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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 
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1. AF контрол (RDS) 

2. Бутон за освобождаване на панела 

3. Сензор за приемане на сигнали от дистанционното управление 

4. LCD дисплей 

5. Контрол на звука / Избор на аудио функции 

6. Избор на BAND/ MP3 ID3 

7. Запаметяване на станции (от 1 до 6) 

8. Възпроизведи/Пауза 

9. PTY 

10. Настройка на честота и избор на песен 

11. Без звук 

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

 системата автоматично стартира файловете. 

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

 автоматично чете от картата памет. 

14. AUX in 

15. Избор на режим/ Бутон за вкл./изкл. на устройството 

16. Часовник 

17. Еквилайзери 

18. Интро 

19. Повтори 

20. Произволно стартиране на файл 

 

 

Основни функции 

 
1. Aux In – свържете външно устройство с този AUX in (14), за да може да слушате файлове от 

вашето аудио устройство на вашето Кар аудио. 

 

2. LCD дисплей – Дисплея показва статуса на текущата операция, извършена от вашето 

устройство. 

 

3. Сензор за дистанционно  - устройството може да се контролира посредством дистанционно 

управление, което се свързва с посредством IR предавател. 

   

4. Освобождаване на преден панел – освобождаване на панела посредством бутон 2. След 

отстраняване на панела, ще можете да използвате SD/MMC картов четец за възпроизвеждане 

на  MP3/WMA. 

    

Радио 
  

1. Избор на Банд – в режим на радио  с натискане на бутон 6 може да изберете желан банд измежду 

 >  FM1  >  FM2  >  FM3  >  

  

2. Избор на функции – в режим на радио, натиснете и задръжте бутон 5 за две секунди като ще 

активирате различни режими за управление.  

 

3. Автоматично запаметяване на радио станции – в радио режим и при изключени TA, AF и PTY, 

натиснете APS бутона (9) за две 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 APS отново, ще изключите тази функция.  

  

4. Ръчно запаметяване на радио станции – в радио режим и при намерена желана радио станция за 

запаметяване, следвайте следните стъпки: 

 



- натиснете и задръжте за две секунди CH1-6 (7) бутона, като дисплея ще започне да примигва; 

- натиснете отново CH1-6 (7) бутона, докато достигнете станцията, която искате да запишете; 

- след като желаната станция е намерена, натиснете и задръжте за 2 секунди бутона CH 1-6 (7), за да 

я запазите. 

 

 

RDS функция 
 

RDS - Радио Дата система e излъчваща система, която позволява да се използва допълнителна 

дигитална информация заедно с нормалния сигнал на програмата. По-долу може да намерите повече 

информация: 

 

PI - програмна идентификация - това е кодът, който идентифицира RDS станциите; 

PS - името на програмата, която се излъчва в момента; 

AF- алтернативна честота 

 Списъкът с алтернативни честоти дава информация за различните видове предаватели, които 

излъчват същата програма  в същия или обхват в близост.Ако основната честота се влоши 

радиото автоматично се настройва на най-близката алтернативна честота; 

ТP - програма информационен трафик 

 Идентификационни данни за състоянието на преноса на информация по излъчваната станция; 

 

ТА – трафик информация 

 Идентификационни данни , които показват дали има пренос на данни или не; 

 

PTY - Тип програмни кодове 

 Този код служи да се обозначи настоящата програма, която се излъчва.С тази настройка може 

да търсите програма, сходна по вид с тази, която е избрана от различен списък с видове- като 

новини, музика, спорт; 

ЕОN -  Това е допълнителна услуга, която позволява на радиото да извлече информация не само от 

настоящата станция, но и от други. 

 

SETTING RDS MODE - По време на работа , натиснете бутон (1) за кратко, за да вкл. или изкл. RDS 

операциите. Когато тази функция е активна, името на програмата ще бъде изписано на LCD екрана. 

 

ALARM - Този надпис ще се появи когато се излъчва извънредно съобщение.Междувременно нивото 

на звука ще се настрои на предварително определено ниво в случай, че то е намалено до минимум.. 

 

USB/SD възпроизвеждане 

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

2. За да преминете към USB или SD/MMC режим, натиснете бутон MOD (15) 

3. 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. 

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

карта, натиснете  ►▌▌(7) за паузиране, и с повторно натискане, Вие ще се върнете към 

нормалното възпроизвеждане от  съответното външно устройство. 

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

+►►▌/▐◄◄- (10) за бързо превъртане напред/ назад. Отпуснете бутона за връщане към 

нормално възпроизвеждане.  

 

 

 

 



Bluetooth функция 

 
За да свържете устройството с мобилния си телефон, следвайте следните стъпки: 

 

* Включете bluetooth функцията и на двете устройства; 

* Натиснете бутона за търсене на нови устройства от вашия телефон 

* След като търсенето приключи, би трябвало на екрана да са се появили със следните 

наименования: "CAR-KIT"; "CAR BT"  или друго с подобно описание. 

* При нужда въведете код "0000" или "8888" на вашия телефон, за да потвърдите връзката 

* При правилна връзка между телефона и радио за кола, на екрана трябва да се появи надпис "BT 

ON". 

 

Режими на работа с bluetooth функция: 

 

Радио за кола: При включено устройство, натиснете продължително бутон "MOD", за превключване 

в Bluetooth режим. 

Дистанцинно управление: Натиснете бутон "Mode" (17) продължително за избор на Bluetooth 

режим. 

 

Приемане на разговор: 

 

Радио за кола: При получаване на обаждане, номера, който ви търси ще бъде изписан на екрана на 

устройството. Натиснете , за да приемете обаждането.  

 

Дистанцинно управление: При получаване на обаждане, номера, който ви търси ще бъде изписан 

на екрана на устройството. Натиснете  (13), за да приемете обаждането. 

 

Въвеждане на номер/ Набиране/ Повторно избиране: 

 

Радио за кола: Наберете желания номер от вашия мобилен телефон и натиснете  за избиране. 

Ако сте прекъснали обаждането с този номер, може да го наберете отново с натискане и задържане 

на бутона .  

 

Дистанцинно управление: За да въведете желания телефонен номер, натиснете първо , 

последвано от въвеждане на телефонен номер от дистанционното на радиото. При сгрешен номер, 

използвайте   за корекция. За наберете номера използвайте бутона .  Ако сте прекъснали 

обаждането с този номер, може да го наберете отново с натискане и задържане на бутона .  

 

Приключване на разговор/Отказване на разговор: 

 

Радио за кола: Натиснете   , за да приключите или откажете обаждането.  

 

Дистанцинно управление: Натиснете   (17), за да приключите или откажете обаждането. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

Дистанционно управление 

 

 
 

1. PWR - Бутон за вкл./изкл. 

2. PTY 7 – Управление на PTY 

3. AF 

4. TA – LO/DX контрол 

5. Бутон за сканиране на 

станции/ Избор на станция и 

песен 

6. Еквилайзери 

7. APS Search * - Бутон за 

настройка и избор на песен 

8. Спиране на възпроизвеждане 

9. Аудио функции 

10. DISP – Покажи час 

11. Контрол на звук и функции 

12. Избор на функции и аудио 

настройки 

13. Радио честоти / Провеждане 

на разговор 

14. Възпроизвеждане/ Пауза 

15. Произволно стартиране на 

файл 

16. Интро 

17. Избор на режим/ 

Прекратяване на разговор 

18. Повтори 

19. Без звук 

 

 

 
Спецификации 

 

Основни 

 
 Захранване: 12 V DC 

 Максимална изходяща мощност: 4 x 40 W 

 Импеданс: 4 Ohms 

 Честоти: ± 8dB 

 Размери: приблизително: 178 x 110 x 50 mm 

 Тегло: 0.8 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(-20 dB): 15dB. 
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