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1.MOD poga 
Nospiediet, lai pārslēgtos starp Radio funkciju un MP3 / VVMA 
funkcijām. 
(Radio-USB-SD-Aux In). 
2. Power Poga 
Nospiediet, lai ieslēgtu. Nospiediet vēlreiz, lai izslēgtu. 
3.Skaļums / Izvēlnes kontrole 
Normālā režīmā, izmantojiet šo pogu, lai palielinātu / samazinātu skaņas līmeni. 
Lai piekļūtu dažādiem skaņas parametriem, nospiediet šo pogu, lai riņķotu cauri regulējamiem  SEL 
funkcijas iestatījumiem: 
VOLUME> BASS> TREBLE> BALANCE> FADER> LOUD> LED (LED1, LED2, LED3, LED 
auto) >DSP (Pop/ Rock/Classic/Flat/Jazz). 
4. 3/RPT Poga 
MP3 režīmā, nospiežot atkārto dziesmu. 
5. 1/ Ml  Poga 
MP3 režīmā, nospiediet, lai apturētu atskaņošanu. Nospiediet atkal,  lai atsāktu atskaņošanu. 
6. 2/INT Poga 
MP3 režīmā, nospiediet, lai klausītos pirmās 10 sekundes no katras dziesmas. 
7. 4/RDM Poga 
MP3 režīmā, nospiediet, lai atskaņotu dziesmas nejaušā secībā. 
8. CLK Poga 
Nospiediet, lai parādītu un pielāgot laiku. 
9. Band Poga 
Radio režīmā, nospiediet, lai mainītu starp FM1-FM2-FM3. 
10/11. Uz priekšu vai atpakaļ pogas (m / »w) 
MP3 režīmā, nospiediet līdz (m / »+ H) uz priekšu vai atpakaļ atskaņot vienu dziesmu. 
12. 5/-10 Poga/ bultiņa uz augšu  Poga 
MP3 režīmā, nospiediet šo pogu, lai attītu atpakaļ vienā reizē 10 dziesmas. Nospiediet un turiet, lai 
attītu uz iepriekšējo mapi. 
13. 6/+10 Poga/bultiņa uz leju Poga 
MP3 režīmā, nospiediet šo pogu, lai attītu uz priekšu vienā reizē 10 dziesmas. Nospiediet un turiet, lai 
attītu uz nākošo mapi. 

14. LCD displejs 
Displejs ar pulksteni un citām izvēlnes funkcijām. 
15. USB slots 
Ievietot jebkuru USB MP3 atskaņošanas ierīci šajā sloā, MP3 / VVMA, dziesmu atskaņošanu. 
16. Poga priekšējā paneļa noņemšanai 
Nospiediet, lai noņemtu priekšējo panelis. 
17. Izslēgt Poga 
Nospiediet vienreiz, lai izslēgtu skaļumu. 
18. AF / REG Poga 
Nospiediet īsi ieslēgt / izslēgt AF funkciju. 
Nospiediet un turiet, lai aktivizētu / deaktivizētu REG funkciju. 
19. APS Poga uz tālvadības pults / AMS / S pogu vienības 
Nospiediet APS pogu, tā noskanēs spēcīgākos stacijas kanālus automātiski un saglabās tos no 1-6 uz 
atmiņas pogām. 
20. Scan Poga 
Nospiediet lai meklētu staciju automātiski. 
21. PTY Poga 
Nospiediet, lai ieslēgtu / izslēgtu PTY funkciju. 

 



22. EQ Poga 
Izlīdzināšanas izvēlieties funkciju (Classic, Rock, Pop, Jazz, Flat) 
23. TA Poga 
Nospiediet, lai ieslēgtu / izslēgtu TA funkciju. 
24. Aux In Function 
Izvēlieties pieslēgt un atskaņot jebkuru saderīgu ārēju audio iekārtu. 
25. SD / MMC slots 
Ievietot jebkuru SD / MMC karti šajā slotā MP3A / VMA dziesmu atskaņošanai. 
 
Galvenais atbalsts: 
Atbalsta USB un SD / MMC kartes, pārnēsājamo cieto disku. 
Atbalsta Audio failu formātus: MP3 / VVMA 
Atbalsts Mobile uzlāde caur USB slotu 
Šī ierīce atbalsta tikai FAT16 vai FAT32 failu sistēmu. 
Lūdzu, nefarmatējiet sistēmas failus, kad formatējas USB, SD / MMC karte. 
Šī ierīce atbalsta USB / SD / MMC karti ar maks. atmiņas lielums 32GB. 
Pamata kontrole: 
1 .Ieslēgšana / Mute 
1) Nospiediet PWR pogu, lai ieslēgtu ierīci. Nospiediet vēlreiz, lai izslēgtu ierīci. 2) Nospiediet pogu 
MUTE, lai izslēgtu skaņu, nospiediet un turiet šo taustiņu vēlreiz, lai atbrīvotu no MUTE režīma un 
atgūt iepriekšējo skaļuma līmeni. 
2.Mode poga 
1) Pievienojiet USB / SD / MMC karti ar radio režīmu, šī vienība mainīsies uz 
USB / SD / MMC karšu režīmu; 2) iespraud SD / MMC karti USB režīmā, šī vienība mainīsies uz SD / 
MMC 
kartes režīmā; 3) Pievienojiet USB saskaņā SD / MMC karšu režīmu, šī vienība mainīsies uz USB 
režīmu. 4) Šī ierīce mainīsies uz radio režīmu, kad USB / SD / MMC karte ir izņemta. 5) Nospiediet 
MOD pogu, lai mainītu režīmu, kad USB / SD / MMC karte ir pieslēgta. USB režīms iesniedz 
informāciju, pieslēdzot to pie ierīces. 
3.Displeja laiks un iestatījumi 
1) Laiks būs redzams nedaudz nospiežot pogu CLK. 
LCD displejs atgriezīsies atpakaļ tās sākotnējā displeja stāvoklī pēc 5 sekundēm. 2) Nospiediet un 
turiet CLK pogu, lai uzstādītu laiku, laiks displejā mirgos. 
Tad nedaudz nospiest N <pogu, lai iestatītu stundu un * w pogu, lai uzstādītu minūtes. 3) Pēc tam 
pagrieziet grozāmo pogu vai VOL-A / OL + uz tālvadības pults, lai iestatītu minūti. Lai apstiprinātu 
laiku vienkārši nospiežiet pogu SEL. 
4.Audio režīma atlasītājs  
1) Pagrieziet audio režīmu selektoru, lai palielinātu / samazinātu skaļuma līmeni. 
2) Nospiediet audio režīma atlasītāju, "VOL, BAS, TRE, BAL, FAD, LOUD, DX, ST" uz displeja, tad 
pagrieziet audio režīma selektoru, lai palielinātu / samazinātu skaļumu, bass, troksni, balansu, skaļumu 
ieslēgt / izslēgt, DX / LOK, stereo / mono. 
 
3) Nospiediet un turiet audio selektoru, lai aktivizētu TA Seek - PL - Sound -Return L - Beep. Šīs 
obcijas rotēs apgrozībā. 
 
Radio kontrole 
1 .Kanālu kontrole 
1) Nospiediet BND pogu, lai izvēlētos joslu, atkārtoti, lai riņķotu pa 3 radio joslām: 
FM1-FM2-FM3.  
2) Turiet un spiediet AMS / S pogu vai APS pogu, radio skenēs visas 
spēcīgākās stacijas un automātiski kārtos zem 1-6 numuru taustiņiem. 
FM režīmā, 18 stacijas var uzglabāt no FM1-FM3 režīmā. 
Nospiediet jebkuru cipara taustiņu, lai  baudītu saglabāto staciju. 
3) AF funkcija 
Pēc rūpnīcas noklusējuma AF funkcija ir ieslēgta, nospiediet AD, lai  to ieslēgtu / izslēgtu. 
4) frekvences noregulēšanas 
Spiest (m / ** i), lai noregulētu pašreizējo frekvenci manuāli. 
Nospiediet un turiet ^ ► «, stacijas tiks meklētas automātiski. 
Meklēšana apstāsies pēc spēcīgākās stacijas noregulēšanas. 
Kad meklētais kanāls nesatur RDS signālu, AF ikona mirgo. 



Kad tas satur RDS signālu, ikonas AF un PS būs izgaismotas. 
Tikmēr tiks parādīts pašreizējā stacijas nosaukums.  
5) Auto stacijas meklēšana 
Nospiediet pa brīdim BAND, tas meklēs spēcīgāko signālu stacijas un saglabās tās automātiski. 
6) Staciju atskaņošana no atmiņas 
Nospiediet 1-6 pogas, lai izvēlētos saglabātās stacijas manuāli. 
Spiediet no 1-6 pogas, lai saglabātu noregulētās stacijas uz 1-6 pogām. 
7) TA funkcija 
Spiediet pa brīdim TA, lai ieslēgtu TA funkciju, TA ikona ir ieslēgts. 
Kad tas saņems pārraides paziņojuma signālu, saturs būs atrasts 
displejā. 
Kad pārraides ziņojums ir beidzies, būs jāpāriet atpakaļ uz iepriekš atskaņoto 
režīmu. Spiest TA brīdi, lai izslēgtu TA funkciju. 
8) RDS PTY funkcija 
RDS 29 programmu veidi tiek klasificēti kā mūzikas un runas veidi. 
Uz brīdi piespied PTY, lai ieslēgtu TPP un izvēlētos programmas veidu. 
Pirmais programmas rūpnieciskais iestatījums pēc noklusējuma ir POP (mūzika). Nospiežiet pogas 
numuru no 
1-6, lai pārslēgtos starp dažādiem programmu veidiem. 
Nospiediet 1-POP, ROCK, nospiediet 2- EASY, LIGHT, nospiediet 3-CLASSIC, CITA, 
nospiediet 4-JAZZ, COUNTRY, nospiediet 5-NATIONAL, OLDIES, nospiediet 6-FOLK. 
Nospiediet 1-NEWS, AFFAIRS, INFO, nospiediet 2- SPORTM EDUCATION, DRAMA, 
Nospiediet 3-CULTURE, SCIENCE, VARIED, nospiediet 4-WEATHER, FINANCE, 
BĒRNU, PRESS 5-SOCIĀLĀ, reliģija, PHONE IN, PRESS 6-TRAVEL, 
LEISURE, DOKUMENT. 
Nospiediet PTY vēlreiz, lai izslēgtu PTY 
(NO PTY tiek parādīts uz displeja). 
9) RDS funkcija un ikonas 
1. EON: cits uzlabots tīkls 
Tā meklēs citus tīklus vai stacijas uztveršanai - Paziņojums automātiski; tas meklēs jaunāko pārraides 
paziņojumu automātiski un apturēs esošo spēles režīmu. 
2. AF: Alternatīvās frekvences 
Tās pielāgos spēcīgāko signāla frekvenci tai pašai stacijai automātiski. 
3. TP: Satiksmes Programma 
4. PS: Programmas  Serviss 
5. TA: Satiksmes paziņojums 
6. PTY: Programmas Tips 
 
MP3 kontrole 
1.Šī FUNKCIJA var lasīt failus, kas atrodamas USB / SD / MMC kartē, pieslēdzot 
tās slotā. 
2. Ja tiek atskaņotas dziesmas no USB atmiņas, USB ikona parādās uz displeja. 
3. Kad tiek atskaņotas dziesmas no SD / MMC kartes, SD ikona parādās uz displeja. 
4. Ja atskaņojamā faila formāts it MP3, tad MP3 ikona parādās uz displeja. 
5. Ja atskaņojamā faila formāts ir WMA, tad WMA ikona ir atrodama displejā. 
6.Pārtīt uz priekšu, lai pārietu uz nākamo dziesmu un nospiediet pārtīt atpakaļ, lai  attītu dziesmu 
atpakaļ. 
 

ID3 Datu kopa (Factory Default) 
1. Ja ir ieslēgta MP3 / WMA funkcija ar ID3 TAG šādu ID3, tad  informācija tiks parādīts uz 
LCD displeja automātiski. 
2. MP3 vai WMA atskaņošanas laikā nospiediet AMS / S pogu, lai ieslēgtu dziesmas meklēšanas 
režīmu, nospiediet 1-6 pogu, lai izvēlētos vēlamo dziesmu. 
3. Piemēram, jūs pašlaik klausāties pirmo dziesmu, un jūs vēlaties, lai nākošo klausītos dziesmu nr. 56. 
Spiediet AMS / S pogu un nospiediet pogas "5" un "6", tad nospiediet "VOL", lai klausītos dziesmu 
nr.56. 
 
 
 
 



 
NOŅEMAMAIS VADĪBAS PANELIS 
 
 
 
 
 
 

 
 
1. Nospiediet pogu, lai atbrīvotu paneli.                                     2. Izvelciet paneli un ņemt to prom 

 

 

Noņemamā paneļa piestiprināšana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
1. Ievietojiet, sākot ar labo pusi                                       2. Spiediet klāt paneļa virsmu līdz 

                                                                                        atskan ‘’klikšķis’’. 
 

 

Uzstādīšana 

 
Ierīces kastei ir anti zādzības savienojums. Lūdzu, sekojiet zemāk uzstādīšanas instrukcijai: 
1. Piespiediet dekoratīvo rāmi pret šasiju, līdz tas ir uzstādīts. 
2. Ievietojiet ierīci panelī, tad spiediet ierīci metāla šasijā, līdz tā ir bloķēta. 
 
Uzmanību: 
1. Izvēlieties montāžas vietu, kur ierīce nav saskarnē ar braukšanas funkciju vadību. 
2. Pirms ierīces uzstādīšanas, pievienojiet vadus pagaidu stāvoklī, un pārliecinieties, ka tie visi ir 
pareizi savienoti un sistēma darbojas pareizi. 
3. Drošai uzstādīšanai, izmanto montāžas aparatūru. 
 
Demontāžas un montāžas INSTRUKCIJA 
 
 
                                                                                



 
Bojājumu novēršana 
Problēma Cēlonis Risinājums 

Akustikas kabelis ir atvienots. 
Slikti savienojumi. 

Pārbaudiet, vai strāvas padeve 
un skaļruņu vadi ir pareizi un 
droši savienoti. 

Neieslēdzas 

Ir izsists drošinātājs. Nomainiet drošinātāju. 
Skaļums ir iestatīts uz 
minimumu. 

Noregulējiet skaļumu vēlamajā 
līmenī. 

Nav skaņas 

Nav pareiza elektroinstalācija Pārbaudiet vadu pieslēgumu. 
Radio nedarbojas, un radio 
stacijas automātiskās izvēles 
nestrādā. 

Antenas vads nav pievienots, vai 
signāls ir pārāk vājš. 

Izvēlieties staciju manuālajā 
režīmā. Ievietojiet antenas 
kabeli stingri. 

Spēlētājs ir ieslēgts, bet nespēlē 
nevienu dziesmu. 

Faila formāts nav MP3 / WMA 
formātā. 

Pārliecinieties, ka dziesmas ir 
saglabātas USB vai SD kartē 
MP3 / WMA formātā. 

 
Specifikācija 
 
Barošana - 12V DC 
Zemējuma sistēma – negatīvā „-” 
Maksimālā strāva - 5A (MAX) 
Ierīces izmērs (L * W * H) - 178 X 120 X 50mm 
Svars - 0.65 kg 
Darba temperatūra - 20C ~ + 60C 
 
Audio 
Max izejas jauda - 4x50 Watts 
Skaļruņa pretestība - 4 Omi ~ 8 omi 
 
FM noskaņošana 
Frekvenču diapazons - 87.5 - 108 MHz 
Izmantojamā jūtība - 10 dB (S / N 30 dB) 15 dB 



 
AM noskaņošana 
Frekvenču diapazons - 520 - 1620 KHZ 
Izmantojamā jutīgums - 30dB (S / N 20dB) 


