ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Car R/MP3/USB/SD/AUX in

MOBILE HI FI CAR MP3 PLAYER
Διαβάστε τις οδηγίες πριν από τη χρήση.

MOBILE HI FI CAR MP3 PLAYER
Διαβάστε τις οδηγίες πριν από τη χρήση.
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Βασικές λειτουργίες:

1. Πλήκτρο τροφοδοσίας/ σίγασης
Πατήστε για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, πίεστε για να απενεργοποιησέτε την
ένταση του ήχου. Πατήστε ξάνα για να συνεχίσετε την προηγούμενη ένταση.
2.
Κουμπί
Στη λειτοουργία του ραδιοφώνου, πατήστε για να συντονιστείτε στο επιθυμητό
κανάλι. Στη λειτουργία MP3, πατήστε για να μεταβείτε στο επομένο κομμάτι.
3. Πλήκτρο B/ A
Πατήστε για να μετακινηθείτε μεταξύ του FM1-FM2-FM3.
Στη λειτουργία του ραδιοφώνου, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για να
αποθηκεύσετε το κανάλι.

4. Κουμπί Ρολόι (CLK)
Πατήστε για την προβολή και την ρύθμιση της ώρας.
5. Ρύθμιση έντασης
Σε κανονική λειτουργία, χρησιμοποιήστε αυτό το διακόπτη για να αυξήσετε/
μειώσετε την ένταση του ήχου.
Στη λειτουργία ραδιοφώνου, πατήστε το κουμπί για να επιλέξετε τη λειτουργία
MONO/STEREO.
Στη λειτουργία MP3, πατήστε το κουμπί για να μεταβείτε στις παρακάτω
ρυθμίσεις (διαβάθμιση ρυθμίσεων έντασης): VOL- BA (BASS)- TR (TREBLE)B (BALANCE)- EQ.
6. Οθόνη LCD
Εμφάνιση του χρόνου και άλλων επιλεγμένων λειτουργιών.
7. Υποδοχή USB για μουσική
Εισάγετε οποιαδήποτε USB σε αυτή την υποδοχή για αναπαραγωγή αρχείων
MP3.
8. Υποδοχή SD / MMC
Εισάγετε οποιαδήποτε κάρτα SD / MMC σε αυτή την υποδοχή για
αναπαραγωγή αρχείων MP3.
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9.
Κουμπί
Σε λειτουργία ραδιοφώνου, πατήστε για να συντονιστείτε στο επιθυμητό
κανάλι. Σε λειτουργία MP3, πατήστε για επαναφορά στο προηγούμενο
κομμάτι.
10. Πλήκτρο Mode
Πατήστε για εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας RADIO / USB / SD-MMC/ Aux-In
Card mode.
Η προκαθορισμένη λειτουργία είναι η λειτουργία ραδιοφώνου.
11.
1 / Κουμπί Παύσης
Στη λειτουργία ραδιοφώνου, πατήστε για ευκολία την αναπαραγωγή του
προεπιλέγμένου σταθμού 1. Πιέστε ξανά για να αποθηκεύσετε την τρέχουσα
συχνότητα σταθμού στον αριθμό 1.
Στη λειτουργία MP3, πατήστε για για παύση της αναπαργωγής. Πιέστε ξανά
για να συνεχίστε την αναπαραγωγή.
12. 2 / INT Κουμπί
Στη λειτουργία ραδιοφώνου, πατήστε για ευκολία την αναπαραγωγή του
προεπιλέγμένου σταθμού 2. Πιέστε ξανά για να αποθηκεύσετε την τρέχουσα
συχνότητα σταθμού στον αριθμό 2.
Στη λειτουργία MP3, πατήστε το πλήκτρο για να ακούσετε τα πρώτα 10
δευτερόλεπτα από κάθε τραγούδι.
13. 3 / Κουμπί RPT (repeat-επανάληψη)
Στη λειτουργία ραδιοφώνου, πατήστε για ευκολία την αναπαραγωγή του
προεπιλέγμένου σταθμού 3. Πιέστε ξανά για να αποθηκεύσετε την τρέχουσα
συχνότητα σταθμού στον αριθμό 3.
Στη λειτουργία MP3, πατήστε για να επιλέξετε την επανάληψη ενός ή όλων
των κομματιών.
14. 4 / RDM Button
Στη λειτουργία ραδιοφώνου, πατήστε για ευκολία την αναπαραγωγή του
προεπιλέγμένου σταθμού 4. Πιέστε ξανά για να αποθηκεύσετε την τρέχουσα
συχνότητα σταθμού στον αριθμό 4.
Στη λειτουργία MP3, πατήστε για αναπαραγωγή τυχαίου τραγουδιού.
15. 5 / -10 & Φάκελος – Κουμπί
Στη λειτουργία ραδιοφώνου, πατήστε για ευκολία την αναπαραγωγή του
προεπιλέγμένου σταθμού 5. Πιέστε ξανά για να αποθηκεύσετε την τρέχουσα
συχνότητα σταθμού στον αριθμό 5.
Στη λειτουργία MP3, πατήστε αυτό το κουμπί για να μεταβείτε αμέσως 10
τραγούδια πίσω. Στη συνέχεια, πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ώστε
να επιστρέψετε στην λειτουργία επιλογής φακέλου.
Πατήστε και κρατήστε πατημένο μέχρι να φτάσετε στον προηγούμενο φάκελο.
16. 6 / +10 & Φάκελος – Κουμπί
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Στη λειτουργία ραδιοφώνου, πατήστε για ευκολία την αναπαραγωγή του
προεπιλέγμένου σταθμού 6. Πιέστε ξανά για να αποθηκεύσετε την τρέχουσα
συχνότητα σταθμού στον αριθμό 6.
Στη λειτουργία MP3, πατήστε αυτό το κουμπί για να μεταβείτε αμέσως 10
τραγούδια μπροστά.
Πατήστε και κρατήστε πατημένο μέχρι να φτάσετε στον επόμενο φάκελο.
17. Υποδοχή USB για φόρτιση κινητού τηλεφώνου
Επιπλέον υποδοχή USB για φόρτιση κινητού τηλεφώνου.
18. Λειτουργία Aux
Επιλέξτε για να συνδεθείτε και να αναπαράγετε οποιοδήποτε συμβατό
εξωτερικό εξοπλισμό ήχου.
Κύρια λειτουργία:
Ηλεκτρονικός στερεοφωνικός δέκτης FM
Υποδοχή AUX In για κάρτα USB / SD με Aux In
Πρόσθετη υποδοχή USB για τη φόρτιση του κινητού σας τηλεφώνου
Ψηφιακή οθόνη LED
Κόκκινος φωτισμός νύχτας
• 4 κανάλια
• Τηλεχειριστήριο & Σύνδεσμος ISO
• Υποστήριξη USB & SD / MMC κάρτας
• Υποστήριξη ήχου μορφής αρχείου: MP3
• Υποστήριξη για φόρτιση κινητών με θύρα USB
H συσκευή αυτή υποστηρίζει μόνο τα συστήματα αρχείων FAT16 ή FAT32.
Παρακαλούμε μην διαμορφώσετε το σύστημα αρχείων όταν μορφοποιείτε
USB, ή SD κάρτα.
Οθόνη LED

1. Εικονίδιο ραδιοφώνου, 2. Τρέχουσα
συχνότητα

1. Παρούσα Αναπαραγωγή Τραγουδιού / Εφμάνιση κομματιού (εμφανίζεται
για 1 δευτερόλεπτο όταν το τραγούδι αρχίζει να αναπαράγεται, τότε
εμφανίζεται ο χρόνος αναπαραγωγής)
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2. Οθόνη χρόνου αναπαραγωγής
3. Η τρέχουσα συσκευή αναπαραγωγής

1. Εμφάνιση ώρας, 2. Εμφάνιση λεπτών
Οθόνη και ρύθμιση
1. Ο χρόνος θα εμφανιστεί αφού πατήσετε ελαφρά το πλήκτρο CLK. Η ένδειξη
LCD θα επιστρέψει στην αρχική της οθόνη μετά από 3 δευτερόλεπτα.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CLK, ο χρόνος θα εμφανιστεί
και στη συνέχεια πατήστε ξανά το πλήκτρο CLK, όπου η ώρα στην οθόνη
αναβοσβήνει. Έτσι μπορείτε να ρυθμίσετε την ένδειξη της ώρας
περιστρέφοντας απλά το πλήκτρο CLK δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα.
3. Η εργοστασικαή προεπιλογή είναι 24 ώρες λειτουργίας.
Ρύθμιση Ραδιοφώνου
1. Ρύθμιση μπάντας
Πατήστε το κουμπί BND για να επιλέξετε μπάντα, επαννειλημένα για να
μεταβείτε στις τρεις μπάντες (ζώνες) με την εξής σειρά: FM1-FM2-FM3.
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί BND, και το ραδιόφωνο θα
σαρώσει όλους τους ισχυρότερους σταθμούς και θα τους θέσει αυτόματα στα
αριθμητικά πλήκτρα 1-6. Στη λειτουργία FM, 18 σταθμοί μπορούν να
αποθηκευτούν από τη λειτουργία FM1-FM2-FM3
2. Κουμπί συντονισμού
Πιέστε το </> για να συντονιστείτε στον επιθυμητό ραδιοφωνικό σταθμό, στη
συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο οποιοδήποτε αριθμό 1-6 για να τον
αποθηκεύσετε.
Χειρισμός MP3
1. Αυτή η συσκευή μπορεί να διαβάσει τα αρχεία που βρίσκονται σε USB / SD
/ MMC κάρτα, συνδέοντας την στις υποδοχές της. Όταν γίνεται αναπαραγωγή
των μουσικών κομματιών από USB,το εικονίδιο USB εμφανίζεται στην οθόνη.
Όταν παίζει τα κομμάτια από την SD / MMC κάρτα, το εικονίδιο SD
εμφανίζεται στην οθόνη.
2. Πιέστε προς τα εμπρός για να μεταβείτε στο επόμενο κομμάτι και πιέστε
προς τα πίσω για επαναφορά στο προηγούμενο κομμάτι.
3. Όταν παίζει MP3, πατήστε το πλήκτρο με αριθμό "1" για να διακόψετε και
πατήστε το πλήκτρο "1" για να συνεχίσετε και πάλι.
4. Πατήστε το πλήκτρο με αριθμό "3" για να αρχίσετε ή να ακυρώσετε τη
λειτουργία επανάληψης.
Η σειρά είναι:
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Επαναλάβετε όλο το κομμάτι- ακυρώστε τη λειτουργία επανάληψης –
επαναλάβετε μόνο ένα κομμάτι
5. Πατήστε το πλήκτρο με αριθμό "4" για να παίξει όλα τα αρχεία MP3 με
τυχαία σειρά. Πιέστε ξανά για ακύρωση.
6. Πατήστε το πλήκτρο με αριθμό "5" για να παίξει τα προηγούμενα 10
μουσικά κομμάτια. Πατήστε και κρατήστε πατημένο για επαναφορά στον
προηγούμενο φάκελο.
7. Πατήστε το πλήκτρο με αριθμό "6" αριθμό για να παίξει τα επόμενα 10
μουσικά κομμάτια. Πατήστε και κρατήστε πατημένο για να μεταβείτε στον
επόμενο φάκελο.
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:
Η μονάδα έχει σχεδιασμό αντικλεπτικού κλειδώματος, ακολουθήστε τις
παρακάτω οδηγίες εγκατάστασης:
1. Πιέστε την πλάκα κόντρα στο σασί μέχρι να μπεί.
2. Τοποθετήστε τη συσκευή στο ταμπλό, στη συνέχεια, σπρώξτε τη συσκευή
μέσα στο μεταλλικό σασί μέχρι να κλειδώσει.
Προσοχή:
1. Επιλέξτε να τοποθετήσετε τη συσκευή σε σημείο όπου η συσκευή δεν θα
αλληλεπιδρά με την κανονική λειτουργία οδήγησης του οδηγού.
2. Πριν από την ολοκλήρωση της εγκατάστασης της συσκεύης, συνδέστε την
(χρονική) καλωδίωση και βεβαιωθείτε ότι όλα είναι συνδεδεμένα σωστά
καθώς και ότι η μονάδα και το σύστημα λειτουργούν σωστά.
3. Για την ασφαλή εγκατάσταση, χρησιμοποιήστε το υλικό τοποθέτησης που
παρέχεται από τον κατασκευαστή.
Αφαίρεση της συσκευής:
Τοποθετήστε τους παρεχόμενους με τη συσκευή μοχλούς στα αυλάκια στις
δύο πλευρές της μονάδας μέχρι να κάνουν κλικ. Τραβώντας τους μοχλούς
μπορείτε να αφαιρέσετε τη μονάδα από το ταμπλό.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Οδηγίες συναρμολόγησης
Συνδέστε την καλωδίωση της μονάδας με τa λειδιά και σπρώξτε τα μέσα μαζί,
τοποθετήστε την καλωδίωση της μονάδας στο ταμπλό για τη μουσική, και
σπρώξτε το player μέσα στη μεταλλική καλωδίωση μέχρι να κλειδώσει.
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Εάν η γωνία συναρμολόγησης είναι πάνω από 30, η μονάδα ενδέχεται να μην
λειτουργεί σωστά.
Το σημείο εγκατάστασης της συσκεύης δεν πρέπει να επηρεάζει την ομαλή
λειτουργία οδήγησης του ή να προκαλέσει τραυματισμό στους επιβάτες όταν
το αυτοκίνητο φρενάρει απότομα.
Oδηγίες αποσυναρμολόγησης
Απομακρύνεται το πλαστικό πλαίσιο, και τοποθετήστε τα κλειδιά μέσα στις
τρύπες στη μπροστινή όψη του ταμπλό και στη συνέχεια, τραβήξτε δυνατά τα
κλειδιά για να πάρετε το player από το ταμπλό.

Αντιμετώπιση προβλημάτων
Σύμπωμα
Δεν λειτουργεί

Χωρίς ήχο

Το ραδιόφωνο δεν
λειτουργεί, και ο
ραδιοφωνικός σταθμός
αυτόματης επιλογής δεν
λειτουργεί.
Η συσκεύη (player) είναι
ενεργοποιήμενη, αλλά δε
παίζει κανένα τραγούδι.

Αιτία
Επίλυση
1) Καλώδιο του ηχείου 1) Ελέγξτε για να δείτε ότι
είναι
αποσυνδεδεμένο. όλα τα καλώδια παροχής
Κακή σύνδεση ρεύματος.
ρεύματος και καλώδια
ηχείου έχουν συνδεθεί με
ασφάλεια.
2) Έχει καεί η ασφάλεια
2) Αντικαταστήστε την
ασφάλεια
1) Η ένταση έχει ρυθμιστεί 1) Ρυθμίτε την ένταση στο
στο ελάχιστο.
επιθυμητό επίπεδο
2) Δεν είναι σωστή η 2) Ελέγξτε τη σύνδεση
καλωδίωση
καλωδίωσης
Το καλώδιο της κεραίας
Επιλέξτε χειροκίνητα το
δεν είναι συνδεδεμένο, ή
σταθμό. Τοποθετήστε
το σήμα είναι πολύ
σταθερά το καλώδιο της
ασθενές.
κεραίας.
Η μορφή του αρχείου δεν
είναι σε μορφή MP3.
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Προδιαγραφές
Ισχύς - 12V DC
Σύστημα εδάφους - αρνητικό ηλεκτρόδιο
Μέγιστο ρεύμα - 5A (MAX)
Μέγεθος της εγκατάστασης (L * W * H) - 178 x 120 x 50 χιλιοστά
Βάρος - 0.65 κιλά
Θερμικρασία λειτουγίας - -20C ~ + 60C
Ήχος
Υψηλότερη τιμή - 4x7 Watts
Αντίσταση ηχείων - 4 Ohm ~ 8 Ohm
Συντονισμός FM
Το εύρος συχνοτήτων - 87,5 - 108 MHZ
Ευαισθησία χρήσης (Usable Sensitivity) - 10dB (S / N 30 dB)
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