързо превъртане напред/ назад. Отпуснете бутона за връщане към 

нормално възпроизвеждане.  

  

Спецификации 

 

Основни 

 
 Захранване: 12-14.4V DC 

 Максимална изходяща мощност: 4 x 15 W 

 Честоти: ± 8dB 

 Импеданс: 4Ω 

 Размер на устройството: 190 x 138 x 60 mm 

 Тегло на устройството: 0.450 кг 

 Работна температура: -20C ~ + 60C 

 

     Секция FM радио 

 
 Честота: 87.5 – 108 МHz – Европа / 87.5 – 107.9 МHz - САЩ 

 IF – 10.7 MHz 

 Чувствителност(-30 dB): 15dB. 

 



 


