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I. Основни операции: 
       

Pow/ Mode/ Volume: 
При изключено положение, кратко натискане за включване. В работен режим с кратко 
натискане може да променя режима на работа, както следва: AUX—Radio—CD—USB (ако SD 
карта или USB са налични). Въртенето на копчето увеличава или намалява силата на звука. 
  
Бутон CLK: 
Кратко натискане показва часа. Продължително натискане стартира функцията за сверяване 
на часа, използвайте бутона за регулиране силата на звука за настройване на часа. Повторно 
кратко натискане настройва минутите, отново се използва бутона за регулиране на звука за 
настройка. 
  
Бутон BAND: 
При радио режим с кратко натискане се сменя радио честотата, а при продължително 
натискане се сканират и запаметяват станциите автоматично. При режим за възпроизвеждане 
на музика с кратко натискане стартира режим за избор на песен и с бутона за регулиране 
силата на звука се избира съответната песен. 
  
Бутон  : 
При радио режим с продължително натискане автоматично търси станции назад, а при кратко 
натискане станциите се търсят назад ръчно. При режим на възпроизвеждане на музика с 
кратко натискане връща песента отначало, а при продължително натискане песента се 
превърта назад. 
  
Бутон  : 
При радио режим с продължително натискане автоматично търси станции напред, а при 
кратко натискане станциите се търсят напред ръчно. При режим на възпроизвеждане на 
музика с кратко натискане стартира следващата песен, а при продължително натискане 
песента се превърта напред. 

 
Бутон EQ: 
Кратко натискане сменя EQ ефектите както следва: POP—ROCK—JAZZ—CLASSIC—NORMAL. 
Продължително натискане стартира следните функции: INT—RPT—RDM—OFF, избират се с 
въртене на бутона за силата на звука. 
Функция INT: всяка песен се възпроизвежда 10 секунди. 
Функция RPT: избраните песни се повтарят всеки път. 
Функция RDM: избраните песни се възпроизвеждат разбъркано. 
  
Бутон MUT: 
При натискане силата на звука е 0, а при повторно натискане силата на звука се връща до 
предишното си ниво. 
  
Бутон СН+: 
При радио режим с кратко натискане избира станциите напред, а продължителното натискане 
е за запаметяване на станция след като е избрана позиция с бутоните СН+ и СН- 
запаметяването се потвърждава с бутона BND. 
  
Бутон СН- : 
При радио режим с кратко натискане избира станциите назад, а продължителното натискане е 
за запаметяване на станция след като е избрана позиция с бутоните СН+ и СН- запаметяването 
се потвърждава с бутона BND. 
 
 



Бутон за отделяне на панела: 
Кратко натискане на бутона и панела се отделя от основата на устройството. 
  
AUX In: 
Вход за външен сигнал. 

 
LCD Дисплей: 
Показва станцията при радио режим или информация за възпроизвежданата песен. 
  
Слот за SD/MMC Card: 
Поставете SD/MMC карта и устройството съответно ще я възпроизведе. 

 
Слот за USB: 
Поставете USB памет и устройството съответно ще я възпроизведе. 
 

II. Радио операции: 
 
1. Натискайки бутона BAND, като всеки път радиочестотата се сменя както следва: 

 
2. Продължително натискане на бутон  или  избира станциите ръчно, а кратко 

натискане на същите бутони избира станциите автоматично. 
 

III.  МP3 възпроизвеждане 
 

1. При възпроизвеждане от USB памет, LCD дисплея показва USB логото. При 

възпроизвеждане на SD/MMC карта, LCD дисплея показва логото . 
 
 

IV. Технически параметри: 
 

Основни 
 Захранване: 12 V DC 
 Максимална изходяща мощност: 4 x 15 W 
 Честоти: ± 8dB 
 Импеданс: 4Ω– 8Ω 
 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 
 Съотношение Сигнал към Шум: 50≥ dB. 

 
V. Предпазни мерки: 

 
При смяна на бушона на устройството, моля проверете дали бушона е от същия тип. 
 
 

 
 



 

VI. Начин на инсталация: 
 

1. Преди да поставите устройството в предназначеното за това място, е необходимо да 
свържете кабела на високоговорителя и захранващия кабел за тест. 

2. След като установите, че устройството работи правомерно, моля фиксирайте го, както е 
показано по-долу на снимката. 
 

 

VII. 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. 



 
 

 
 

 


