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MP3 PLAYER ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
AVH-8602

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. PWR/MOD
2. Επόμενο
3. Λαβή ήχου/EQ
4. Ρολόι
5. Οθόνη
6. AUX IN

7. Θύρα USB
8. Προηγούμενο
9. Σίγαση
10. BND/AS
11. 1/Παύση
12. 2/Αναζήτηση

13. 3/Επανάληψη
14. 4/Τυχαίο
15. 5/-10
16. 6/+10
17. Θύρα κάρτας SD

Περιγραφή του πάνελ
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Βασική λειτουργία

Ραδιόφωνο

1. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση (  / Πλήκτρο MOD )      
Πιέστε το  / Πλήκτρο MOD για ενεργοποίηση,       
πιέστε και κρατήστε το  / Πλήκτρο MOD για απενεργοποίηση.

2. Αλλαγή λειτουργίας (  / Πλήκτρο MOD )         
Εισάγετε το U disk, ή την κάρτα SD/MMC/TF και πιέστε το  / Πλήκτρο MOD, η λειτουργία θα 
αλλάξει ως εξής:            
Ράδιο  U disk  SD/MMC/TF  AUX

3. Ένταση ήχου             
Γυρίστε δεξιόστροφα για να αυξήσετε τον ήχο και αριστερόστροφα για να τον μειώσετε.

4. EQ ( Πλήκτρο EQ)            
Στην κατάσταση MP3, πιέστε τη λαβή ήχου για να επιλέξετε POP, ROCK, JAZZ, και CLASS.

5. Σίγαση ( Πλήκτρο MUT)            
Πιέστε το πλήκτρο MUT για σίγαση και ξαναπιέστε το για να επαναφέρετε τον ήχο.

1. Η συσκευή έχει τις λειτουργίες FM1, FM2 και FM3. Στη λειτουργία ραδιοφώνου πιέστε το BND/
AS πλήκτρο για αλλαγή μεταξύ FM1, FM2 και FM3.

2. Αυτόματη αναζήτηση σταθμών ( πλήκτρα  /  )      
 Στη λειτουργία ραδιοφώνου πιέστε το πλήκτρο   ή  για αυτόματη αναζήτηση του 
επόμενου ή του προηγούμενου σταθμού.

3. Χειροκίνητη αναζήτησ σταθμών ( πλήκτρα  /  )      
 Στη λειτουργία ραδιοφώνου πιέστε και κρατήστε το πλήκτρο   ή  για χειροκίντη 
αναζήτηση του επόμενου ή του προηγούμενου σταθμού. Η λειτουργία θα επανέλθει στην 
αυτόματη αναζήτηση αν δεν πιέσετε τίποτα για 5 δευτερόλεπτα.

4. Αυτόματη αποθήκευση (πλήκτρο BND/AS)        
 Στη λειτουργία ραδιοφώνου πιέστε και κρατήστε το πλήκτρο BND/AS για αυτόματη 
αναζήτηση σταθμών και αποθήκευσή αυτών που βρέθηκαν στα πλήκτρα 1-6 των FM1, FM2 
και FM3. Όταν η αποθήκευση ολοκληρωθεί η συσκευή θα παίξει τον κάθε σταθμό για 5 
δευτερόλεπτα, τότε πιέστε το πλήκτρο BND/AS για να επιλέξετε τον σταθμό που θέλετε.

5. Χειροκίνητη αποθήκευση (πλήκτρα 1-6)        
 Στη λειτουργία ραδιοφώνου πιέστε και κρατήστε ένα από τα πλήκτρα 1-6 και ο τρέχων 
σταθμός θα αποθηκευτεί.

6. Αναπαραγωγή των αποθηκευμένων σταθμών (πλήκτρα 1-6)      
Στη λειτουργία ραδιοφώνου πιέστε ένα από τα πλήκτρα 1-6 για να ακούσετε τον αντίστοιχο 
σταθμό.
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Αναπαραγωγή MP3

Ρολόι

Άλλα

Η αναπαραγωγή MP3 είναι για δίσκους USB και κάρτα SD/MMC/TF.
Στην κατάσταση αναπαραγωγής USB, η οθόνη θα δείχνει “USB”.
Στην κατάσταση αναπαραγωγής SD/MMC/TF, η οθόνη θα δείχνει “SD”.
Στην κατάσταση αναπαραγωγής USB ή SD/MMC/TF, η οθόνη επίσης θα δείχνει πληροφορίες 
αναπαραγωγής όπως αριθμός κομματιού--Λεπτά--Δευτερόλεπτα.
1. Πιέστε  ή  για προηγούμενο ή επόμενο.
2. Κρατήστε πατημένο  ή  για πίσω ή εμπρός.
3. Πιέστε 5/-10 ή 6/+10 για να επιλέξετε τα προηγούμενα 10 ή τα επόμενα 10 τραγούδια.
4. Πιέστε 1/PAU για παύση και ξαναπατήστε 1/PAU για αναπαραγωγή.
5. Πιέστε 2/INT για να παίξετε τα πρώτα 10 δευτερόλεπτα κάθε κομματιού, η οθόνη θα δείξει 

“INT”. Σε αυτή την κατάσταση πιέστε 2/INT ξανά για να ακυρώσετε την αναζήτηση. Η οθόνη 
θα δείξει για λίγο “ALL” και η κανονική αναπαραγωγή θα συνεχιστεί.

6. Πιέστε 3/RPT για επανάληψη ενός, η οθόνη θα δείξει “APT”, πιέστε 3/RPT ξανά για 
επανάληψη όλων, η οθόνη θα δείξει “ALL”.

7. Πιέστε 4/RDM για να ξεκινήσει η τυχαία αναπαραγωγή, η οθόνη θα δείξει “RDM”, πιέστε ξανά 
για να ακυρώσετε την τυχαία αναπαραγωγή, η οθόνη θα δείξει “ALL”.

1. Οθόνη ρολογιού           
Στην κατάσταση MP3 πιέστε CLK, η οθόνη θα δείξει “CLK” αντί για τις πληροφορίες του 
MP3. Η μονάδα θα επιστρέψει στις πληροφορίες MP3 άν δεν πατηθεί κάτι άλλο για 5 
δευτερόλεπτα. Το ρολόι είναι 24ωρο.

2. Ρύθμιση ρολογιού           
 Πιέστε συνεχόμενα το πλήκτρο CLK, η οθόνη θα δείχνει στο σημείο της ώρας και θα 
αναβοσβήνει. Γυρίστε τον διακόπτη της έντασης για ρύθμιση της ώρας. Πιέστε το CLK ξανά, 
η οθόνη θα δείξει στο σημείο των λεπτών και θα αναβοσβήνει. Γυρίστε τον διακόπτη της 
έντασης για ρύθμιση των λεπτών. Η μονάδα θα επιστρέψει στις πληροφορίες MP3 άν δεν 
πατηθεί κάτι άλλο για 5 δευτερόλεπτα.

AUX IN
Πιέστε   / Πλήκτρο MOD για να μεταβείτε στην κατάσταση AUX IN, πιέστε   / Πλήκτρο MOD 
ξανά για συνέχεια.
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Προδιαγραφές

Διάγραμμα σύνδεσης

FM
• Εύρος συχνότητας: 87.5MHz - 108MHz
• Μέγιστη ευαισθησία: ≤ 37dBf
• Αναλογία σήματος προς θόρυβο: ≥ 40dB
• Διαχωρισμός στέρεο: ≥ 20dB

MP3
• Υποστηριζόμενος τύπος αρχείων: MP3
• Αποθήκευση μουσικής: Δίσκος USB / Κάρτα TF
• Απόκριση συχνότητας: (100Hz - 10kHz) ±8dB
• Αναλογία σήματος προς θόρυβο: ≥ 50dB
• Διαχωρισμός καναλιών: ≥ 35dB
• Παραμόρφωση βολτάζ αρμονικών: ≤ 5%
• Ισορροπία καναλιών στέρεο: ≤ 3dB

ΓΕΝΙΚΑ
• Βολτάζ: DC 12V
• Ισχύς εξόδου: 45W x 4
• Αντίσταση ηχείου: 4Ω ~ 8Ω
• Διαστάσεις: 178mm (Π) x 50mm (Υ) x 96mm (Β)

Κύρια μηχανή
Υποδοχή κεραίας

Κόκκινο
Δεξιά έξοδος RCA Σύνδεση σε 

αυτόματη κεραία

Κλειδαριά ανάφλεξης
Λευκό

Κίτρινο καλώδιο

Μπλε καλώδιο

Κόκκινο καλώδιο

Μαύρο καλώδιο

Γκρι καλώδιο

Μωβ καλώδιο

Λευκό καλώδιο

Πράσινο καλώδιο

Πράσινο και μαύρο καλώδιο

Λευκό και μαύρο καλώδιο Γκρι και μαύρο καλώδιο

Μωβ και μαύρο καλώδιο

Αριστερή έξοδος RCA

Σύνδεση θετικού 
πόλου μπαταρίας

Σύνδεση αρνητικού 
πόλου μπαταρίας

Μπροστά αριστερά ηχείο Μπροστά δεξιά ηχείο

Πίσω αριστερά ηχείο Πίσω δεξιά ηχείο
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Εγκατάσταση

1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά  τις οδηγίες χρήσης πριν την εγκατάσταση.
2. Παρακαλούμε ζητήστε από εξειδικευμένο προσωπικό να κάνει την εγκατάσταση αν είναι 

δυνατόν.
3. Μη συνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας πριν ολοκληρωθούν οι υπόλοιπες συνδέσεις.
4. Για την αποφυγή βραχυκυκλώματος, παρακαλούμε να τυλίξετε τα γυμνά καλώδια με 

μονωτική ταινία.
5. Συμμαζέψτε όλα τα ελεύθερα καλώδια μετά την εγκατάσταση.
6. Η μονάδα είναι σχεδιασμένη για λειτουργία μόνο σε 12V DC αρνητικό ηλεκτρικό σύστημα 

γείωσης. Βεβαιωθείτε πως το αυτοκίνητό σας πληρεί αυτές τις προϋποθέσεις.
7. Παρακαλούμε συνδέστε τα καλώδια σύμφωνα με το χρώμα. Λάθος σύνδεση μπορεί να 

οδηγήσει σε ζημιά στη μονάδα και το ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου.

κλειδί αποσυναρμολόγησης

λυγίστε τον ιμάντα άν χρειαστεί

σταθερός
ιμάντας

πίνακας

Πίνακας

κύριο πλαίσιο

κάλυμμα 
κελύφους
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Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα Αιτία Λύση

Η ένδειξη 
ισχύος είναι 
απενεργοποιημένη

Το καλώδιο τροφοδοσίας είναι 
συνδεδεμένο ανάποδα.

Συνδέστε σωστά τα καλώδια 
τροφοδοσίας.

Καμία ένδειξη στην 
οθόνη

Το κίτρινο καλώδιο δεν είναι 
συνδεδεμένο στο θετικό ηλεκτρόδιο 
της μπαταρίας.

Συνδέστε το κίτρινο καλώδιο στο 
θετικό ηλεκτρόδιο της μπαταρίας.

Δεν υπάρχει ήχος 1. Δεν υπάρχει τροφοδοσία
2. Η καλωδίωση των ηχείων έχει 

αποσυνδεθεί.
3. Δεν υπάρχουν υποστηριζόμενα 

αρχεία στο USB ή στο TF.
4. Οι ακροδέκτες του δίσκου USB ή 

TF είναι φθαρμένοι ή λερωμένοι 
με αποτέλεσμα να γίνεται κακή 
επαφή.

Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
Συνδέστε την καλωδίωση των 
ηχείων.
Ελέγξτε τις πηγές των USB και TF.

Καθαρίστε με καθαρό οινόπνευμα

Ο ήχος είναι 
πολύ χαμηλός 
(θόρυβος)

1. Η εσωτερική αντίσταση της 
τροφοδοσίας έχει πολύ θόρυβο.

2. Το καλώδιο της κεραίας είναι 
χαλαρό.

Αντικαταστήστε με καινούρια 
τροφοδοσία.
Πιέστε το καλώδιο της κεραίας στο 
βύσμα.

Μόνο μονοφωνικό 1. Μία απο τις καλωδιώσεις ηχείων 
έχει αποσυνδεθεί

2. Ο ενισχυτής ισχύος IC έχει 
υποστεί ζημιά.

Συνδέστε την καλωδίωση των 
ηχείων.
Αντικαταστήστε τον ενισχυτή 
ισχύος.


