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МОНТАЖ  
 
• Устройството може да се захранва от 12 Vdc напрежение само земята. Преди да инсталирате 
уреда, уверете се, че превозното средство е 12 V захранващо напрежение;  
• На отрицателния полюс на батерията трябва да бъде изключен, преди да направи връзки за да 
се предотврати повреда на уреда поради повреда;  
• Уверете се, че за да се свържете жици в съответствие с техните цветове в диаграмата по-долу. 
Неправилното свързване може да доведе до повреда на устройството или електрическата 
система на автомобила;  
• Уверете се, правилното свързване на високоговорителите;  
• Не блокирайте вентилатора или радиатор на единицата. Блокирането им ще предизвика 
затопляне, от които може да доведе до повреда и дори опасността от късо съединение. 
 
Телени връзка диаграма 

 
 

1. Receiver антена  
2. Output Connector (Мъж)  
3. Output Connector (майка)  
4. безопасност  
5. Ляв говорител (L)  
6. Right високоговорител (R) 
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МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ BUTTON 
 

 
 
 
1. Бутонът за захранване (PWR) 
2. Обемът (VOL) 
3. Бутон MODE (MODE) 
4. Бутон EQ (EQ) 
5. Бутон SEL (SEL) 
6. Button лента (BND) 
7. Бутон за избор на Track () 
8. Бутона за скролиране () 
9. бутон APS 
10. Mute (MUT) 
11. Бутон часовник (CLK) 
12. Бутон за пауза / възпроизвеждане (PAU) 
13. Бутон Intro (INT) 
14. Бутон, за да повторите части (RPT) 
15. Бутона Shuffle (RDM) 
16. 10 песни бутон скачат след (-10) 
17. Бътън скочи 10 песни напред (10) 
18. LCD екран 
19. USB Port 
20. Port SD / MMC 
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Основни операции на машината 
 
• Мощност 
Захранване Кратко натиснете, за да отворите устройството. Натиснете бутона на захранването 
отново за затваряне на устройството . 
• Функция Mute / Clock 
Кратко натиснете бутона на захранването - устройството ще влиза Mute функция , след 3 
секунди устройството ще влезе функцията аларма . Функцията часовник, натиснете " SEEK + ", 
за да настроите часа , " SEEK - ", за да настроите минутите ; 
• MODE Button 
Натиснете бутона MODE за кратко , за да изберете функциите на всички USB / SD / RADIO ; 
• бутон BAND / APS 
Кратко натиснете бутоните FM1 , FM2 , FM3 да промените радиостанции. За да запаметите 
радио станции, натиснете и задръжте един от тези бутони . APS ще помогнат на бутона за 
автоматично търсене на радиостанции , радио станции , устройството автоматично ще се 
съхранява . Бутоните са паметта на 6.1 . При тази операция е завършена, първо силен сигнал 
е изход , натиснете бутони 1-6 , за да проверите радиото. 
• Бутон SEEK + / SEEK - 
В радио режим , тези бутони могат да бъдат използвани за търсене на радиостанции , 
натиснете, за да се увеличи честотата на 100KHz , продължително натискане на един от тези 
бутони, за да търсите автоматично честота и да се спре , когато намерите всички радио 
станция . Mode USB / SD бутони могат да бъдат използвани , за да изберете парче. 
• VOL / SEL 
Този бутон е посветен , за да регулирате силата на звука и SEL . Завъртете VOL посока на 
часовниковата стрелка , за да увеличите силата на звука . Завъртете потенциометъра , обемът 
ще се увеличи : най-ниската 22 , 23 ... 32 или ниска: 22 , 21 ... 0 . Натиснете VOL , за да влезе в 
режим на SEL ще бъде показан BASS , TRED , BAL , FAD . Режим на БАН , завъртете бутона VOL 
наляво или надясно , баса ще се увеличи от 0, 1 ... 7 . Tred режими , BAL , FAD се използват 
като режим BASS . 
• Бутон 1 / PLAY 
В радио режим - натиснете този бутон и въведете запаметена радио станция. Натиснете и 
задръжте този бутон за 3 секунди, то автоматично ще запишете текущата станция. 
В USB режим / SD - използван за възпроизвеждане / пауза . 
• 2 / INT 
В радио режим - натиснете този бутон и въведете запаметена радио станция. Натиснете и 
задръжте този бутон за 3 секунди, и тя автоматично ще запишете текущата станция. 
В USB режим / SD - ще играе на 10 секунди от песента. 
• 3 / RPT 
В радио режим - натиснете този бутон и въведете запаметена радио станция. Натиснете и 
задръжте този бутон за 3 секунди, и тя автоматично ще запишете текущата станция. 
В USB режим / SD - повтори някои песни в зависимост от избрания вариант REP1 повторете 
REP и REP ALL албум . 
• 4 / RDM 
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В радио режим - натиснете този бутон и въведете запаметена радио станция. Натиснете и 
задръжте този бутон за 3 секунди, и тя автоматично ще запишете текущата станция. 
В USB режим / SD - това се използва за RDM . 
• 5 / -10 
В радио режим - натиснете този бутон и въведете запаметена радио станция. Натиснете и 
задръжте този бутон за 3 секунди, и тя автоматично ще запишете текущата станция. 
В USB режим / SD - при натискане на този бутон , тя ще скочи обратно 10 песни . 
• 6/10 
В радио режим - натиснете този бутон и въведете запаметена радио станция. Натиснете и 
задръжте този бутон за 3 секунди, и тя автоматично ще запишете текущата станция. 
В USB режим / SD - при натискане на този бутон , тя ще скочи 10 песни напред. 
 
СПЕЦИФИКАЦИИ 
 
GENERAL 
Препоръки ............................................................... захранване 10V - 14.4V DC 
Входен импеданс ........................................................................... 4x4 Ω 
Максимална входяща мощност ..................................................................... 4x40W 
Контрол Tone ........................................................................................ ± 8 db 
 
AUDIO 
Максимална Output Level ........................................................................... 1.5Vrms ( ± 3dB) 
Честота отговор ................................................................................. 20Hz до 20kHz 
Отношение сигнал- шум ......................................................................... 60db 
Разделяне 50db ................................................................................................... 
 
RADIO TUNER AM 
Честотният диапазон ......................................................................................... 522-1620 MHz 
(Europe ) 
АКО Raza …………………………………………………………………………………………... 450 
KHZ 
Работна чувствителност двадесет и пет db ............................................................................. 
 
FM RADIO TUNER 
Общата .................................................................................................... 87,5-108 MHz (Europe ) 
Rub . IF ……………………………………………………………………………………..……. 10,7 
KHZ 
Работна чувствителност петнадесетdb .............................................................................. 
Отношение сигнал- шум 50 db .............................................................................. 
.......................................................................................... 30db Stereo Separation ( 1 kHz ) 
Честота отговор ...................................................................................... 30-15 KHZ 
 
Забележка : Поради продължаващото усъвършенстване на продукта , спецификациите и 
дизайна могат да бъдат променяни без предизвестие. 
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DEPANARE 
 

Проблем Причина / Решение 
Няма захранване Проверете предпазителя, ако е изгорял, да 

го замени с такъв, който има същото 
количество на ампераж. 

Появата на грешки на LCD екрана или 
студен функции 

Натиснете RESET 

Невъзможност за получаване на радио антена е свързан или Проверете 
дали е правилно свързано. 

 
 
 

Poor прием 

Проверете дали антената е напълно удължен 
или ако е повреден, ако е повредена, 
сменете я с нова.  
Телевизионни сигнали са слаби.  
Антената не е правилно заземен, той 
проверява да има правилно заземяване и да 
се монтират правилно. 

Индикатор  мига стерео предаване е слаб (настроен на 
MONO). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Аз ще използвам Manual MP3 player auto PNI 8209 

 

6 
 

FISA REPARATIE 
 
 
 

___GARANTIE                                                                           ___ POSTGARANTIE 
 

DATA CUMPARARII _____________________ 
 

MODEL APARAT   ________________________________________ SERIE 
                                                         

DEFECT RECLAMAT__________________________________________________________ 
 
 

____________________________________________________________________________ 
  
 
 

ACCESORII _________________________________________________________________ 
 
 

STARE APARAT   ___BINE INTRETINUT        ____ ZGARIAT      ___ MURDAR     ___SPART 
 
 

NUME PROPRIETAR ________________________________     ADRESA________________ 
 
 

________________________________________________TELEFON ____________________ 
 
 
 

NUME EXPEDITOR__________________________________      ADRESA________________ 
 
 

_________________________________________________TELEFON____________________ 
 
 
 

DATA EXPEDIERII__________________ 
 

 
STAMPILA SI SEMNATURA  
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