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I. Uzstādīšanas diagramma 

1. Pirms ierīces uzstādīšanas, lūdzu, novietojiet to vēlamajā pozīcijā, savienojiet ar 

skaļruņa vadu un strāvas vadu, lai veiktu lietošanas izmēģinājumu.   

2. Pēc tam, kad pārliecināties, ka ierīces darbība ir ideāla, pabeidziet tās 

uzstādīšanu.  

 

Uzstādiet ierīci 
1. Uzstādiet balstu (attēlā - support) uz automašīnas paneļa, ielieciet balsta skavas.  

2. Pievienojiet strāvas vadu un skaļruņa vadu, piestipriniet automašīnai 

stiprinājumu (attēlā – fixing piece).  

3. Ievietojiet antenas slēdzi, iestumiet ierīci balstā, pievelciet stiprāk stiprinājuma 

uzgriezni. 

Ierīces izjaukšana 

Ievietojiet divas demontāžas atslēgas (attēlā – disassembly key) kreisajā un labajā 

spraugā, ar atslēgām aizāķējiet ierīci, izvelciet, pagrieziet tās uz āru, lai izņemtu 

ierīci no balsta, tad atvienojiet savienojuma vadu un atvienojiet antenas 

kontaktdakšu.  
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Vadu diagramma 

 

 
 

 

 

II. Pamatdarbības 

IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS un REŽĪMA (POW/MOD) poga  
Nospiediet, lai ieslēgtu ierīci, nospiediet un paturiet, lai izslēgtu ierīci.  

Kad ierīce ieslēgta, nospiežot šo pogu, variet mainīt režīmu sekojoši: AUX---

Radio---USB---SD. 

JOSLU (BND) poga 

Radio režīmā nospiediet šo pogu, lai mainītu joslu: FM1-FM2-FM3. Nospiediet 

un paturiet, lai skenētu un saglabātu stacijas automātiski. Mūzikas atskaņošanas 

režīmā nospiediet šo pogu, lai atvērtu numuru izvēlēšanās funkciju, pēc tam 

izmantojiet skaļuma kontroles pogas, lai izvēlētos. Nospiediet skaļuma slēdzi, 

lai apstiprinātu esošo numuru un mainītu uz nākošo numuru, tad nospiediet pogu 

JOSLA (BAND) vai APTURĒT (1 PAU), lai apstiprinātu.  

 poga 

Radio režīmā nospiediet šo pogu, lai automātiski meklētu stacijas atpakaļgaitā, 

nospiediet un paturiet šo pogu, lai manuāli meklētu stacijas atpakaļgaitā. 

Mūzikas atskaņošanas režīmā nospiediet, lai atskaņotu pēdējo dziesmu, 

nospiediet un paturiet šo pogu, lai atpakaļgaitā ātri attēlotu.    

 poga 

Radio atskaņošanas režīmā nospiediet šo pogu, lai automātiski meklētu stacijas 

uz priekšu, nospiediet un paturiet šo pogu, lai manuāli meklētu stacijas uz priekšu.  
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Mūzikas atskaņošanas režīmā nospiediet šo pogu, lai atskaņotu nākošo dziesmu, 

nospiediet un paturiet šo pogu, lai  attēlotu ātri uz priekšu.   

SKAĻUMA/IZVĒLNES un RDS (VOL/SEL/RDS) grozāmo pogu 

Pagroziet pogu, lai palielinātu vai samazinātu skaļumu.  

Nospiediet pogu, lai atvērtu funkciju Bass/Treble/Balance/Fader, DSP 

(Pop/Rock/Classic/Flat/Jazz), LOUD, LED (LED1, LED2, LED3, LED auto) 

IZVĒLNI, pagroziet pogu, lai regulētu.   

Nospiediet un paturiet šo pogu, lai atvērtu RDS funkcijas: 

   1) TA IESLĒGTI/ TA IZSLĒGTI: TA (satiksmes paziņojumu) pārslēgšana;  

   2) AF IESLĒGTAS/AF IZSLĒGTAS: AF pārslēgšana; 

   3) TA MEKLĒŠANA/VISI: darbība trūkstoša TA gadījumā (TA meklēšana/ 

TA veicināšana); 

   4) STEREO/MONO: Stereo, Mono izvēlne; 

   5) NOSKAŅOT L/ S: Meklēšanas ilgums pēc RDS pazaudēšanas; 

   6) MSK DP/VISI: AF pārslēgšanas izvēlne/ Neizvēlieties radio stacijas ar 

dažādiem PI; 

   7) EON DX/ LOC: pāriešana no citu satiksmes programmu pārslēgšanas/šaura 

diapazona atlase; 

 8) CT IESLĒGTS/CT IZSLĒGTS: sinhrons un ne sinhrons pulksteņa laiks/ 

vietējais pulkstenis un RDS pulkstenis. 

 

  1/PAU (apturēšana): 
  Radio režīmā nospiediet šo pogu, lai izvēlētos stacijas numuru, nospiediet un 

paturiet šo pogu, lai saglabātu esošo staciju ar šo numuru. Mūzikas atskaņošanas 

režīmā nospiediet APTURĒT, nospiediet vēlreiz lai atceltu apturēšanu.  

 2/INT: 
Radio režīmā nospiediet šo pogu, lai izvēlētos stacijas numuru, nospiediet un 

paturiet, lai saglabātu esošo staciju ar šo numuru. Mūzikas atskaņošanas režīmā 

nospiediet šo pogu, lai pārskatītu dziesmas.  

 3/RPT (atkārtošana): 
  Radio režīmā nospiediet šo pogu, lai izvēlētos stacijas numuru, nospiediet un 

paturiet šo pogu, lai saglabātu esošo staciju ar šo numuru. Mūzikas atskaņošanas 

režīmā nospiediet šo pogu, lai atkārtotu dziesmu, nospiediet šo pogu vēlreiz, lai 

atceltu atkārtošanu.  

4/RDM (jaukta secība): 

  Radio režīmā nospiediet šo pogu, lai izvēlētos stacijas numuru, nospiediet un 

paturiet šo pogu, lai saglabātu esošo staciju ar šo numuru. Mūzikas atskaņošanas 

režīmā nospiediet šo pogu, lai atskaņotu dziesmas jauktā secībā, nospiediet šo 

pogu vēlreiz, lai atceltu atskaņošanu.  

5/ -10 

  Radio atskaņošanas režīmā nospiediet šo pogu, lai izvēlētos stacijas numuru, 

nospiediet un paturiet šo pogu, lai saglabātu esošo staciju ar šo numuru. 

Mūzikas atskaņošanas režīmā nospiediet šo pogu, lai atskaņotu -10 dziesmas, 

nospiediet un paturiet, lai atvērtu pēdējo mapi.  
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 6/ +10 

  Radio atskaņošanas režīmā nospiediet šo pogu, lai izvēlētos stacijas numuru, 

nospiediet un paturiet šo pogu, lai saglabātu esošo staciju ar šo numuru. 

Mūzikas atskaņošanas režīmā, lai atskaņotu +10 dziesmas. Nospiediet un 

paturiet šo pogu, lai atvērtu nākošo mapi. 

Bluetooth savienojums 
1. Ļaujiet Bluetooth atrast jūsu pievienojamo ierīci. 

2. Skanēt pieejamās ierīces. 

3. Parādīsies automašīnas komplekta savienojums. Izvēlieties automašīnas 

komplektu. 

4. Ievadiet PIN kodu: 0000. 

Kad savienojums ir izveidots, jūs varat atbildēt uz telefona zvaniem, kā arī 

atskaņot mūziku caut Bluetooth. 

 

III. Tehniskie parametri 

Skaņotāja daļa: 
Frekvenču diapazons---------------------------------------------------87.5MHz-108MHz 

Frekvenču starpība-----------------------------------------------------------------10.7MHz 

Signāla un trokšņa attiecība (S/N)--------------------------------------------------40>dB 

Atskaņošanas daļa: 
Kanālu atdalīšana (1 KHZ)----------------------------------------------------------56>dB 

Sprieguma harmoniskā distorsija------------------------------------------------------<2% 

Atbildes frekvence--------------------------------------------------20Hz-20kHz(+3dB) 

Pastiprinātāja daļa: 
Izeja--------------------------------------------------------------------4x50Wskaļruņa izeja 

Skaļruņa pretestība------------------------------------------------------------------4Ω-8Ω 

Jaudas avots------------------------------------------------------------14.4V automašīnas 

baterija (negatīvu polu sazemējums, skatiet sīkāk uz ierīces) 

 

IV. Problēmas un risinājumi. 

 

Problēma Iemesli Risinājumi 

LCD ekrāns 

neattēlo neko 

1. Dzeltenais vads nav 

savienots ar bateriju+ 

2. Sarkanā vada drošinātājs ir 

atvērts 

3. Paneļa savienotājs ir netīrs 

1. Pārliecinieties, vai 

dzeltenais vads ir 

savienots ar bateriju+ 

2. Nomainiet drošinātāju 

3. Notīriet paneļa 

savienotāju ar spirtu 

Nav skaņa 1.Nav strāvas padeve 

2.Skaļruņa vads ir atvērtā ķēdē 
3.SD/MMC kartē, U-diskā nav 

atbilstoša formāta dziesma.   

4.SD/MMC kartes, U-diska 

spraudnī ir netīrumi, kas rada 

1. Savienojiet strāvas 

vadu 

2. Savienojiet skaļruņa 

vadu. 

3. Pārbaudiet  SD/MMC 

kartes, U-diska saturu. 
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sliktu savienojumu.  

 

4. Notīriet ar spirtu 

 

Klusa skaņa 

(nav skaidra) 

1. Enerģijas padeves iekšējā 
pretestība ir augsta 

2. Antenai ir slikts 

savienojums. 

Nomainiet elektroapgādi 

Nostipriniet antenas 

savienojumu. 

Mono ieraksts 1. Viens no skaļruņa vada 

kanāliem ir atvērtā ķēdē 
2.  Pastiprinātāja integrētā 
ķēde ir bojāta 

Savienojiet skaļruņa vadu 

Nomainiet pastiprinātāja 

integrēto ķēdi 

Sistēma nedarbojas Enerģijas padeve nav stabila Piespiediet un paturiet 

atiestatīšanas pogu 

 

Piezīme: Tehniskie dati var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.  

 

Pults. 
 

 

 

 

 

 

1. Power Poga - Nospiediet, lai ieslēgtu. Nospiediet vēlreiz, lai izslēgtu. 

2. Ferkvenču un zvanu poga. 

3. Ātrā tīšana uz priekšu un atpakaļ. 

4. EQ poga. 

5. Ciparu poga. 

6. Klusuma poga. 

7. Režīma poga – atbilde uz ienākošo zvanu. 
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8. APS režīms. 

9. Skaņas regulēšana. 

10. SEL poga. 

11. Displeja poga. 

12. Alternatīvās frekviences poga. 

13. Satiksmes paziņojuma poga. 

14. Programmu veida poga. 


