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Инсталиране и деинсталиране на устройството - Преди да започнете монтажа 

проверете дали захранването на вашия автомобил е в изправност и дали имате всички необходими 

части, за да започнете работа по монтажа. Избягвайте монтаж на места, където устройството ще е 

изложено на пряка слънчева светлина или прах. 

 

 
 

Поставете монтажната повърхност на 

предвиденото за нея място на таблото, и както е 

указано на снимката, с помощта на отвертка 

фиксирайте рамката към таблото. 

Поставете включените в комплекта ключове 

(както е показано на снимката) и изтеглете 

устройството продължавайки да държите 

съответните ключове.  

 

 

Диаграма на свързване на устройството към захранването на автомобила. 
 

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. Бутон за освобождаване на панела 

3. Смяна на радио канал/Авт. търсене/Бутон за запаметяване 

4. Номера за запаметяване на станции 

5. Търсене на станция/ Следваща песен 

6. Дисплей 

7. IR сензор за сигнал от дистанционно управление 

8. USB вход 

9. AUX in 

10. SD/MMC/ слот (свалете предния панел за достъп до входа) 

11. Контрол на звука/ Еквилайзер 

12. Търсене на станция / Предишна песен 

13. Гръмкост 

14. Без звук 

15. Избор на режим 

16. Часовник 

 

Дистанционно управление 

 

 

1. Бутон за вкл./изкл. 

2. Избор на станция и песен 

3. Задръжте за произволен избор на песен 

4. Еквалайзери 

5. Предишна песен 

6. Намаляване на звука 

7. Пауза/ Възпроизвеждане 

8. Смяна на режими 

9. Без звук 

10. Сканиране 

11. Повторение 

12. Последна папка 

13. Следваща папка 

14. Увеличаване на звука 

15. Промяна на честотна лента/ Авт. 

търсене 

16. Следваща песен 

17. Часовник 

 



 

 

Основни функции 

 

1. Включване/ изключване на устройството (1) 

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

поне три секунди. 

 

2. Звук/ Еквалайзери (11) 

 
Завъртане на бутона за промяна на звука. Изберете SEL за избор на подходящ звуков ефект: Volume-

Bass-Treble-FAD-BAL-EQ-LOUD-Volume. 

 
За избор на желан режим, завъртете VOL бутона наляво или надясно. Със завъртане на VOL бутона 

наляво или надясно изберете измежду: POPS-ROCK-CLASS-FLAT. 

 

3. LCD (6) - показва радио честотата и съдържанието в SD/USB. 

 

4. Радио бутон/ Автоматично търсене и запазване на станция (3) 

 
В радио режим, с кратко натискане на бутона нееднократно за избор на честотна лента: FM1-FM2-

FM3-AM1-AM2. С продължително натискане на бутона вие търсите и запазвате радио станции към 

съответен номер автоматично. 

 

5. Бутон промяна на режим (14) 

 
С кратко натискане на бутона, вие може да сменяте режими: Radio - SD/MMC-USB-AUX IN. 

 

6. Номера за избор на радио станции (4) 

 
В радио режим, с продължително натискане на всеки един от бутоните (1-6) вие запазвате желаната 

станция на съответния номер, след което лесно може да избирате радио станциите директно от 

номерата.  

7.  Бутон Търсенe на радио станция /назад/ (12) - в радио режим и с кратко натискане на 

този бутон, устройството автоматично ще започне търсене на радио станция и ще спре в момента, в 

който намери радио станция без смущения в сигнала, като изобрази честотата й на дисплея. 

 

8.  Бутон Търсенe на радио станция /напред/ (5) - в радио режим и с кратко натискане на 

този бутон, устройството автоматично ще започне търсене на радио станция и ще спре в момента, в 

който намери радио станция без смущения в сигнала, като изобрази честотата й на дисплея. 

 

9. Часовник (16) - с кратко натискане на този бутон ще получите информация за текущото време. 

С продължително натискане на бутона ще влезете в режим за промяна на часа, като това става със 

завъртане на бутона VOL (11) наляво и надясно. 

 

10. Aux in (9) - С кратко натискане на бутон (15) влезте в режим AUX in, вие може да слушате 

музика като свържете подходящо устройство с Aux in входа. 

 

11. Гръмкост (13) - кратко натискане на бутона за ползване на тази функция. 

 



12. SD/MMC вход (Вграден) (10) -  След като свалите панела, поставете SD/MMC карта памет 

във входа предназначен за това, след което отново върнете предния панел на устройството на 

мястото му, за да започне възпроизвеждането на съответните файлове от картата памет. 

 

13. USB вход - поставете USB флаш памет във вход (8). Устройството автоматично ще за почне 

възпроизвеждане от поставената памет. 

 

14. USB/SD възпроизвеждане 

 
1. Свалете Mp3 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 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: 180 x 135 x 52 mm 

 Тегло на устройството: 0.480 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. 



 
 


