
 

Ръководство за употреба 

 

 

SANG Car Radio 

CAS-222 BL 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



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/  Избор на режим/ Прекъсване на обаждането 

2. Бутон за освобождаване на панела 

3. Сензор за приемане на сигнали от дистанционното управление 

4. LCD дисплей 

5. Контрол на звука / Избор на функции 

6. Контрол на PTY 

7. USB вход – при свързване на Mp3 плеър или друго устройство с USB интерфейс      

 системата автоматично стартира файловете. 

8. SD слот за карти памет – при поставяне на SD/MMC карта памет в слота, устройство 

 автоматично чете от картата памет. 

9. AUX in 

10. Избор на BAND/ MP3 ID3/ Започни разговор 

11. Вкл./ Изкл. на IF 

12. Настройка на честота и избор на песен 

13. Запаметяване на станции (от 1 до 6) 

14. Старт/Пауза 

15. Интро 

16. Повторение 

17. Възпроизвеждане на случаен принцип 

18. Избор на песен - 10 

19. Избор на песен + 10 

20. Вкл./Изкл. на TA 

21. Автоматично сканиране (APS) 

22. Микрофон за Bluetooth опция 

 

 

 

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. Работа с бутона с номера (1-6) в режим на USB/SD. 

 

-   Бутон 1: Натиснете и задръжте за повече от 3 секунди, докато се възпроизвежда първата 

песен. Натискане на бутона 1, паузира възпроизвеждането на текущия файл, а с повторно 

натискане, ще я стартира отново. 

-   Бутон 2: С този бутон, всяка от песните записани на USB/SD картата ще бъдат 

презентирани в рамките на 10 секунди 

-   Бутон 3: Този бутон дава възможност за многократна повторяемост на текущата песен. 

-  Бутон 4: Този бутон ще възпроизвежда записаните песни в разбъркан вид. С двойно 

натискане на бутона тази функция се отменя. 

-  Бутон 5 и 6: Натиснете бутон 5/ бутон 6, за да прескочите 10 песни надолу / нагоре. 

 

4. Избор на песен в USB/ SD режим 

Поставете USB флашка, SD или MMC карта в съответния вход, само при изключено 

устройство. При включване на устройството, то автоматично зарежда песните от източника. 

 

 

 

 

 

 

 



Дистанционно управление 

 

 

1. PWR - Бутон за вкл./изкл. 

2. PTY 7 – Управление на PTY 

3. AF 8 

4. TA 9 – LO/DX контрол 

5. Scan/ # - Бутон за сканиране на станции 

6. APS Search * - Бутон за настройка и 

избор на песен 

7. Answer T-menu – Отговор на обаждане/ 

Меню телефон 

8. MOD – Избор на режим 

9. MUTE – Без звук 

10. INT - Интро 

11. RPT - Повторение 

12. RDM – Възпроизведи произволно 

13. От 1 до 6 – Памет за радио станции 

14. +10 – 10 песни напред 

15. -10 – 10 песни назад 

16. DISP – Покажи час 

17. ID3 Band / Del Reject –  Избор на ID3/ 

Изтриване/ Прекъсване на разговор 

18. Menu Vol+ / Menu Vol- Контрол на звук 

и функции 

19. SEL/ ENTER/Menu – избор на функции 

и аудио настройки 

20. # / * - Клавиши с номера 

 

 

 
Bluetooth функция 

 
1/ При работа на устройството натиснете MOD, за избор на Bluetooth меню. 

 

2/ При инсталация на устройството, свържете микрофона към жака предназначен за това в 

задната част на радиото. 

 

3/ Свързване с мобилен телефон 

- Включете функция Bluetooth на вашия телефон 

- Потърсете нови Bluetooth устройства от вашия телефон 

- След завършване на търсенето, вашият телефон трябва да открие “CAR KIT” Bluetooth 

устройство 

- Въведете код „0000” във вашия телефон и потвърдете настройките 

- “BT ON” ще се появи за кратко на дисплея на автомобилното радио, ако свързването е успешно. 

 

4/ Свързване/ Изключване от мобилно устройство 

Когато се свържете с телефона си по Bluetooth, веднъж прието или набрано обаждането, 

устройството отговаря автоматично и прехвърля на Bluetooth режим. Устройството се връща към 

предишното си състояние, в момента когато прекъснете разговора. 

 

5/ Поемане на разговор – Когато получите обаждане, caller ID (ако е налично), ще се появи на 

вашият дисплей. Натиснете бутон „Answer/ T-menu”, за да вдигнете. 

 

6/ Набиране – Когато набирате телефонен номер, на вашият дисплей щ е се появи „CALLING”. 

 



7/ Прекъсване на разговор – натиснете бутон „1” от вашето устройство за отказ на входящо 

обаждане. Автомобилното радио ще възстанови нормалното си положение на работа. 

 

СПЕЦИФИКАЦИИ 
 

Основни 

 
 Захранване: 12 V DC 

 Максимална изходяща мощност: 4 x 40 W 

 Честоти: ± 8dB 

 Размери: приблизително: 178 x 115 x 50 mm 

 Тегло: 0.8 кг 

 Работна температура: -20C ~ + 60C 

 

     Секция FM радио 

 
 Честота: 87.5 – 108 МHz 

 IF – 10.7 MHz 

 Чувствителност(-20 dB): 15dB. 
 

 

 


