
CAR STEREO CD/CDR/CDRW/MP3/WMA PLAYER WITH PLL FM STEREO RADIO/RDS
USB/SD/MMC CARD INPUT

FLIP DOWN/DETACHABLE FRONT PANEL

STEREO SYSTÉM DO AUTOMOBILU S PŘEHRÁVAČEM CD/CDR/CDRW/MP3/WMA 
RADIOPŘIJÍMAČ PLL FM STEREO/RDS

VSTUP PRO USB/SD/MMC KARTY
VYKLÁPĚCÍ A ODNÍMACÍ ČELNÍ PANEL

STEREO SYSTÉM DO AUTOMOBILU S PREHRÁVAČOM CD/CDR/CDRW/MP3/WMA 
RÁDIOPRIJÍMAČ PLL FM STEREO/RDS

VSTUP PRE USB/SD/MMC KARTY
VYKLÁPACÍ A ODNÍMATEĽNÝ ČELNÝ PANEL

AUTÓS SZTEREORENDSZER CD/CDR/CDRW/MP3/WMA 
LEJÁTSZÓVAL PLL FM SZTEREO/RDS RÁDIÓ

USB/SD/MMC KÁRTYA BEMENET
KIHAJTHATÓ ÉS LEVEHETŐ ELŐLAP

STEREOFONICZNY SYSTEM SAMOCHODOWY Z ODTWARZACZEM CD/CDR/CDRW/MP3/WMA
RADIOODBIORNIK PLL FM STEREO/RDS

WEJŚCIE NA KARTY USB/SD/MMC
ODCHYLANY I ZDEJMOWANY PANEL PRZEDNI

АВТОМОБИЛЬНАЯ СТЕРЕОМАГНИТОЛА CD/CDR/CDRW/MP3/WMA АВТОМОБИЛЬНАЯ СТЕРЕОМАГНИТОЛА CD/CDR/CDRW/MP3/WMA 
С РАДИОПРИЕМНИКОМ FM И СИСТЕМОЙ ФАЗОВОЙ АВТОПОДСТРОЙКИ ЧАСТОТ / RDSС РАДИОПРИЕМНИКОМ FM И СИСТЕМОЙ ФАЗОВОЙ АВТОПОДСТРОЙКИ ЧАСТОТ / RDS

РАЗЪЕМ USB / SD / MMC CARDРАЗЪЕМ USB / SD / MMC CARD
ОТКИДНАЯ/СЪЕМНАЯ ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬОТКИДНАЯ/СЪЕМНАЯ ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

AUTOMOBILINIS STEREOFONINIS CD/CDR/CDRW/MP3/WMA GROTUVAS 
SU PLL FM STEREOFONINIU RADIJUMI/RDS
USB/SD/MMC KORTELIŲ ĮVESTIES LIZDAS

ATVERČIAMAS/NUIMAMAS PRIEKINIS SKYDELIS
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DALIŲ IR VALDIKLIŲ IŠDĖSTYMAS

1. ĮJUNGIMAS/IŠJUNGIMAS (  )
2. FUNKCIJŲ PASIRINKIMO MYGTUKAS: ŽEMŲ GARSŲ/AUKŠTŲ GARSŲ/BALANSO TARP KAIRĖS IR DEŠINĖS PUSĖS/

GARSO ĮJUNGIMO PRIEKYJE IR (ARBA) GALE/TA PAIEŠKOS/MASK DPI FUNKCIJOS/PAKARTOTINIO NUSTATYMO/GARSO 
DUOMENŲ RODYMO FUNKCIJOS/GARSUMO/ŽEMŲ TONŲ GARSIAKALBIO REŽIMAS/CD MULTI FUNKCIJOS/BEEP ĮSPĖJIMO 
FUNKCIJOS/PAIEŠKOS/STEREOFONINIO GARSO/VIETINIO RADIJO/GARSO PASKUTINIS NUSTATYMAS

3. GARSUMO DIDINIMO/MAŽINIMO MYGTUKAS: ŽEMŲ GARSŲ/AUKŠTŲ GARSŲ/BALANSO TARP KAIRĖS IR DEŠINĖS PUSĖS/
GARSO ĮJUNGIMO PRIEKYJE IR (ARBA) GALE/TA PAIEŠKOS/MASK DPI FUNKCIJOS/PAKARTOTINIO NUSTATYMO/GARSO 
DUOMENŲ RODYMO FUNKCIJOS/GARSUMO/ŽEMŲ TONŲ GARSIAKALBIO REŽIMAS/CD MULTI FUNKCIJOS/BEEP ĮSPĖJIMO 
FUNKCIJOS/PAIEŠKOS/STEREOFONINIO GARSO/VIETINIO RADIJO/GARSO PASKUTINIS NUSTATYMAS

4. IŠ ANKSTO NUSTATYTOS RADIJO STOTYS (1,2,3,4,5,6)
5. ‘AF’ funkcija (ALTERNATYVŪS RADIJO DAŽNIAI)
6. ‘TA’ funkcija (EISMO PRANEŠIMAI)
7. ‘PTY’ funkcija (PROGRAMOS TIPAS)
8. RODYMO MYGTUKAS (DISP)
9. REŽIMO MYGTUKAS (MODE)
10. RADIJO DAŽNIO JUOSTOS MYGTUKAS (BAND)
11. AUTOMATINIS ARBA RANKINIS NUSTATYMAS (DAŽNIO DIDINIMAS  

ARBA DAŽNIO MAŽINIMAS ) CD TAKELIO/PAIEŠKOS MYGTUKAS
12. AUTOMATINĖS PAIEŠKOS NUSTATYMAS (A/PS)
13. ‘SCAN’ AUTOMATINIO NUSTATYMO VALDIKLIS (SKENAVIMAS)
14. NUTILDYMO MYGTUKAS (MUT)
15. SKYSTŲJŲ KRISTALŲ EKRANAS
16. SKYDELIO ATIDARYMO MYGTUKAS ( )
17. ANGA KOMPAKTINIAM DISKUI
18. KOMPAKTINIO DISKO IŠMETIMO MYGTUKAS ()
19. PRISTABDYMO MYGTUKAS
20. ĮŽANGOS MYGTUKAS (visų garso takelių peržiūra)
21. PAKARTOJIMO MYGTUKAS
22. ATSITIKTINĖS ATRANKOS MYGTUKAS
23, 24. + 10 TAKELIŲ PAIEŠKA ATGAL/PIRMYN
25. USB PRIEVADAS
26. ANGA DAUGIALYPĖS TERPĖS KORTELEI (MMC)/SD KORTELEI

18 17
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Antenos 
jungtis K (baltas)   D (raudonas)

K (baltas)   D (raudonas)

„Line Out“ 

išvesties lizdas

„Line In“ įvesties 
lizdas

ISO jungtis

Žemų tonų garsiakalbio režimas

Tel. nutildymas (juodas) Saugiklis, 10 A

ISO JUNGTIS

JUNGTIS A
4. ATMINTIS +12 V
5. AUTOMATINĖ ANTENOS IŠVESTIS
7. +12V (Į UŽVEDIMO RAKTELĮ)
8. ĮŽEMINIMAS

Pastaba: (jungtis A Nr. 7) privalo būti prijungta prie užvedimo raktelio, kad nebūtų išeikvotas akumuliatorius, kai automobilis bus ilgai nenaudojamas.

JUNGTIS B
1. GALINIS DEŠINYSIS GARSIAKALBISER (+)
2. GALINIS DEŠINYSIS GARSIAKALBIS (-)
3. PRIEKINIS DEŠINYSIS GARSIAKALBIS (+)
4. PRIEKINIS DEŠINYSIS GARSIAKALBIS (-)
5. PRIEKINIS KAIRYSIS GARSIAKALBIS (+)
6. PRIEKINIS KAIRYSIS GARSIAKALBIS (-)
7. GALINIS KAIRYSIS GARSIAKALBIS (+)
8. GALINIS KAIRYSIS GARSIAKALBIS (-)

Techninė priežiūra
SAUGIKLIO PAKEITIMAS
Jeigu perdegtų saugiklis, patikrinkite maitinimo laido prijungimą ir pakeiskite saugiklį. Jeigu pakeitus saugiklį jis ir vėl perdegtų, tai gali įvykti dėl vidinio 
gedimo. Tokiu atveju kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą.
Įspėjimas
Kiekvienam jungiamajam laidui naudokite nurodytos srovės stiprumo klasės saugiklį. Naudojant aukštesnės srovės stiprumo klasės saugiklį galima 
padaryti rimtos žalos.

MONTAVIMAS
ATSARGUMO PRIEMONĖS
• Atidžiai pasirinkite montavimo vietą, kad įrenginys netrukdytų vairuotuojui vykdyti įprastas vairavimo funkcijas.
• Nemontuokite įrenginio ten, kur jis gali būti veikiamas aukštos temepratūros, pavyzdžiui, tiesioginių saulės spindulių arba iš šildytuvo išeinančio 

karšto oro, arba ten, kur jį gali paveikti dulkės, purvas arba pernelyg didelė vibracija.
• Norėdami saugiai ir tvirtai sumontuoti įrenginį, naudokite tik pateiktas montavimo dalis.
• Prieš pradėdami montuoti įrenginį, būtinai nuimkite jo priekinį skydelį.

Pastaba: Montuojant automobilinį radiją, pakreipimo kampas neturi viršyti 30˚, kitaip priekinis skydelis neatsidarys.

Jei reikia, 
palenkite šiuos kumštelius

32
182mm

53mm

1

2

1 3 4atlaisvinimo varžtas ir 
rėmelis

Pastaba: Laikykite atlaiskinimo raktą saugioje vietoje, nes jums jo gali prireikti ateityje, jei norėsite išimti įrenginį iš automobilio.

ĮRENGINIUI PRILAIKYTI

10

7

1

2

3

4

4

4

5

5

6

6

8

9

Prietaisų skydas

1. ĮRENGINYS
2. IŠIMAMAS KORPUSAS
3. PRIETAISŲ SKYDAS
4. ŠEŠIABRIAUNĖ VERŽLĖ
5. FIKSAVIMO POVERŽLĖ
6. PLOKŠČIOJI POVERŽLĖ
7. AUTOMOBILIO KĖBULAS
8. GALINĖ ATRAMINĖ JUOSTA
9. ĮSRIEGIAMAS VARŽTAS
10. M5 X 15 ŠEŠIABRIAUNIS VARŽTAS

53mm

182mm
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Priekinio skydelio nuėmimas ir uždėjimas
Norint apsaugoti įrenginį nuo vagystės, priekinį jo skydelį galima nuimti.

PRIEKINIO SKYDO NULENKIMAS IR NUĖMIMAS/UŽDĖJIMAS
Prieš nuimdami priekinį skydą, pirmiausiai būtinai paspauskite mygtuką  (1) į IŠJUNGIMO padėtį.

Tuomet paspauskite  mygtuką (16), palaukite, kol priekinis skydelis nusileis į horizontalią padėtį ir nuimkite jį, traukdami link savęs, kaip parodyta.

2

1

Pastabos:
• Uždėdami priekinį skydelį, nespauskite jo stipriai link įrenginio. Jį galima paprastai uždėti, lengvai spustelint jį link įrenginio.
• Kai pasiimate priekinį skydelį su savimi, įdėkite jį į pateiktą priekinio skydelio dėklą.
• Uždėdami priekinį skydelį ant įrenginio, stipriai nespauskite priekinio skydelio arba jo ekrano.

Priekinio skydo 
galas

Pagrindinis 
įrenginys

Medvilninis tamponėlis

JUNGTIES VALYMAS
Įrenginys gali neveikti tinkamai, jeigu užsiterš tarp įrenginio ir priekinio skydelio esančios 
jungtys.Norėdami, kad taip neatsitiktų, retkarčiais nuimkite priekinį skydelį, paspausdami 
mygtuką , ir nuvalykite šią jungtį.
Valykite jungtį medvilniniu tamponėliu, suvilgytu kontaktų valikliu, kaip parodyta. Būtinai 
atsargiai nuvalykite kiekvieną kontaktą, kad nesugadintumėte jungimo taškų.

VALDYMAS
1. ĮJUNGIMAS/IŠJUNGIMAS ()
 Spaudžiant šį mygtuką, įrenginys įjungiamas arba išjungiamas.
 Šis įrenginys yra įjungiamas paspaudus bet kurį mygtuką.

2,3. FUNKCIJŲ PASIRINKIMO MYGTUKAS: ŽEMŲ GARSŲ/AUKŠTŲ GARSŲ/BALANSO TARP KAIRĖS IR DEŠINĖS PUSĖS/GARSO ĮJUNGIMO PRIEKYJE IR 
(ARBA) GALE/ TA PAIEŠKOS/MASK DPI FUNKCIJOS/PAKARTOTINIO NUSTATYMO/GARSO DUOMENŲ RODYMO FUNKCIJOS/GARSUMO/ŽEMŲ TONŲ 
GARSIAKALBIO REŽIMAS/CD MULTI FUNKCIJOS/BEEP ĮSPĖJIMO FUNKCIJOS/PAIEŠKOS/STEREOFONINIO GARSO/VIETINIO RADIJO/GARSO PASKUTINIS 
NUSTATYMAS (SEL)

 Sukdami rankenėlę VOL į kairę arba dešinę (3), galite nustatyti VOL/BASS/TREB/BAL/FAD. Norėdami pasirinkti kitas funkcijas, keliskart 
spustelėkite mygtuką VOL (3), kol ekrane pasirodys pageidaujamos funkcijos. 1 pav. parodyta, kaip valdyti mygtuku VOL parinktas funkcijas.

1 32 42 52 62 2

Fig. 1 Garso valdymo funkcijų pasirinkimas

 1. VOL (garsumas)        2. SEL (pasirinkimas)        3. BAS (žemi garsai)        4. TRE (aukšti garsai)         5. BAL (balansas tarp kairės ir dešinės pusės) 
6. FAD ( garsas automobilio priekyje/gale)

 Rankenėlės VOL sukimas kairėn arba dešinėn. Padidinkite arba sumažinkite garsą, sukdami VOL arba VOL . Šiuos mygtukus galima naudoti norint 
nustatyti BASS (žemus garsus), TREBLE (aukštus garsus), BALANCE (balansą tarp kairės ir dešinės pusės) ir FADER (garso įjungimą/išjungimą 
automobilio priekyje/gale).

 TA PAIEŠKA/TA ĮSPĖJIMO SIGNALAS (2)
 Šių funkcijų režimas įjungiamas laikant nuspaudus mygtuką SEL ilgiau nei 2 sekundes.

 TA SEEK režimas arba TA ALARM režimas yra pasirenkamas sukant VOL arba VOL .

 
TA SEEKSEL

2 sec.

TA SEEK / TA ALARMVOL

 - TA SEEK režimas:
 Jei naujai nustatyta radijo stotis negauna TP informacijos ilgiau nei 5 sekundes, radijas nustato kitą stotį (PI), kuri turi TP informaciją.
 Radijui veikiant TA paieškos režimu, esama radijo stotis gali būti pakeista visai kita stotimi, nes įrenginys ieško kitos TP stoties, kai esamos stoties 

lauko stiprumas yra labai silpnas arba kai esama stotis neturi TP signalo.
 - TA ALARM režimas:
 Neįjungtas joks automatinio pakartotinio nustatymo režimas, girdimas tik pypsėjimas.

 MASK DPI (2)
 Šios funkcijos režimas įjungiamas laikant nuspaudus mygtuką SEL ilgiau nei 2 sekundes.

 
2 sec. TA SEEKSEL MASK DPI SEL
2 sec.

MASK DPI / MASK ALLVOL

MASK DPI: blokuojamas tik AF dažnis, kuris turi kitą PI.
MASK ALL: blokuojamas AF dažnis, kuris turi kitą PI ir neturi JOKIO stipraus RDS signalo.

<10˚
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VALDIKLIAI RETUNE L / S (2)
Pakartotinio nustatymo režimas įjungiamas laikant nuspaudus mygtuką SEL ilgiau nei 2 sekundes.
RETUNE L: Nustato 90 sekundžių kaip pradinį automatinės TA paieškos laiką.
RETUNE S: Nustato 30 sekundžių kaip pradinį laiką.

GARSO DUOMENŲ RODYMO VALDIKLIAI (2)
Šių funkcijų režimas įjungiamas laikant nuspaudus mygtuką SEL ilgiau nei 2 sekundes.

GARSUMO VALDYMO VALDIKLIAI (2)
Šių funkcijų režimas įjungiamas laikant nuspaudus mygtuką SEL ilgiau nei 2 sekundes.

GARSO ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO režimą galima pasirinkti sukant VOL arba VOL . Bus padidinti žemi arba aukšti garsai.

ŽEMŲ TONŲ GARSIAKALBIO REŽIMAS (2)
Palaikius mygtuką „SEL“ (pasirinkti) nuspaustą ilgiau nei 2 sekundes, jis bus įjungtas kaip pasirinktas šios funkcijos režimas.

Žemų tonų garsiakalbio įjungimo/išjungimo režimas pasirenkamas spaudžiant VOL  arba VOL .

ĮVAIRIŲ KOMPAKTINIO DISKO SKYRIŲ REŽIMAS (2)
Šių funkcijų režimas įjungiamas laikant nuspaudus mygtuką SEL ilgiau nei 2 sekundes.

ĮVAIRIŲ KOMPEKTINIO DISKO SKYRIŲ ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO režimas yra pasirenkamas sukant VOL arba VOL . ĮVAIRIŲ KOMPEKTINIO DISKO 
SKYRIŲ LEIDIMAS: Leidžiami įvairūs kompaktinio disko skyriai. ĮVAIRIŲ KOMPEKTINIO DISKO SKYRIŲ IŠJUNGIMAS:
Leidžiamas tik pirmas skyrius.

PYPSĖJIMO REŽIMAS (2)
Šių funkcijų režimas įjungiamas laikant nuspaudus mygtuką SEL ilgiau nei 2 sekundes.

PYPSĖJIMAS ĮJUNGTAS: paspaudus šiuos mygtukus, iš garsiakalbių sklinda PYPSĖJIMAS.

PAIEŠKOS REŽIMAS (2)
Šių funkcijų režimas įjungiamas laikant nuspaudus mygtuką SEL ilgiau nei 2 sekundes.

SEEK 1 (1 PAIEŠKA): Veikiant režimui SEEK 1, aptikus stotį, AUTOMATINĖS PAIEŠKOS SKENAVIMAS yra sustabdomas net tuomet, kai vartotojas 
vis dar spaudžia mygtuką SEEK (ieškoti)
SEEK 2 (2 PAIEŠKA): Jeigu vartotojas spaudžia mygtuką SEEK (ieškoti), automatinis PAIEŠKOS SKENAVIMAS veikia. Aptikus stotį ir atleidus šį 
mygtuką SEEK, paieška sustabdoma.

STEREO/MONO GARSAS (2)
Šių funkcijų režimas įjungiamas laikant nuspaudus mygtuką SEL ilgiau nei 2 sekundes.

Kai FM radijo stočių signalai yra silpni ir su trikdžiais, garso kokybę galima pagerinti pasirinkus MONO garsą.
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LOCAL/DX (2)
Šių funkcijų režimas įjungiamas laikant nuspaudus mygtuką SEL ilgiau nei 2 sekundes.

Pasirinkite režimą "Local" (vietinis) tose vietose, kur sklinda stiprūs radijo signalai, kad naudojant rankinio nustatymo režimą, būtų nustatomos tik 
stipraus signalo stotys (ekrane rodoma LOC). Pasirinkite režimą "Distant" (nuotolinis) tose vietose, kur sklinda silpni radijo signalai, kad galėtumėte 
klausyti visų radijo stočių.

GARSO PASKUTINIS NUSTATYMAS/REGULIAVIMAS (2)
Palaikius mygtuką „SEL“ (pasirinkti) nuspaustą ilgiau nei 2 sekundes, jis bus įjungtas kaip pasirinktas šios funkcijos režimas.

Garso paskutinis nustatymas: Garso lygis, kurį paskutinį kartą nustatė vartotojas, yra toks pat, nepaisant to, ar maitinimas yra įjungtas, ar išjungtas.
Garso reguliavimas:  Nustatomas pradinis garso lygis (vartotojas gali pareguliuoti šį nustatymą), nepaisant to, ar maitinimas yra įjungtas, ar išjungtas.

4. IŠ ANKSTO NUSTATYTOS RADIJO STOTYS (1,2,3,4,5,6)
(A) RADIJO REŽIMAS:
Spusčiojant šiuo mygtukus, jie tiesiogiai įjungia radijo stotį. Spaudžiant juos ilgiau nei 1 sekundę, esama radijo stotis išsaugoma iš anksto 
nustatytų radijo stočių atmintyje. Pasirinkus režimą PTY, PTY jungiklis naudojamas tokiu būdu:
PTY muzikos grupė---- PTY kalbų grupė---- OFF (išjungta)

MUZIKA
1. POP MUZIKA, ROKAS
2. LENGVA MUZIKA, POPULIARIOJI MUZIKA
3. KLASIKA, KITA MUZIKA
4. DŽIAZAS, LIAUDIES MUZIKA
5. LIAUDIES MUZIKA, SENOS DAINOS
6. LIAUDIES MUZIKA

KALBA
1. NAUJIENOS, UŽSIENIO REIKALAI, INFORMACIJA
2. SPORTAS, ŠVIETIMAS, DRAMA
3. KULTŪRA, MOKSLAS, ĮVAIRI
4. ORAI, EKONOMIKA, VAIKAI
5. SOCIALINIAI REIKALAI, RELIGIJA, SKAMBUČIO PRIĖMIMAS
6. KELIONĖS, LAISVALAIKIS, DOKUMENTAI

(B) CD/MP3/WMA GROTUVO REŽIMAS:
 1. PAUSE (PAUZĖ)     2. INT (PRISTATYMAS)     3. RPT (KARTOJIMAS)    4. RDM

RDS FUNKCIJOS NAUDOJIMAS
Kas yra RDS?
RDS (Radijo duomenų sistema) yra skaitmeninės informacijos sistema, kurią sukūrė EBU (European Broadcast Union - Europos transliacijos sąjunga). 
Paprastai integruota FM transliacijos programose, RDS siūlo įvairias informacines paslaugas ir pakartotinio automatinio nustatymo funkcijas su RDS 
suderinamose automobilinėse stereofoninėse garso sistemose.
1988 metai RDS sistema pradėjo veikti Jungtinėje Karalystėje, Prancūzijoje, Vakarų Vokietijoje, Airijoje ir Švedijoje. Daugelyje Europos šalių veikia 
bandomoji transliacija. Tikimasi, kad artimiausiu metu RDS sistema veiks daugelyje Vakarų Europos šalių.

5. ‘AF/REG’ funkcija (ALTERNAVTYVŪS RADIJO DAŽNIAI)
 Trumpai spustelėjus, pasirenkamas AF/REG perjungimo režimas.
 Pasirinkus AF/REG perjungimo režimą, radijas nepertraukiamai tikrina AF signalo stiprumą. Laikant ilgai nuspaudus, įjungiamas regioninio režimo 

ON (įjungimas)/OFF (išjungimas).
– Regioninis režimas ĮJUNGTAS:
Radijo stočiai, kurios visi PI kodai atitinka esamos stoties kodus, taikomas AF perjungimas arba PI SEEK. Skystųjų kristalų ekrane įjungiamas REG 
segmentas.
– Regioninis režimas IŠJUNGTAS
Taikant AF perjungimą arba PI SEEK, regioninis kodas PI kodo formatu yra ignoruojamas.

6. ‘TA’ funkcija (EISMO PRANEŠIMAI)
 Trumpai spustelėjus, įjungiamas arba išjungiamas TA režimas
 Kai TA režimas yra įjungtas, transliuojami eismo pranešimai
 – Kai įrenginys veikia CD/MP3 režimu, jis trumpam perjungiamas į radijo režimą.
 – Jei garumo lygis yra žemesnis nei nustatytasis, jis bus padidintas iki nustatytojo garso lygio.
 – Kai priimami TP radijo stoties signalus, skystųjų kristalų ekrane įjungiamas TP segmentas.

7. ‘PTY’ funkcija (PROGRAMOS TIPAS)
PTY MUZIKA ---- PTY KALBA ---- PTY IŠJUNGTAS
Pasirenkant PTY tipą, pasirinkimas baigiamas paspaudus atitinkamus mygtukus. Pasirinkus PTY, radijas pradeda ieškoti atitinkamos PTY 
informacijos ir sustabdo paiešką, kai atitinkama PTY informacija yra aptinkama.
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8. EKRANAS (DISP)
 Norėdami perjungti ekrane rodomą informaciją, pavyzdžiui, radijo dažnius, laikrodį, garso takelį ir kitus duomenis, priklausomai nuo grojimo MODE 

(režimo), paspauskite mygtuką DISP (ekranas).

9. REŽIMO MYGTUKAS (MODE)
 Paspaudęs šį mygtuką, vartotojas gali pasirinkti AUX/TUNER/CD-MP3/USB arba MMC/SD režimus.

10. RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOS MYGTUKAS (BAND)
Spaudžiant šį mygtuką FM1---FM2---FM3, cikliškai perjungiama kiekviena radijo dažnių juosta.

11. AUTOMATINIS ARBA RANKINIS RADIJO STOTIES NUSTATYMAS (DAŽNIO DIDINIMAS  ARBA DAŽNIO MAŽINIMAS )
 (A) RADIJO REŽIMAS 

Trumpai spustelėjus, šie mygtukai veikia kaip MANUAL (rankinis) radijo nustatymo režimas.
Laikant nuspaudus ilgiau nei 1 sekundę, jie veikia kaip SEEK (automatinis) radijo nustatymo režimas.
(B) CD/MP3 GROTUVO REŽIMAS
Trumpai spustelėjus, jie veikia kaip TRACK UP (kito garso takelio) arba TRACK DOWN (ankstesnio garso takelio) įjungimo režimas.
Laikant nuspaudus ilgiau nei 1 sekundę, jie veikia kaip CUE (įterpimo) arba REVIEW (peržiūros) režimai.

12.  AUTOMATINĖ RADIJO STOČIŲ PAIEŠKA (A/PS)
Trumpai spustelėjus, radijas ieško iš anksto nustatytos stoties.
Kai lauko stiprumo lygis yra didesnis nei ribinis sustabdymo lygis, kiekviena radijo stotis priskiriama iš anksto nustatytam stoties numeriui ir be 
garso laukia 5 sekundes, tuomet vėl pradedama paieška.
Laikant nuspaudus ilgiau nei 1 sekundę, išsaugomos 6 stipriausios radijo stotys atitinkamuose, iš anksto nustatytos atminties numeriuose. 
Pabaigus automatinio skenavimo operaciją, radijas vykdo nustatytą skenavimą.

13. ‘SKENAVIMO’ AUTOMATINIO RADIJO NUSTATYMO VALDIKLIS (SCAN)
 Šis mygtukas veikia kaip RADIJO SKENAVIMAS. Jis veikia panašiai kaip įprasta paieška, tik skiriasi tuo, kad įrenginys ieško kiekvienos radijos 

stoties ir 5 sekundes ją leidžia.

14. NUTILDYMO MYGTUKAS (MUT)
 Spauskite šį mygtuką, norėdami išjungti garsą. Dar kartą jį paspauskite, norėdami vėl įjungti ankstesnio lygio garsą.

15. SKYSTŲJŲ KRISTALŲ EKRANAS
 Skystųjų kristalų ekranas rodys esamą įrenginio būseną.

16. PRIEKINIO SKYDELIO ATIDARYMAS
 Ppauskite mygtuką  ir priekinis skydelis atsidarys.

CD/MP3/WMA VALDIKLIO VIETA
TRACK (garso takelio)/SEARCH (paieškos) MYGTUKAS (11)
KITO IR ANKSTESNIO GARSO TAKELIO PAIEŠKA (arba dainų perjungimas)
Grojimo metu norėdami įjungti pageidaujamą garso takelį (dainą), spauskite mygtuką SKIP (praleisti) ( arba ).
 ....REVERSE (atgal)....  FORWARD (pirmyn)
Grojimo metu norėdami nuskenuoti visą diską dideliu greičiu, spauskite mygtuką SKIP (praleisti) ( arba ). Radę diske pageidaujamą melodiją, 
atleiskite šį mygtuką. Melodija bus leidžiama, kaip įprastai.

17. ANGA KOMPAKTINIAM DISKUI

18. KOMPAKTINIO DISKO IŠMETIMO MYGTUKAS
 Norėdami išimti kompaktinį diską, spauskite mygtuką .

19. PAUZĖS MYGTUKAS
 GROJIMO metu spauskite mygtuką "PAU" (19), kad PRISTABDYTUMĖTE grojimą. Norėdami vėl paleisti grojimą, dar kartą paspauskite šį mygtuką.

20. ĮŽANGOS MYGTUKAS (visų garso takelių peržiūra)
 Paspaudus šį mygtuką, ekrane rodoma “INT ON” (įžanga įjungta) ir kelias sekundes leidžiamas kiekvienas diske esančio garso takelis. Norėdami 

sustabdyti įžangą ir paleisti garso takelį, dar kartą paspauskite šį mygtuką.

21. PAKARTOJIMO MYGTUKAS
 Paspaudus šį mygtuką, ekrane rodoma "RPT ON" (pakartojimas įjungtas) ir pasirinktas garso takelis yra kartojamas tol, kol dar kartą 

nenuspaudžiamas mygtukas "RPT" ir neatšaukiamas garso takelio pakartojimo režimas.

22. ATSITIKTINIO PARINKIMO MYGTUKAS
 Paspaudus šį mygtuką, ekrane rodoma “RDM ON” (RDM įjungta) ir kiekvienas diske esantis garso takelis leidžiamas atsitiktine, o ne įprasta tvarka. 

Norėdami atšaukti RANDOM (atsitiktinio parinkimo) režimą, dar kartą paspauskite mygtuką RDM (22).

23, 24. 10 ANKSTESNIO/KITO GARSO TAKELIO PASIRINKIMAS: (MP3/WMA failų grojimo atveju)
 M5: 10 ankstesnis takelis/ M6: 10 kitas takelis
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KAIP PASIRINKTI MP3/WMA FAILUS
1. Garso takelio paieška:
 • Paspaudus “A/PS”, suaktyvinama garso takelių paieška.
 • Paspaudus “VOL”, pradeda žybčioti pirmasis skaitmuo.
 • Sukdami rankenėlę “VOL VOL / VOL VOL ”, pasirinkite pirkąjį norimą skaitmenį.
 • Spauskite mygtuką “VOL”, tuomet pirmasis skaitmuo bus užfi ksuotas ir ims žybsėti antrasis skaitmuo.
 • Sukite rankenėlę “VOL VOL / VOL VOL ”, kad atitinkamai pasirinktumėte 2-ą ir 3-ią skaitmenis.
 • Tuomet automatiškai paleidžiama jūsų pasirinkta melodija.

2. Paieška pagal failo pavadinimą:
 • Dukart paspaudus “A/PS”, suaktyvinamas paieškos pagal failo pavadinimą režimas.
 • Paspaudus “VOL”, parodomas pirmasis katalogas.
 • Sukdami rankenėlę “VOL VOL  / VOL VOL ”, galite pasirinkti norimą katalogą.
 • Dar kartą paspaudus “VOL", katalogas yra užfi ksuojamas ir rodomas pirmojo jame esančio failo pavadinimas.
 • Sukdami rankenėlę “VOL VOL  / VOL VOL ”, galite pasirinkti norimą failą.
 • Paspaudus “VOL”, bus paleista pasirinka melodija.

3. Paieška pagal raidę:
 • Triskart paspaudus “A/PS”, suaktyvinamas paieškos pagal raides režimas.
 • Paspaudus mygtuką “VOL”, ekrane atsiranda raidė “A”.
 • Sukdami rankenėlę “VOL VOL / VOL VOL ”, galite pasirinkti norimą raidę.
 • Laikykite nuspaudę mygtuką “VOL” ilgiau nei 2 sekundes.
 • Bus rodoma daina, kurios pavadinimas prasideda pasirinkta raide.
 • Sukdami raneknėlę “VOL VOL / VOL VOL ”, galite pasirinkti norimą dainą.
 • Paspaudus mygtuką “VOL”, bus paleista pasirinkta daina.

Prijungimas prie nešiojamojo skaitmeninio MP3 grotuvo
25. USB prievadas
 USB laidu prijunkite nešiojamąjį skaitmeninį MP3 grotuvą.

26. ANGA DAUGIALYPĖS TERPĖS KORTELEI (MMC) / SD KORTELEI
 Palaiko tik MP3/WMA ID3 formato muzikos failus.

* SVARBI INFORMACIJA:
ESANT DIDELEI GAMINIŲ SU USB, SD IR MMC KORTELIŲ PRIEVADAIS GAUSAI IR JIEMS KARTAIS PASIŽYMINT KONKREČIAM GAMINTOJUI 
BŪDINGOMIS FUNKCIJOMIS, ŠIUO METU MES NEGARANTUOJAME, NEI KAD BUS ATPAŽĮSTAMI VISI ŠIE PRIETAISAI, NEI KAD PRAKTIŠKAI VEIKS 
VISOS NAUDOJIMO PARINKTYS, KURIOS TEORIŠKAI TURĖTŲ VEIKTI.

RESET (ATITAISYMAS)
Atitaisymo mygtukas yra ant korpuso.
Atitaisymo mygtuką reikėtų įjungti esant tokioms sąlygoms:
• Pradinis įrenginio įdiegimas, kai visi laidai yra prijungti.
• Neveikia nė vienas funkcijos mygtukas.
• Ekrane rodomas klaidos pranešimas.

PERSPĖJIMAI IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
Automobilinis FM radijas ir kompaktinių diskų grotuvas su nuimamu skydeliu yra aukštos kokybės dizaino ir meistriškumo pavyzdys. Toliau pateikti 
pasiūlymai padės jums rūpintis šiuo gaminiu, kad jūs galėtumėte juo džiaugtis daugelį metų.

1. Nelieskite priekiniame skydelyje arba įrenginio korpute esančių kontaktų.
2. Gaminys gali veikti tik esant 12V-14V nuolatinės srovės maitinimui, neigiamam įžeminimui.
3. Saugokite gaminį nuo aukštos temperatūros ir drėgmės.
4. Atsargiai elkitės su šiuo gaminiu. Jį numetus, gali būti pažeistos elektros grandinių plokštės ir gaminys gali netinkamai veikti.
5. Modifi kuojant arba gadinant vidines sudedamąsias dalis, galima patirti žalos ir gali nebegalioti gaminio garantija.
6. Visuomet ištraukite kompaktinį diską iš įrenginio, kai tik jis baigs groti arba kai jis yra nenaudojamas.
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GEDIMŲ ŠALINIMO VADOVAS
POŽYMIS GALIMA PRIEŽASTIS SPRENDIMAS

Nėra garso arba maitinimo Atjungtas garsiakalbio laidas.
Netinkamai prijungtas maitinimo laidas.

Patikrinkite, ar tinkamai pritvirtinti visi maitinimo ir garsiakalbių 
laidai.

Perdegė saugiklis. Pakeiskite saugiklį tos pačios elektros srovės stiprumo klasės 
saugikliu.

Netinkamai nustatytas balanso valdiklis. Patikrinkite balanso valdiklį.
Viename kanale nėra garso Pažeistas garsiakalbio laidas arba garsiakalbis. Apkeiskite kairiojo ir dešiniojo kanalo garsiakalbių laidus. Jei nėra 

garso kitoje pusėje, patikrinkite arba pakeiskite garsiakalbio laidą.
Jei nėra garso abejose pusėse, pakeiskite abu garsiakalbius.

Prastas FM bangų priėmimas Nejautri arba sugedusi antena. Pakeiskite gero jautrumo antena.

Prasta kompaktinio disko garso 
kokybė

Disko skaitymo veikimo sutrikimas.
Diskas gali būti pažeistas arba purvinas.
Gali reikėti nuvalyti sklaidytuvą.

Pabandykite įdėti kitą diską.
Nuvalykite diską minkštu skudurėliu.
Įdėkite kokybišką sklaidytuvo valymo diską.

PASTABA:
Gerai įžemintos jungtys pašalina didžiąją dalį elektrinio triukšmo problemų; jos turi būti tinkamai priveržtos prie metalinio automobilio kėbulo. Pašalinkite 
plastmases, dažus ar rūdis, kad būtų užtikrintas geras elektros prijungimas.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

CD/MP3/WMA GROTUVO SKYRIUS
Signalo ir trukdžio santykis ...........................................................................................................................................................................................> 60 dB
Kanalų atskyrimas ............................................................................................................................................................................................. > 50 dB (1kHz)
Dažninės charakteristikos ...................................................................................................................................................................................20Hz - 20 kHz

(FM) RADIJAS
Dažnių diapazonas ...............................................................................................................................................................................................87,5-108 MHz
Tarpinis dažnis ..............................................................................................................................................................................................................10,7 MHz
Jautris ..................................................................................................................................................................................................................................2,8 μV
Stereofoninio garso atskyrimas ....................................................................................................................................................................................... 30 dB
Signalo ir trukdžio santykis .............................................................................................................................................................................................. 50 dB
Kanalų žingsnis ................................................................................................................................................................................................................. 50 kHz

LINIJOS IŠVESTIS
Išvestis ....................................................................................................................................................................................................................... 5 V (maks.)
Impedansas .............................................................................................................................................................................................................. 10 000 omų

BENDRA INFORMACIJA
Maitinimas ...........................................................................................................................................................12 V nuolatinė srovė (leistina 10,8-15,6 V)
Garsiakalbio impendansas ....................................................................................................................................................................................... 4 or 8 ohm
Išėjimo galia .............................................................................................................................................................................................................. 50W x 4CH

Pasiliekama teisę keisti tekstą ir techninius parametrus.

Pastaba: Siekiant pagerinti įrenginį, specifi kacijos ir konstrukcija gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo.



NURODYMAI, KAIP IŠMESI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS MEDŽIAGOS
Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą.

ELEKTRONINIŲ IR ELEKTRINIŲ BUITINIŲ PRIETAISŲ IŠMETIMO INSTRUKCIJA
Šis ant gaminių pažymėtas arba originaliuose dokumentuose esantis ženklas reiškia, kad panaudotų elektrinių arba 
elektroninių įrenginių negalima
išmesti kartu su standartinėmis buitinėmis atliekomis. Siekiant šiuos gaminius išmesti, perdirbti ar pakeisti susidė-
vėjusius įrenginius naujais, juos reikia atiduoti į nustatytus atliekų surinkimo punktus. Arba, alternatyviai, kai kuriose 
Europos Sąjungos valstybėse narėse arba kitose Europos šalyse įsigydami atitinkamą naują gaminį, senus gaminius 
galite grąžinti vietos pardavėjams.
Tinkamai išmesdami šį gaminį, padėsite tausoti brangius gamtinius išteklius ir išvengti potencialiai neigiamo po-
veikio aplinkai, kuris gali būti padarytas netinkamai išmetus atliekas. Išsamesnės informacijos pasiteiraukite savo 
savivaldybėje arba artimiausiame atliekų surinkimo punkte.
Atsižvelgiant į nacionalinius teisės aktus, už netinkamą šio tipo atliekų išmetimą gali būti taikomos nuobaudos.

Europos Sąjungos valstybių narių verslo subjektams
Jeigu norite išmesti elektrinius arba elektroninius prietaisus, reikiamos informacijos teiraukitės pas savo pardavėją arba tiekėją.

Atliekų išmetinas kitose, ne Europos Sąjungos šalyse
Šis ženklas galioja Europos Sąjungoje. Jeigu norite išmesti šį gaminį, teiraukitės reikiamos informacijos apie tinkamą atliekų išmetimo 
būdą vietos savivaldybėje arba pas savo pardavėją.

Šis gaminys atitinka ES reglamento dėl elektromagnetinio suderinamumo ir elektros saugos reikalavimus.

Tekstas, dizainas ir techninė specifi kacija gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo ir mes pasiliekame teisę daryti šiuos pakeitimus.
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