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X-4200BT

1 Din sabit Mechless / Bluetooth MP3 Multimedya Oynatıcı
1A Bağımsız USB şarj yuvası ile
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     Montaj 

Montajdan Önce 

-Profesyonel kurulum talimatları için kalifiye bir teknisyene danışınız.
-Negatif kabloyu ayırınız
-Montaj manşonunu (kovanını) kafa ünitesinden çıkarmak için çıkarma anahtarlarını
takınız

Montaj Aşaması         
-Adım 1. Montaj manşonunu(kovanını) çıkarınız. Üniteyi montaj kovanından çıkarmak için 
çıkarma anahtarlarını takınız.

-Adım 2 . Montaj kovanını araç kontrol paneline takınız.
-Adım 3. Montaj kovanı sabitlenene kadar, montaj manşonunun etrafında birden

fazla montaj bağlantılarını bükünüz.

-Adım 4 . Ana üniteyi montaj manşonuna doğru kaydırınız. Tüm kablo
sistemlerini doğru olarak bağlayınız ve tık sesi çıkararak yerine oturtunuz. 

Adım 1 Adım2 Adım 3 Adım4 

Kablo Bağlantıları 
Her kablo için bağlantı altındaki grafik kablo sistemi

Renk
Kırmızı  

Sarı 
Siyah 
Mavi 
Beyaz 

Beyaz/Siyah 
Gri

Gri/Siyah 
Yeşil 

Yeşil/Siyah 
Menekşe 

Menekşe/Siyah 

  Bağlantı 
12V Ateşleme / Yedek parça

12V Batarya/ Hafıza
Topraklama

Otomatik Anten/ Amfi 

Sol Ön (+) 
Sol Ön (-) 
Sağ Ön(+) 
Sağ Ön (-) 
Sol Arka(+) 
Sol Arka(-) 

Sağ Arka (+) 
Sağ Arka (-) 

İpuçları
Araç kablo sisteminde uygun bir 

topraklama bulunmadığında siyah 
topraklama kablosunu araç şasesine 

bağlayınız.

Sigorta: 

Sigortayı değiştirirken yeni sigortanın 
doğru çeşit ve amperde olduğundan emin 
olunuz. 

Yanlış sigorta kullanılması üniteye zarar verebilir. 
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     Genel İşlemler 
Power on/off    -Üniteyi açmak için herhangi bir tuşa dokununuz ve üniteyi kapatmak için C> tuşuna 3             
saniye basılı tutunuz.. to turn the unit off. 

Mode   - Radio / USB / SD / Bluetooth (eşleştirilmiş) /AUX arasında seçim yapmak için MODE  

tuşuna dokununuz Ses          -Ses 

seviyesi düğmesini kullanarak ses seviyesini ayarlayınız 
Sessiz     -Susturmak için MU tuşuna dokununuz. TDaha önce seçilen ses seviyesinde dinlemeye 
devam etmek için tekrar dokununuz.  

        Aux              -Ünitenin ön AUX bağlantı noktasına 3.5 mm’lik bir kablo takınız.

Saat Ayarı         -Ünite açık olduğunda, saati görüntülemek için  CLK tuşuna uzun, ardından CLK 

tuşuna tekrar uzun süre dokununuz. “Clock” yanıp sönmeye başlar ve saati ayarlamak için VOL 

düğmesini ayarlayınız ve kabul etmek için SEL tuşuna basınız ve “minute” yanıp sönmeye 

başlar ardından dakikayı ayarlamak için VOL düğmesini ayarlayınız. Saat ve dakika 

ayarlamalarından sonra, CLK tuşuna uzun basmak son olarak ayarlamayı tamamlayacaktır.

Sel/ Menu         -BAS - > TRE - > BAL - > FAD - > LOUD - > EQ - > VOL ayarlamak için SEL 
tuşuna basınız.

-Auto (RGB Option) - > BEEP - > AREA (RADYO) ayarlarını yapmak için 
SEL tuşuna uzun basınız. 

   USB ) İşlemleri 
Oynatma(Çalma) -MP3 dosyalarını çalmak için USB aygıtını USB yuvasına  Jı takınız.

- Sonraki veya önceki parçayı seçmek içinI◄◄ veya ►►I tuşuna basınız.Çalan 

parçada ileriye veya geriye gitmek için 1 saniyeden daha uzun basınız.

-Çalınan kaydı durdurmak için ►il tuşuna dokununuz. Normal oynatmaya devam 
etmek için tekrar dokununuz.

ID3 Tag        -Bu ünite ID3 Tag 2.0. sürümünü desteklemektedir.MP3/WMA dosyasında ID3 Tag

WIRE CONNECTION DIAGRAM 

bilgisi varsa,ekranda görüntülenecektir. Eğer ID3 Tag bilgisi yoksa, ekranda 

hiçbir şey gösterilmeyecektir. ID3 Tag bilgisi dosya, klasör, müzik, albüm ya da 

artist verilerini içerebilir

KONTAK ANAHTARI(B+) 1KKIRMIZI

OTOMATİK ANTENIMAVİ

ÖNLclıHOPARLÖR+ IBEYAZ 
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INTRO          -INT !uşuna dokunduktan sonra "INT ON" ” işareti görüntülenir ve her parçanın ilk 10 
saniyesi çalınır. İşlemi iptal etmek için tekrar dokununuz. 

     REPEAT  - RPT tuşuna dokunduktan sonra  "RPT ONE" işareti görüntülenir ve seçilen MP3ü

RANDOM 

AMS 

5-10 

tekrar tekrar çalar, “RPT All” göstergesine dokunularak tekrar oynatılır, tüm MP3 

sürekli olarak tekrarlanır.
-RDM tuşuna dokunduktan sonra "RDM ON" işareti çıkar ve MP3ü rasgele sırayla 

çalar.Tekrar dokunduğunuzda “RDM OFF” işareti çıkar ve normal çalma sırasına döner.

-MP3 parçasını aramak için dokununuz ardından kabul etmek için SEL tuşuna basınız. 

-MP3 dosyalarını seçmek için 10 parça aşağıda, klasör 5-10 klasör aşağı dokunularak 

bulunabilir

6+10         -MP3 dosyalarını seçmek için 10 parça yukarıda, klasör 10+6 klasör yukarıya dokunularak 
bulunabilir. 

  USB f İşlemleri 
Şarj Etme 1 -Şarj kablosunu USB yuvasına  USB f ( 2.1 A Opsiyon için ). 
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Radyo İşlemler
İstasyon arama   -Önceki veya sonraki güçlü sinyali olan istasyonları otomatik aramak için I◄◄ ya da  

►►ı tuşuna dokununuz.

- Manuel ayar moduna girmek için I◄◄ veya ►►I tuşuna uzun süre dokununuz. Radyo frekansını tek

seferde bir adım aşağı veya yukarı taşımak için  I◄◄ ya da  ►►I  tuşuna dokununuz.(2 saniye sonra 
otomatik moda geri döner)
Frekans Bandı  -FM1, FM2, FM3 arasında seçim yapmak için “BAND” anahtarına dokununuz. 

AMS 

Frekans bandı, 6ya kadar her bant için önceden ayarlanmış tarama programlanabilir, böylece 18 FM 

istasyonuna (12 AM istasyonu opsiyon) kadar hafızaya kaydedebilir

- Ekranda görünecek ön ayar numarasını kaydetmek için dokununuz. 
-Geçerli frekanstan arama yapmak için ve iki bant araştırması bitene kadarki sinyalleri kontrol 
etmek içi uzun dokununuz. Ve sonra en güçlü 6 istasyona karşılık gelen ön ayar 
numarasına kaydedilir. 18 FM istasyonuna kadar.

İstasyon Ön ayarları  -İstediğiniz frekans bandını ve istasyonu seçiniz.. İstenen ön ayar tuşuna 

(1-6) 2 saniyeden daha uzunca bir süre basınız. Kaydedildiğinde ön ayar numarası görünecektir.

-Ön ayarlı istasyonlar, ilgili ön ayar tuşuna dokunularak her zaman geri alınabilir. 

Bluetooth® İşlemler
Hazırlık     -Bluetooth aygıtını kullanmadan önce, bağlantı eşleştirilmelidir 

– ana üniteyi açınız, cep telefonunuzu ünitenin yakınına koyunuz, eşleştiriniz ve bağlayınız.Eşleştirme 
işlemine başlamadan önce bluetooth un cihazınızda etkinleştirildiğinden emin olunuz.

Eşleştirme   -Araç ünitesini açınız, telefonunuzu ünitenin yanına koyunuz ve telefonunuzun bluetooth  

 işlevini etkinleştirinizBirkaç dakika içinde telefonunuz “CARAUDIO” isimli yeni bluetooth cihazını 
bulacaktır. Telefon başarılı bir eşleşme için hazır olacaktır. Eşleşme bağlantısı başarılı 

olduğunda,ekranda “LINKED” yazısı görünecek ve bluetooth işaretinin * yanıp sönmesi duracaktır. 
Ardından bluetooth özelliğini kullanabilirsiniz.
Veri akışı                -Ana ünite A2DP kablosuz ses akışını desteklemektedir. 

 

- Önceki veya sonraki parça için I◄◄ veya ►►I tuşuna dokununuz.

- Çalan kaydı durdurmak için  ►11 tuşuna, çalan kayda devam etmek için  tekrar dokununuz.
-Ana ünite başka bir moddaysa, “BT MUSIC” moduna geri dönmek için MODE tuşuna dokununuz

      Eller Olmadan -Arama geldiğinde üniteye otomatik olarak yönlendirilecektir ve ekranda 
“CALL IN with TEL. NO”  işareti görünecektir.   
-  ...tuşuna kısa süre dokunmak, aramayı kabul etmektir. Ardından paneldeki mikrofon 
aracılığıyla karşı tarafla konuşabilirsiniz.
-Konuşmayı bitirdikten sonra telefonu kapatmak için,… tuşuna dokununuz.
-Arama geldiğinde reddetmek için, uzunca … tuşuna dokununuz.
-BT modunda son çağrıyı tekrar aramak için … tuşuna dokununuz.
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UZAKTAN KUMANDA(Opsiyon) 
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-------------------------------------------------------------,------------------------------------------------------------- -

Genel 

Güç Kaynağı gereksinimi 
Yük impedansı        
Maksimum çıkış gücü      
Akım drenajı
Şase ölçüleri

Ton Kontrolleri 

Bas (1 00Hz'de) 
Tiz (10K'da) 

USB Müzik çalar 

Sinyal Gürültü Oranıo 
Kanal Ayrımı 
Frekans Yanıtı 

FM Radyo 

Frekans 
IF 
Duyarlılık (S/N-30d B) 
Teyp Ayrımı 

ÖZELLİKLER

* Açıklamalar: 1.Özelliklerin haber verilmeden değiştirilme hakkı saklıdır

DC 14.4V, Negatif Topraklama 
4 ohms 
20W x 4  
10A 
178 x 87 x 50mm 

+10dB 1 -10dB 
+10dB 1 -10dB 

60dB'den fazla 
60dB'den fazla 
20Hz- 20KHz 

87.5 -108MHz 
10.7MHz 
12dBu 
>30dB 

2.Uygulama veya üniteyle ilgili bir sorun olursa, üniteyi resetlemek için 
lütfen reset yuvasındaki düğmeye basmak için pimi kullanınız.
3. Dokunmatik ekranın çalışması için eldiven kullanılmamalıdır.
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        Ek İşlemler 
APP (Uygulama) İşlemi

SmartBT iPlug uygulaması , medya alıcınızın nihai kablosuz denetleyicisidir.

" SmartBT iPlug O "  Apple Store, Google Play Store’da araştırabilir ve akıllı 

telefonunuza yükleyebilirsiniz.
Aynı zamanda aşağıdaki gibi " SmartBT iPlug" ı QR koduyla telefonunuza tarayabilirsiniz.

SmartBT iPlug 

Voice Assistant ılı -Ses Asistanı 
BBluetooth telefonunuzla eşleşmiş olmalı ve Voice Assistant tuşuna uzun dokunmalısınız ı!, 
Alıcı, akıllı telefonunuzdakiSiri® ya da Google Assistant™ aktive etmek için hemen Bluetooth 
moduna geçecektir.

*Bu işlem sonra erdiğinde manuel olarak önceki veya istenen moda geri dönmeniz gerekmektedir. 

 08 


	页 1
	书签EFBB907A　　　　　　　　　　X-4200BT
	书签763CF23E　　　　　　　　　　X-4200BT
	书签D78887FA　　　　　　　　　　SmartBT iPlug 

	页 2



