SVENSK BRUKSANVISNING
LTC PRO-10 0BT
9
BLUETOOT H
RDS BILRADIO MED CD/MP3 SPELARE
FULL iPod/iPhone-KONTROLL
UTTAG FÖR USB/SD KORT SAMT FRONT AUX

2. INKOPPLING

1. INSTALLATION
Följande illustrationer visar en typisk installation. Om något är oklart under
installationen, kontakta inköpsstället.
Om du är osäker på hur en sådan här enhet skall installeras, tag hjälp av ev
fackman.

L

För att montera frontpanelen i radion, tryck i den högra
sidan först i radion, därefter trycks den vänstra delen av
frontpanelen in mot radion och ett klickljud hörs när
frontpanelen kommit i rätt läge.
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HÖGER BAK HÖGTALARE (-)

AMP

1. Tryck på frontpanelens Release-knapp.
2. Tryck på vänstra sidan av fronten till höger.
3. Drag frontpanelen rakt ut.
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3. KNAPPARNAS PLACERING
VOLYMRATT

Vrid på volymratten för att öka eller minska
volymen.( Max volym är “46”).

SÖK UPP
/NER

I sökläget, tryck på den här knappen för att komma
Auto Seek-läget, håll knappen intryckt för att komma in i
Manuell sökning.
I mediauppspelningsläget, tryck på

FIL UPP
/NER
SNABBT FRAM
/BAK

Nr.

Funktion

SNABBVAL
NUMMERKNAPPAR

Beskrivning

MUTE

En kort knapptryckning för att Mute Av/På.

STRÖM
AUDIO MENU
LJUDMENY

Tryck på knappen för att sätta på enheten. Håll
knappen intryckt för att stänga av.
Tryck på knappen för att komma in i ljudmeny
läget för att ställa in följande:
EQ(Förinställd Equalizer)/xBAS(iX-Bass)/BAS
(Bassnivå)/TRE(Diskantnivå)/BAL
(Balans)/FAD(Fader)

SYSTEMMENY

Håll knappen intryckt för att komma in i
Systemmenyn.

REL

Tryck på knappen för att lösgöra fronten.

I radioläget, tryck kort på nummerknappen för att komma åt förinställd kanal. Håll
knappen intryckt för att lagra en önskad kanal.
I media uppspelning, tryck kort på respektive
nummer-knapp för att utföra följande enligt nedan.
Nummer
1
2
Pause/
Knapp
Intro
Play

3

4

Upprepa Random

5

6

Folder Folder
Upp
Ner

MODE

Tryck på MODE-knappen för att välja mellan
olika uppspelningskällor: TUNER,

XBS

Tryck på knappen för att sätta på/ stänga av
iX-BASS funktionen.

INFO

Tryck kort för att visa klockan.
I mediauppspelning, tryck på den här knappen
upprepade gånger för att visa ID3 information:
Clock->Play time->Folder->File->Album->Song->Artist
I iPod-läget, tryck på den här knappen för att komma
in i iPod kontroll-läget.

EQ

Tryck på den här knappen för att välja bland de
förinställda EQ: EQ OFF -> CLASSIC -> POP -> ROCK

BAND
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I mediauppspelningsläget, håll knappen
för att snabbspela framåt/bakåt.

4. ANVÄNDANDE
Tryck och håll AUDIO/MENU nere för att komma till SYSTEM menyn.
AF ON/OFF (Alternativ frekvens PÅ/AV)
Tryck
för att välja värdet som skall justeras, rotera sedan volym/
Vrid
på volymkontrollen för att välja På/Av på AF (Alternativ frekvens)
kontrollen för att välja värde.
funktionen . När AF är På söker mottagaren automatiskt efter den
Återkoppling/Frånkoppling (RECON/DIS-CON)
starkaste signalen, men med samma program identifikation som
Denna funktion gör det möjligt att återkoppla eller koppla från vald station.
en ihopkopplad mobiltelefon eller Bluetoothenhet manuellt. För
TA ON/OFF (Trafikmeddelande PÅ/AV)
att återinkoppla eller koppla från Bluetooth, tryck & håll in
Vrid
på volymkontrollen för att välja På/Av på TA (Trafikmeddelande)
knappen Audio/Meny. "RE-CON" eller "DIS-CON" visas på
displayen beroende på Bluetoothfunktion, tryck sedan på funktionen. Vid aktivt TA läge, växlar enheten till RADIO (oberoende
av valt avspelningsläge) vid trafikmeddelande och sänder meddelandet.
knappen Power/Mute för att aktivera.
När trafikmeddelandet är slut övergår enheten till föregåenda
Bluetooth På/Av (BT On/Off)
avspelningsläge. Om TA läget inte är aktiverat kommer radion inte att
Tryck & håll in knappen Audio/Meny, användaren kan sedan växla över till trafikmeddelande.
vrida volymratten för att sätta på/stänga av Bluetooth funktion.
SEEK DX (Lokal/Distans mottagning)
Denna funktion används för att ange styrkan på signalerna där radion
AS STORE ( Spara automatiskt )
stannar under automatisk sökning. "Distans" är standard, vilket gör
I radioläge, tryck på Power/Mute knapp för att välja spara automatiskt.
att radion att stannar vid ett bredare spektrum av signaler. För att ställa
De sex starkaste stationerna i valt band (FM1-3 eller AM 1-2) lagras
in enheten att välja bara starka lokala stationer under automatisk
på förvalsknapparna automatiskt: FM1, FM2, FM3 (1-6), AM1, AM2.
inst.llning,vrid på volymkontrollen till “LOC” visas i displayen.
PTY (Program Typ)
AREA (Tuner frekvensavstånd)
I PTY läge, tryck Power/Mute för att välja programtyp, vrid på
Detta alternativ väljer frekvensavstånd lämplig för ditt område.
volymkontrollen för att välja kategori.
“EUR (Europa)” är standardinställningen. Vrid på volymkontrollen för att välja
AREA U.S.A, U.S.A, LAT (Latin), eller RUS(Oirt).

MUSIK GRUPP

TALAD GRUPP

POP M , ROCK M

NEWS, AFFAIRS, INFO

EASY M, LIGHT M

SPORT, EDUCATE, DRAMA

CLASSICS, OTHER M

CULTURE, SCIENCE, VARIED

JAZZ M, COUNTRY

WEATHER,FINANCE, CHILDREN

NATION M, OLDIES M

SOCIAL, RELIGION, PHONE IN

FOLK M, A-TEST, ALARM

TRAVEL, LEISURE, DOCUMENT
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TIDSINSTÄLLNING
Tiden på klockan kommer att ställas till 12:00 som standard.
Programmera aktuell tid genom att vrida volymkontrollen medurs för att
justera minuter och moturs för att justera timmar.
BEEP ON/OFF (Ljudsignal PÅ/AV)
Med funktionen ljudsignal PÅ kan en hörbar ljudsignal höras varje gång
en knapp trycks in på framsidan av radion. "Beep ON" är standard. Vrid
på volymkontrollen för att välja "BEEP OFF" alternativet, då hörs ingen
ljudsignal.
ÅTERSTÄLLA
För att återställa alla inställningar till fabriksinställning.

5. EXTERNA ANSLUTNINGAR OCH MEDIASPELARE
MP3-musikfiler är ett ljudkomprimeringsformat. Denna enhet kan spela MP3
direkt från filer som finns på ett USB-minne eller SD-kort.

USB ANVÄNDNING
Sätt i USB-enheten
1. Öppna locket markerad

2.

på fronten.

Sätt i USB-enheten till USB-uttaget. Enheten börjar spela från
från USB-enhet en automatiskt.

OBS
Se till att USB-enheten endast innehåller musik.
Ta ut USB-enheten
Kom alltid ihåg att stänga av enheten och sedan ta ut USB-minnet.
I annat fall kan USB-minnet skadas!

ANVÄNDA MINNESKORT
Sätt i minneskortet
1. Tryck på knapp en
för att öppna frontpanelen.
2. Tryck vänst er sida av frontpanelen åt höger. Drag frontpanelen
mot dig för att avlägsna den från apparaten.
3. Sätt in kortet i kortplatsen, observera riktning tills ett “Klick” ljud
hörs.
4. Sätt tillbaks frontpanelen. Enheten börjar spela från minneskortet
automatiskt.

Ta ut minneskortet
Stäng av enheten. Tag av frontpanelen. Tryck på kortet till ett "
ljud hörs. Man kan nu ta ut minneskortet.

K lick"

AN VÄNDA AUX-IN
Anslut den externa signalen till A ux- in uttaget
på frontpanelen , tryck sedan på Mode-knappen
för att välja Aux läget. Tryck på Mode-knappen
igen för att avbryta Aux läget och återgå till
föregående läge .

ÅTERSTÄLLNING
Du kan återställa enheten till standardinställning.
RESET knappen finns på huvudenheten (som visas på bilden).
Genom att trycka in den vertikalt med en kulspetspenna eller ett
metallföremål kommer den att aktiveras .
Återställningsknappen ska användas
av följande anledningar:
1. Första installation och alla anslutningar
är genomförda.
2. Alla knappar fungerar inte.
3. Felmeddelande ses på displayen.
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6. iPod / iPhone ANVÄNDNING
Denna enhet är utrustad med iPod/iPhone Ready - funktion vilket tillåter
användaren att ha direkt kontroll av sin iPod/iPhone genom frontpanelen s
knappar och att visa iPod/iPhone låtinformation på enhetens display.
Läs nedan för mer information.

Kompatibla iPod/iPhone
Apple iPod och iPhone-modeller med 30-stifts dockningskontakt:
Gjord för:
• iPod nano (2:a generationen)
• iPod nano (3:e generationen, endast 4GB)
• iPod nano (3.e generationen, endast 8GB)
• iPod nano (4:e generationen)
• iPod nano (5:e generationen)
• iPod classic (1:a generationen)
• iPod classic (2.a generationen)
• iPod touch (1:a generationen)
• iPod touch (2:a generationen)
• iPod touch (3:e generationen)
• iPod video (endast 30GB, 80GB)
Fungerar med:
• iPhone
• iPhone 3G
• iPhone 3GS
• iPhone 4

Ansluta iPod / iPhone
Sätt i din iPod/iPhone USB-kabel i frontpanelens USB - uttag. Enheten
börjar spela från iPod/iPhone automatiskt.

iPod/iPhone USB-kabel
(medföljer inte denna enhet)

Styra iPod/iPhone musik uppspelning
Ett l ångt tryck på iPod-kontroll/INFO-knapp på frontpanelen växlar
mellan de två styrlägen:
• iPod-styrning: Använd iPod/iPhone för musikkontroll.
• Frontpanel styrning: Använd frontpanelens knapparna på enheten
för musikkontroll.

OBS
Se till att iPod/iPhone-kabeln är korrekt ansluten. A nvänd endast
original iPod/iPhone kabel.

Sök efter spår på iPod/iPhone
1. T ryck på BAND/

för att bläddra i iPod/iPhone menyn.

2. Vrid på volymkontrollen för att välja läget artistsökning. Tryck sedan
på ‘Power/Mute’ knappen för att bekräfta .
3. Vrid på volymkontrollen för att välja artist. Tryck sedan på ‘Power/
Mute' knappen för att bekräfta.
4. Vrid på volymkontrollen för att välja önskad låt i det aktuella albumet
T ryck sedan på ‘Power/Mute’ knappen för att bekräfta.
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7. BLUETOOTH HANDSFREE-ANVÄNDNING
Guide för Bluetooth-användning
1.När ni använder vår Bluetooth-huvudenhet, se till att mobilen
som används har stödfunktioner för Bluetooth (headset- eller
handsfree-profiler eller båda)
2.Innan du börjar använda vår Bluetooth-huvudenhet, se först till
att slutföra parningen med din mobiltelefon. Se i manualen, avsnitt
"PARNING" för instruktioner om "PARNING". För att säkerställa bäst
förhållande för parning eller återanslutning, se till att telefonens batteri är
fulladdat när du gör parning eller återanslutning.

12. Vissa mobiltelefoner kan stödja "IN BAND RING TONE", såsom Nokia. I
sådant fall kommer den ringsignalen vara den samma som den ringsignal
du valt i mobiltelefonen.Men vissa mobiltelefoner som Sony Ericsson
stöder inte den här funktionen.ringsignalen i huvudenheten kommer vara
en standardringsignal.
13. Om Bluetoothfunktionen inte fungerar normalt, t.ex. parning eller
utgående samtal ej fungerar kan användaren försöka göra en
SOFTRESET av Bluetoothmodulen genom att ta bort frontpanelen från
huvudenheten och vänta ca. 1 min. Sedan åter sätta tillbaka frontpanelen
på enheten och ta Bluetooth i drift igen. Användare kan även återställa
hela enheten genom att trycka på RESET-knappen bakom frontpanelen.

3. Vänligen försök alltid para ihop mobilen med huvudenheten efter att
mobiltelefon var påslagen ett par minuter för att säkerställa bästa resultat
med Parningen.

OBSERVERA
Genom att trycka på knappen RESET kommer apparaten att återgå
till fabriksinställning och alla lagrade radiokanaler raderas.

4. "BT8805" är denna enhets modellnummer som visas på mobiltelefonens
Display.
5. För att uppnå bästa prestanda ska du alltid hålla mobiltelefonen
inom 3 meter från huvudenheten.
6. Vänligen håll alltid en fri väg mellan mobiltelefonen och huvudenheten.
7. Placera aldrig något metallföremål eller hinder mellan mobiltelefonen och
huvudenheten.
8. Några märken av mobiltelefoner som t.ex. Sony Ericsson kan ha
"Energisparläge” när Bluetooth är igång. VÄNLIGEN ANVÄND INTE
"Energisparläge" med denna huvudenhet, då problem med
kommunikationen kan inträffa om "Energisparläge" är valt.
9. Innan användaren gör utgående samtal eller tar emot inkommande samtal,
se till att mobiltelefonens "Bluetoothfunktion" är påslagen.
10. För att säkerställa bästa samtalskvalitet/prestanda, bör du prata inom 1
meter från huvudenheten.
11. Om användaren vill koppla från mobiltelefonen från huvudenheten, stäng
av Bluetoothanslutningar på mobiltelefonen, eller gå till SYSTEM MENU,
"dis-connect" för att koppla från Bluetooth manuellt. (Se
instruktionsboken, avsnitt "frånkoppling av Bluetoothsystemet.)

FAQ (Vanliga frågor)
Fråga: Under telefonsamtal är ljudet från bilens högtalare är inte
högt nog.
Svar: Prova höja volymen på huvudenheten till en lämplig nivå.
Fråga: Under telefonsamtal kan "den uppringde" inte höra min röst
högt nog.
Svar: Försök få "lyssnaren" att öka volymen på hans/hennes mobiltelefon.
Fråga: Under telefonsamtal kan "den uppringde" höra eko/feedback.
Svar: Enhetens volym är för hög vilket gör att rösten återkopplas till den
inbyggda mikrofonen. Detta kan korrigeras genom att sänka volymen.
Fråga: Under telefonsamtal klagar "den uppringde" på att bakgrundsljudet
är bullrigt.
Svar: Kan vara att du befinner dig i en bullrig miljö. Prova stänga bilens Fönster
för att minska bakgrundsljud i telefonsamtalet.
Fråga: Om mobiltelefonen som redan parats ihop med huvudenheten, efter flera
samtal inte släpper igenom inkommande samtal genom huvudenheten.
Svar: Kan vara att den parade mobiltelefonen förlorade Bluetoothanslutningen med
huvudenheten. I det här fallet, gå till "MENU" & välj "reconnect" för att återansluta
huvudenheten med den parade mobiltelefonen. För mer information, vänligen se
menyn "återansluta".
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7. BLUETOOTH HANDSFREE-ANVÄNDNING
Bluetooth Handsfree Funktionstangentsguide
1

3

PARNING
Para ihop mobiltelefonens & huvudenhetens
Bluetoothsystem
Öppna din mobiltelefon och slå på Bluetooth, och sök Bluetooth
enhet.
"BT8805" skall visas i ihopkopplingslistan på mobiltelefonen.
Användaren skall välja "BT8805" och sedan mata in lösenordet
"1234".
Om ihopkopplingen lyckas blinkar “
i displayen i 3
sekunder, sedan visas "Bluetooth" ikonen i displayen när
Bluetooth är anslutet. Enheten kommer automatiskt att växla
tillbaka till föregående läge.
att
Om ihopkopplingen misslyckas kommer “
blinka i displayen i 3 sekunder och enheten kommer
automatiskt att växla tillbaka till föregående läge.

M O DE
MU TE

XBS
BACK

AUDIO

BROWSER

“

EQ

INFO
iPod CTR

MENU

2

“

Funktionstangent

Bluetooth handsfreefunktion

1. Volymratt
(Kort tryckning)

Bekräfta (svara) på ett inkommande
samtal
Avvisa inkommande samtal

2.
Call/Esc (kort tryckning)
3.
Telefon/Överföra
(lång tryckning)

Avsluta ett samtal
Överföra telefonsamtal tillbaka
till mobiltelefonen

Återanslutning av Bluetoothsystemet
Enheten har inbyggd automatisk återanslutningsfunktion. I vissa
förhållanden
behöver användaren återansluta manuellt. Som till exempel följande:
Om mobiltelefonen är utom räckhåll. (2 meter från huvudenheten)
Vid förlorad anslutning när användaren kommer tillbaka till enheten.
Om det samtidigt finns ett inkommande samtal eller användaren har
samtal på
mobiltelefonen 2 meter från huvudenheten och kommer tillbaka till
huvudenheten.
Om användaren vill överföra samtalet från mobiltelefonen till
huvudenheten. Då
måste man återansluta manuellt.
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7. BLUETOOTH HANDSFREE-ANVÄNDNING
Gå till menyn Inställningar och välj DIS-CONN för manuell
bortkoppling.

Enheten kan återanslutas på nytt genom följande metod:
Gå till menyn Inställningar och välj RE-CON för att aktivera
den manuella återanslutningen.

OBSERVERA

OBSERVERA

Se i menyn Inställningar för mer information om hur man
kommer till inställningsläget.

Se i menyn Inställningar för mer information om hur man
kommer till inställningsläget.

“

visas på displayen, tryck på AUDIONär “
knappen för att aktivera den manuella bortkopplingen.

“

När“
visas på LCD -skärmen trycker du på AUDIOknappen för att aktivera den manuella återanslutningen.

Skulle frånkopplingen vara framgångsrik, kommer displayen
att visa “
och enhete n kommer
automatisk t att växla tillbaka till föregående läge.
“

OBSERVERA

INKOMMANDE SAMTAL
Besvara ett inkommande samtal

“

LCD-displayen visar “
under tiden du parar ihop
mobilen med huvudenheten.
Om parningen är framgångsrik, kommer displayen att visa
och enheten kommer automatiskt att växla
“
tillbaka till föregående läge.
Om parningen misslyckades , kommer displayen att visa
“
och enheten kommer automatiskt att
växla tillbaka till föregående läge.
Enheten kommer att göra automatisk återanslutning under
nedanstående villkor.
Varje gång du slår på tändningen från AV till PÅ, kommer enheten
automatiskt återansluta med mobiltelefonen
“

“

Frånkoppling av Bluetooth-systemet
Enheten har en funktion som tillåter användaren att koppla bort
Bluetooth-systemet från huvudenheten. Huvudenheten kan
bortkopplas genom följande metoder:
SW - 9

När det kommer ett samtal, visar displayen telefonnumret.
Om det inkommande samtalet har dolt nummer kommer
displayen att visa “
An vändaren trycker då kort
på knappen
eller Power/Mute för att ta emot samtalet.
“

1. Håll mobiltelefonen inom 2 meter från enheten när du gör
Parningen.
2. Den manuella återanslutning fungerar endast med en
mobiltelefon som redan har parats ihop med enheten.

OBSERVERA
Tryck alltid på knappen
för att ta emot samtal efter att
displayen visat det inkommande samtalets telefonnummer.
Ljudet i det nuvarande läget kommer att dämpas och
ringsignalen kommer att höras om samtalet inte besvaras.

Användaren kan använda volymratten för att justera volymen.
För att avsluta samtalet, tryck på knappen
Enheten
.
kommer automatiskt att växla tillbaka till föregående läge och
ljudet återgå till det tidigare läget.

7. BLUETOOTH HANDSFREE-ANVÄNDNING
Avvisa ett inkommande samtal
för att avvisa det

OBSERVERA

ÖVERFÖRA SAMTAL
Att överföra samtal från huvudenheten till
mobiltelefonen.

Ljudet i det nuvarande läget kommer att dämpas och ringsignalen
kommer att höras om samtalet inte besvaras. Efter ett tryck
på
knappen kommer ljudet att återgå till det tidigare läget.

UTGÅENDE SAMTAL
Ring a et t ut gåe nd e sam tal

Under samtalet kan användaren med ett långt tryck på
knappen
överföra samtalet från huvudenheten tillbaka
till mobiltelefonen för sekretess skäl. Displayen visar då
“
i 3 sekunder.
“

Användaren kan trycka på knappen
inkommande samtalet.

OBSERVERA

Användaren kan använda mobiltelefonen för ringa ett utgående
samtal. När användaren har slutfört uppringning, visar
displayen “
.
“

OBSERVERA
Ljudet i det nuvarande läget kommer endast att dämpas efter man
tryckt på knappen
för att ringa ett utgående samtal.

Under samtalet kommer displayen att visa samtalstiden.
“
“

Användaren kan använda volymratten för att justera volymen.
För att avsluta samtalet, tryck på knappen
och enheten
kommer automatiskt att växla tillbaka till föregående läge
samt ljudet återgå till det tidigare läget.
Om tändningen slås av under samtalet kommer enheten att
hålla kvar samtalet, även om tändningen är avstängd. Efter att
samtalet avslutats kommer enheten att stängas av
automatiskt.
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Efter ett långt tryck på knappen
och att samtalet överförts
till mobiltelefon, kommer ljudet i det nuvarande läget att dämpas.
Användaren kan trycka på Mute-knappen för att häva dämpningen
av ljudet .
När du ringer ett utgående samtal, är det inte möjligt med
SAMTALSÖVERFÖRING innan samtalet är besvarat. Det är
bara möjligt att överföra samtalet till mobiltelefonen efter att
samtalet besvarats.
Beroende på olika typer av mobiltelefoner, skiljer sig tiden för att aktivera
läget SAMTALSÖVERFÖRING. Nokia tar vanligtvis 3-5 sekunder efter ett
långt tryck på knappen
för att överföra samtalet tillbaka till
Mobiltelefonen.

7. BLUETOOTH HANDSFREE-ANVÄNDNING
Bluetooth musikuppspelning A2DP (Advanced
Audio Distribution Profile)
Användaren kan lyssna på musikfiler från en ljudenhet på
huvudenheten om ljudenheten stöder A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile) för Bluetoothteknik. Läs nedan instruktion
innan du använder Bluetooth uppspelningsfunktionen på
huvudenheten.

Ansluta en Bluetooth-ljudenhet med huvudenheten
Innan du använder en ljudenhet för att spela musik genom
huvudenheten måste de först paras ihop.

OBSERVERA
För information om att para ihop med huvudenheten, se
avsnitt PARNING för mer information.
Se bruksanvisningen för ljudenheten över hur du kopplar
ihop och använder en Bluetooth ljudenhet med huvudenheten.

VIKTIGT: För att lyssna till Bluetooth ljud från en ljudenhet
måste användaren ändra till läget "BT AUDIO" först. Andra
lägen på huvudenheten aktiverar inte Bluetooth (A2DP)
funktionen.

OBSERVERA
Om ljudenheten förlorat anslutning efter BT AUDIO-läget valts
eller ingen ljudenhet är i kontakt med huvudenheten, kommer
displayen att visa
. Om den fortfarande efter 30
sekunder inte kan hitta någon ljudenhet för anslutning,
kommer displayen att visa
i 3 sekunder
och sedan gå över till radio läget.
(3) När "BT AUDIO" läget valts kan användaren använda ljudenheten till
att starta uppspelningen via Bluetooth genom huvudenheten.

OBSERVERA
TIPS
Om ljudenheten har både HFP (Hands Free Profile) och A2DP
(Advance Audio Distribution Profile), kan denna enhet automatiskt
kopplas ihop med dessa två profiler samtidigt.

Lyssna på musik från en ljudenhet genom huvudenheten
(1) Anslut huvudenheten med ljudenheten.

OBSERVERA
För information om att para ihop med huvudenheten, se
avsnitt PARNING för mer information.

Vid val av BT AUDIO-läget, kan vissa ljudenheter automatiskt
starta uppspelning av musik. I vissa ljudenheter som t.ex.
Mobiltelefoner kan man först behöva välja "Media Player"-läge
annars kanske inte direktuppspelning via Bluetooth är möjlig.
Om den automatiska uppspelningen inte stöds på ljudenheten,
se bruksanvisningen för ljudenheten hur man startar
uppspelning av musik via Bluetooth.

Använda en ljudenhet med huvudenhetens AVRCP
(Audio Video Remote Control Profile)

Denna enhet kan utföra följande åtgärder med anslutna ljudenheter
(2) Tryck på SOURCE knappen flera gånger tills "BT AUDIO" som stöder AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) & endast
om ljudenheten stöder AVRCP.
visas på displayen.
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7. BLUETOOTH HANDSFREE ANVÄNDNING
(1) Börja spela - Varje gång användaren väljer "BT AUDIO" läget,
kommer denna enhet automatiskt att skicka ett
"UPPSPELNINGS"-kommando via AVRCP till ljudenheten
För autostart av uppspelning.

OBSERVERA
UPPSPELNINGS-kommandot kan variera beroende på ljudenhet.
Om ljudenheten inte automatiskt spelar upp efter användaren
valt "BT AUDIO" läget, kan användaren behöva använda läget
PLAY på ljudenheten för att starta uppspelningen.

Handsfreesamtal medan Bluetooth spelar musik
Om den anslutna ljudenheten som spelar musik är en mobiltelefon,
är fortfarande hela bluetooth handsfreefunktionen tillgänglig under
uppspelningen som att besvara inkommande samtal, ringa
utgående samtal, osv.

Koppla ifrån en ljudenhet från huvudenheten
Användaren kan avsluta BT Audio anslutningen genom att
koppla från ljudenheten.

OBSERVERA

(2) Spår upp/ner - tryck på spår upp/ned knapparna på
huvudenheten.
(3) Paus/Play - tryck på Paus/Play-knappen på huvudenheten.
(4) Volym upp/ned - genom att vrida på volymratten på
huvudenheten.
(5) Stäng av ljud - genom att trycka på Mute-knappen på
Huvudenheten.
(6) Stoppa uppspelning genom att ändra till ett annat läge på
Huvudenheten.

För mer information om att koppla ifrån huvudenheten, se
avsnittet Frånkoppling av Bluetooth-systemet.

OBSERVERA
AVRCP funktionen kan variera beroende på ljudenhet. Alla
andra val än de som angetts ovan skall utföras på ljudenheten.
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8. FJÄRRKONTROLL

2

1

3

5

4
SRC

AUDIO

6
SÖKNING
UPP/NER

Tryck på denna knapp i radioläge och
automatiskt stationssökning startar.
Tryck och håll knappen nere för att
ändra till manuell sökfunktion.

FILER
UPP/NER

Under USB/SD avspelning, tryck på dessa
knappar för att hoppa till nästa eller
föregående fil/låt.

SNABBSPELA
FRAMÅT/BAKÅT

Under USB/SD avspelning, tryck på dessa
knappar och håll tillfälligt nere för att
snabbspela framåt/bakåt.

SRC

KÄLLA

Tryck på denna knapp för att välja
mellan olika källor: RADIO, USB, SD
och AUX IN.

AUDIO

LJUD
MENY

Tryck på denna knapp för att komma
till ljudmenyn.

4

Nr.

Knapp Punkt

Beskrivning

1

MUTE

Tryck på denna knapp för att välja
ljud På/Av.

2

ENHET
PÅ/AV

När enheten är påslagen, tryck på denna
knapp för att stänga av enheten. När
enheten är avslagen, tryck på denna
knapp för att slå på enheten

3

VOLYM

Tryck på denna knapp för att höja/sänka
volymen.

5

6
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9. FELSÖKNING
Innan du går igenom checklistan, kontrollera ledningar och anslutningar. Förinställda stationer försvinner.
Om något av problemen kvarstår efter du har gått igenom checklistan,
Gul kabel (A4) är inte korrekt ansluten, kopplas till en
kontakta din närmaste återförsäljare.
anslutnings som ger konstant spänning.
Ingen ström eller inget ljud
Spänning avslagen. Slå på spänning.
Enheten är inte korrekt ansluten. Kontrollera anslutningar.
Säkringen bränd. Byt säkring.
Volymen är på minimum. Justera volymen till önskad nivå.
Om ovanstående lösningar inte hjälpt, tryck på RESET-knappen.
Se till att det som spelas är i ett kompatibelt format.

Displayn visar ERR-1
USB-eller SD-enheten kan inte läsas på två minuter.
Display visar ERR-3
USB/SD datafel.
Display visar ERR-5
Kommunikationsfel eller skadad komponent.

Störning i radiomottagning
Signalen är för svag. Välj annan frekvens med starkare signal.
Kontrollera anslutningen av bilens antenn.
Kontrollera om AF är PÅ. Ändra från stereo till mono mottagning.
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10. SPECIFIKTIONER
Format som stöds:

Strömförsörjning

12 V DC (11-14 V), Minus jord

Säkring
Lämplig högtalarimpedans
Uteffekt

15A
4-8

MPEG1/2/2.5/

Layer 2/3

WMA Version

7/8/9

65W x 4 kanaler

Spänning
lågnivåutgång
Aux-In nivå

2.0 V (USB spelläge; 1KHZ, 0dB,10
k last)
300mV

Samplingsfrekvens
MPEG1
MPEG2
MPEG2.5
WMA
Sampling Bit rate
MP3/WMA

Radio

-FM
Frekvensområde
Känslighet
-AM(MW)
Frekvensområde
Känslighet

USB-enhet:
USB-minne

32/44.1/48 Khz
16/22.05/24 KHz
8/11.025/12KHz
22/32/44/48KHz
32~320Kbps & VBR

ISO9660 Nivå

1 / 2 & Joliet(unicode)

Max Filer/DIR. Räkn

999

87.5 - 108MHz (100KHz steg i auto
sökning och 50KHz steg i manuell
sökning)
Bättre än 15dB vid S/N 30dB

Max DIR. Djup

255

Sorteringmetod

Träd

522 -1620KHz
Bättre än 45dB

Max Filer/DIR. Namn

64Byte

ID3

V1.0/1.1/2.0/2.3(Max 32Byte)

MP3-katalogen visas som

i denna manual som “Directory”

USB 1.1, och 2.0-kompatibel

MP3 fil visas som
Maximal längd på filnamn

“Track”.
28 tecken.

Maximal längd på katalogen 16 tecken.
Stöder multi-session inspelning.

OBS
Produktinformation kan ändras utan föregående meddelande.
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INSTRUCTION MANUAL
LTC PRO-1090BT
BLUETOOTH
SUPPORT USB/SD INTERFACE
iPod/iPhone FULL CONTROL
CAR MP3/WMA PLAYER/RECEIVER

MODE
MU TE

EQ

XB S

BROWSER

INF O
iPod CTR

BACK

AUDIO

MENU

2. CONNECTING THE SYSTEM

1. INSTALLATION
The following illustration shows a typical installation. If you have any
questions or require information regarding installation kits, consult your
customer car audio dealer or a company suppling kits.
If you are not sure how to install this unit correctly, have it installed by a
qualified technician.
To attach the front panel back to the unit chassis,
please insert the right side of the panel in the chassis
until it is correctly engaged. Press the left side of the
panel until the mechanism locks it into place.

L
REAR
18

R

2m

m

1
2

Wiring Diagram

53

mm

ISO
CONNECTOR

Screw

ANTENNA
SOCKET

Dashboard
(NotSupplied)

Sleeve

Bend the appropriate
tabs to hold the sleeve
firmly in place.

B

1
2

3
4

Control
Panel

5

A

7
8

Figure2

ISOCONNECTORWIRINGCHART
PIN WIRECOLOR

Release

Trim Plate
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FUNCTION/LABEL

A4

YELLOW

BATTERY(+)

A5

BLUE

CONNECT TO SYSTEM CONTROL
TERMINAL OF THE POWER AMP OR
AUTO ANTENNA RELAYCONTROL
TERMINAL(max 150mA 12VDC)

A7

RED

IGNITION(ACC)

A8
B1
B2

BLACK
VIOLET
VIOLET/BLACK

GROUND
RIGHTREARSPEAKER(+)
RIGHTREARSPEAKER(-)

B3

GREY

RIGHTFRONTSPEAKER(+)

B4
B5

GREY/BLACK
WHITE

RIGHTFRONTSPEAKER(-)
LEFTFRONTSPEAKER(+)

B6

WHITE/BLACK

LEFTFRONTSPEAKER(-)

B7

GREEN

LEFTREARSPEAKER(+)

B8

GREEN/BLACK

LEFTREARSPEAKER(-)

AMP

1. Press the Panel Release button.
2. Push the left side of the panel rightward
3. Pull the panel towards you to disengage it from the chassis.

ANTENNA
JACK

W H ITE

1

4

7
8

RED

Remove the unit

5
6

REAR LINE OUT

Tr i m
Plate

RCA TO RCA CABLE
(NOT INCLUDED)

3
4

3. THE MAJOR FUNCTION OF THIS UNIT
3

5

13

9 4
6

VOLUME KNOB

Rotate the encoder volume to increase and
decrease the volume.( The Maximum volume
level is “46”.)

TUNE UP
/DOWN

Under tuner mode, press this button to enter into
the Auto Seek mode, press and hold this button to
enter into the Manual Seek mode.
Under media playback mode, press these buttons
to skip track / file.

MOD E
MU TE

EQ

XBS

BROWSER

7

INFO
iPod CTR

BACK

12 6

No.
1

AUDIO

1

MENU

2

Item
MUTE
POWER
AUDIO MENU

2

8

7

PRESET
NUMERIC
BUTTONS

10 11

Decriptions
Short press this button to turn the Mute On/Off.

8

Press this button to turn the unit on. Press & hold
this button again to turn the unit off.
Press this button to access into the Audio Menu
mode to adjust the below options:
EQ(Preset Equalizer)/xBAS(iX-Bass)/BAS
(Bass Level)/TRE(Treble Level)/BAL
(Balance)/FAD(Fader)

SYSTEM MENU

Press & hold this button to access into the
System Menu.

3

REL

Press this button to open the control panel.

4

BAND

Short press this button to change between BAND
FM1,FM2,FM3, AM1(MW1) or AM2 (Mw2).
Under media playback mode, press this button to
access into the direct file number searching.
Press this button twice to access into the Music
Folder/File searching mode. Rotate the encoder
knob to navigate thru Folder and File list. Once
the desire file appears on the LCD, press ‘Power/
Mute’ button to confirm and start the file playback.

5

(Dial/Transfer)

FILE UP
/DOWN
FAST FORWARD
/BACKWARD

Under the Bluetooth Handfree mode, Short
press this button to answer an incoming call.
Press and hold press this button to make the
call Transfer back to Mobile Phone.
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Under media playback mode, press and hold
momentarily to fast forward/backward.
Under Tuner mode, short press the Numeric
buttons to recall the preset stations. Press & hold
the Numberic buttons to store the listening station.
Under media playback mode, short press the
Numeric buttons to perform the below operation:
Number
1
2
Button Pause/ Intro
Play

9
10

MODE

XBS
INFO

11

12

(End Call/Return)

13

EQ

3

4

Repeat Random

5

6

Folder Folder
Down Up

Press MODE button to select a different mode
of playback : TUNER,USB (USB-iPod/iPhone),
SD, BT AUDIO and Aux In.
Press this button to turn On / Off the iX-BASS
booster function.
Press this button briefly into the Clock mode.
Under media playback mode, press this button
repeatedly to display ID3 information:
Clock->Play time->Folder->File->Album->Song->Artist
Under iPod mode, press this button enter into. the
iPod control mode.
Short press this button to quick return to previous
menu or mode.
Under the Bluetooth Handfree mode, short press this
button to end or reject an incoming call.
Under the TA received information mode, press this
button to cancel the TA to receive information
Press this button to select the preset Equalizer
setting:EQ OFF -> CLASSIC -> POP -> ROCK

4. ADJUST SYSTEM MENU SETTING
Press and hold AUDIO/MENU button to access into the System Menu.
Press
repeatedly to select the item to be adjusted, then Rotate
/
Encoder Volume knob to select a value / option.
Re-connection/Dis-connection(RE-CON/DIS-CON)
This feature allows to Re-connect or Dis-connect to the paired mobile phone
or Bluetooth device manually. To Re-connect/Disconnect the Bluetooth,
press & hold Audio/Menu button, “RE-CON”/“DIS-CON” is displays on the
LCD, then press Power/Mute button to start activating the selection.

Bluetooth On/Off (BT On/Off)
User can rotate the Encoder Volume Knob to turn On/Off the Bluetooth
function.
AS STORE ( Auto Store )
Under the Tuner mode, press the Power/Mute button to access into the
Auto Store mode. The six strongest stations of the selected band are
saved in preset channel automatically:FM1,FM2,FM3(1-6),AM1,AM2.

PTY (Program Type)

POP M , ROCK M
EASY M, LIGHT M
CLASSICS, OTHER M
JAZZ M, COUNTRY
NATION M, OLDIES M
FOLK M, A-TEST, ALARM

TA ON/OFF (Traffic Announcement)
User can rotate the Encoder Volume Knob to turn On/Off the TA(Traffic
Announce-ment) function. Under TA On mode, there is trafic
announcement, the unit switches to the tuner mode(regardless of the
current mode) and begins to broadcast the announcement on traffic
conditons. When the traffic announcement is over, it return to the
previous mode. When TA Off, the traffic announcement does not cut in.
SEEK DX (Local/Distance Select)
This feature is used to designate the strength of the signals at which the
radio will stop during automatic tuning. "Distance" is the default,
allowing the radio to stop at a broader range of signals. To set the unit to
select only strong local stations during automatic tuning, rotate the
Encoder Volume Knob until “LOC”appears in the display.
AREA (Tuner Frequency Spacing)

Once into the PTY mode, you can be press Power/Mute get into program
type item, and rotate Encode Volume Knob to selected category.

MUSIC GROUP

AF ON/OFF (Alternate Frequencies)
User can rotate Encoder Volume Knob to turn On/Off the AF (Alternate
Frequencies) function. When AF in On mode, the unit will be searches
for another station with stronger signal, but with the same program
identification as the current station automatically.

This option allows the selection of the frequency spacing appropriate for your
area. “ AREA EUR(Europe)” is the default setting. Rotate the Encoder Volume
Konb to select the U.S.A ,LAT(Latin) or RUS(Oirt) options.

TIME SET
The time on the clock will be set to 12:00 as the default. Program the
current time by rotating the volume control clockwise to adjust the
NEWS, AFFAIRS, INFO
minutes and counter clockwise to adjust the hours.
SPORT, EDUCATE, DRAMA
BEEP ON/OFF (Beep Tone)
CULTURE, SCIENCE, VARIED
The beep tone feature allows the selection of an audible beep tone to be
heard each time a button is pressed on the face of the radio. "Beep On" is
WEATHER,FINANCE, CHILDREN
the default display. Rotate Encoder Volume Konb to select the “Beep
Off” option.
SOCIAL, RELIGION, PHONE IN
RESUME
TRAVEL, LEISURE, DOCUMENT
To resume all the setting to factory default value.
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SPEECH GROUP

5. EXTERNAL CONNECTION AND MEDIA PLAYER
MP3 music files are audio compression format. This unit can play MP3
directly from files contained on a USB Memory Stick, SD Card.

USB DEVICE OPERATION
Insert the USB Device
1. Open the cover marked

2.

on the front panel .

Insert the USB device into the USB socket. The unit starts playing
from the USB device automatically.

NOTE
Ensure that the USB device contains playable music.
Remove the USB Device
Before remove the USB stick from the front panel. Always remember to
switch off the unit's power then remove out the USB Stick.

MEMORY CARD OPERATION
1.
2.
3.
4.

Front

Remove Memory Card
Press the unit in off. Press the card until you hear a click sound, the card
is now disengaged. then remove the card.

CONNECT THE AUX-IN

Left Track
Right Track
Ground

Connect the external signal to AUX in jack
located atthe front of the panel, then press
Mode button to select Aux mode. Press Mode
Button again to cancel Aux Mode and return to
previous mode.

RESET THE UNIT
You can reset the unit to its default setting.
The RESET button is located on the main unit (as shown on the
diagram). To press it vertically with a ballpoint pen or metal object will
activate it.
The reset button is to be activated for the
following reasons:
1. Initial installation of the unit when all
wiring is completed.
2. All the function buttons do not operate.
3. Error symbol on the display.

Insert the Memory Card
Press panel
button to release the front panel.
Push the left side of the panel rightward. Pull the panel towards you
to disengage it from the chassis.
Insert the card into the card slot in the correct direction until a “
CLICK” sound is heard,
Close the front panel, then the unit starts playing from the card
automatically.
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6. iPod / iPhone OPERATION
This unit is equipped with iPod/iPhone Ready function which allow end
user to have direct control of the iPod/iPhone on the front panel control
button and display iPod/iPhone song information on the unit's LCD
display. Please read below for more details operation.

Compatible iPod/iPhone
iPod/iPhone USB cable
(not supplied with this unit)

Apple iPod and iPhone models with a 30-pin dock connector:
Made for:
• iPod nano (2nd generation)
• iPod nano (3rd generation, 4GB only)
• iPod nano (3rd generation, 8GB only)
• iPod nano (4th generation)
• iPod nano (5th generation)
• iPod classic (1st generation)
• iPod classic (2nd generation)
• iPod touch (1st generation)
• iPod touch (2nd generation)
• iPod touch (3rd generation)
• iPod video (30GB, 80GB only)

iPod/iPhone control music playback mode
Long press iPod control/INFO button on front panel to switch between
the two control modes:
• iPod control mode: Use the iPod/iPhone to operates music control.
• Panel control mode: Use the Panel buttons on unit to operates the
music control.

NOTE
Please make sure the iPod/iPhone cable is connected correctly. And
please only use original iPod / iPhone cable.

Works with:
• iPhone
• iPhone 3G
• iPhone 3GS
• iPhone 4

Search for a track on iPod/iPhone
1. Press BAND/

Connect iPod / iPhone
Insert the iPod/iPhone USB cable to the Front Panel USB socket, the unit
starts playing iPod/iPhone automatically.

to browse iPod/iPhone menu.

2. Roate Encoder Volume knob to select the Artist search mode, and
press ‘Power/Mute’ button to confirm.
3. Roate Encoder Volume knob to select the Artist, then press ‘Power
/Mute’ button to confirm.
4. Roate Encoder Volume knob to select desired song in the current
album, press ‘Power/Mute’ button to confirm.
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7. BLUETOOTH HAND FREE OPERATION
User Guide For Bluetooth Operation
1. When user use our Bluetooth HEAD UNIT, please make sure the mobile
phone you use must/does support Bluetooth functions (Headset or
Handsfree profiles or both)
2. Before you start to use our Bluetooth HEAD UNIT, please make sure
complete pairing with your mobile phone first. Please refer to the user
manual, section “PAIRING” for detail “PAIRING” instruction. To ensure the
best reception for Pairing or Re-connection, please make sure the Phone
Battery is fully charged when making the Pairing or Re-connection.

12. Some Mobile Phones can support “IN BAND RING TONE”, such as Nokia. In
such case, the Incoming Ringing Tone will be same as the original Ring-tone of
Mobile Phone. But some Mobile Phones like Sony Ericsson do not support this
feature. The Ring-tone will be using the standard Ring-tone of the Head unit.
13. If the Bluetooth related operation is not performing normally, like cannot
make pairing, cannot making an outgoing call, User can try to make a SOFTRESET of the Bluetooth module by removing / detaching the panel from the
main unit and waiting for about 1 min. Then re-attach the panel to the unit &
retry the Bluetooth operation again. Or user can RESET the whole unit by
pressing the RESET button behind the panel.

NOTE

3. Please always try pairing the Mobile Phone with Head unit after a few
minutes of the Mobile Phone was Switched On to ensure the best pairing
result.

By pressing the RESET button all the stored memory will resume to
factory default.

4. “BT8805” is this unit device model number which is displayed on the
mobile phone.

5. To achieve the best performance, please always keep the Mobile Phone
within 3 meters of the Head unit.
6. Please always keep a clear path between the Mobile Phone & the Head
unit.
7. Never put any metal object or any obstacle between the path of the Mobile
Phone & the Head unit.
8. Some brand of Mobile Phone like Sony Ericsson may have "Power Saving
Mode" selection when Bluetooth mode is switched on. PLEASE DO NOT
Switches ON Power saving Mode when operating with this Head Unit, as
some abnormal communication behavior will happen occasionally if Power
Saving Mode is switched on.
9. Before user make Outgoing call or Incoming call, make sure the mobile
phone's “Bluetooth function” was switched “ON”.
10. To ensure the best conversation quality / performance, please always
keep talking within 1 meter of the Head Unit.
11. If user want to Dis-connect the Head unit with the Mobile Phone, please
switch “OFF" Bluetooth connectivity on the Mobile Phone,or go to the
system menu, "dis-connect" to disconnect the bluetooth connectivity
manually. ( please refer to the user manual, section "dis-connection of the
bluetooth system for details instruction. )

FAQ (Frequency Asking Questions)
Q: Under phone conversation, if the voice output from the car's speakers is
not loud enough.
A: Try increase the volume level of the head unit to a suitable sound level
Q: Under phone conversation, the “Listener” cannot hearing my voice loud
enough
A: First, try asking the 'Listener” increase the volume level on his/her mobile
phone, if still not loud enough, try to increase your mobile phone's volume.
Q: Under Phone conversation, the “Listener' can hear echo feedback.
A: Your unit's speaker volume level is too loud which cause the voice feedback into
the built-in microphone, this can be corrected by decreasing the volume level.
Q: Under Phone conversation, the “Listener' complain the background is
too noisy
A: May be you are in a noisy environment. Try close the car's window to shield
the environment / background noise under phone conversation.
Q: If the Mobile Phone already paired with the headunit, but after several
calls, the incoming calls cannot access thru the headunit.
A: May be the paired Mobile Phone lost the Bluetooth connection with the
headunit. in this case, please go to the "MENU" & select "re-connect" to
reconnect the headunit with the paired Mobile Phone. For details, please
refer to the MENU operation "re-connection”.
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7. BLUETOOTH HAND FREE OPERATION
Bluetooth Hand Free Panel Function Key
Matrix

PAIRING
Pairing The Bluetooth System Between Mobile Phone
& The Unit

1

3

Open your Mobile Phone and switch Bluetooth to on, and search
Bluetooth device.
“BT8805” should appear in the pairing list on the Mobile Phone. User
need to select “BT8805” and then input the password “1234”.

MOD E
MU TE

EQ

XBS

BROWSER

If the pairing successful, “

INFO

” will be flashing on the

iPod CTR

BACK

AUDIO

display for 3 seconds, then the display show
with Mobile Phone Name, then the "Bluetooth" icon will be appear in

MENU

the display, once bluetooth connected. And the unit will switch back

2

to the previous mode automatically.

Panel Function Button

Bluetooth Hand Free Function

1. Encoder Volume Knob
(Short Press)

Confirm to answer an incoming call

If the pairing failed, “
” will be flashing on the
Display for 3 seconds. And the unit will switch back to the previous
mode automatically.

Reject Incoming call

2.
Call/Esc (Short Press)
3.
Phone/Transfer
(Long Press)

Re-Connection Of The Bluetooth System

End a call
Transfer Phone Conversation back
to Mobile Phone

The unit is with built -in Auto-Reconnection function. In some conditions,
user need to reconnect manually. For example like the following.
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If the Mobile Phone is out of range.( 2 meters away from the Head
unit) Under the condition of lost connection when the user come back
to the unit. At the same time, there is an incoming call or user is under
conversation on the Mobile Phone 2 meters away from the Head Unit
and come back to Head unit.
If user wants Audio Transfer back from Mobile Phone to Head unit. It
needs to re-connect manually.

7. BLUETOOTH HAND FREE OPERATION
The unit can be re-connected by the following methods.
Access into System Menu - RE-CON mode to activate the manual
RE-Connection.

NOTE
Please refer System Menu Setting for more details of how to access
into System Menu mode.
Once the
is displayed on the LCD , press the AUDIO
button to activate the manual Re-Connect mode.

NOTE
1. Please keep the Mobile Phone within 2 Meter from the unit when
making the connection.
2. The manual re-connect is only function with the Mobile Phone
has already been paired with the unit before.
The LCD Display will displayed “
” during the
connecting period.
If the Re-Connection is successful, the LCD Display will be display
“
”. And the unit will switch back to the previous
mode automatically.
If the Re-Connection is failed, the LCD Display will be display “
” . And the unit will switch back to the
previous mode automatically.
The unit will make Auto Re-Connection under the below condition.
Every time turn the ignition key from off to on, the unit will Auto reconnect with the Mobile Phone.

Access into System Menu - DIS-CONN mode to activate the manual
Dis-Connection.

NOTE
Please refer System Menu Setting for more details of how to access
into System Menu mode.

Once the “
” is displayed on the LCD, press the
AUDIO button to activate the manual Dis-Connect mode.
If the Dis-Connection is successful, the LCD Display will display “
”. And the unit will switch back to the
previous mode automatically.

INCOMING CALL
Answering An Incoming Call
When there is an incoming call, the display will display the Phone
Number. If the incoming call has no caller number, the LCD will
display
user can short press the
button or
Power/Mute to answer / accept the call.

NOTE
Always press the
button to answer / accept the call after the
LCD display the “ Incoming caller telephone number ”.
The audio output of the present mode will be muted and the ringing
tones will be heard, if an incoming call is not being answered.

User can use the Encoder Volume Knob to adjust the volume level.
Dis-Connection of the Bluetooth System
To end the conversation, press the
button. The unit will switch
The unit have the below optional function for user to disconnect the
back to the previous mode automatically and release the mute of the
Bluetooth system with the unit. The unit can be Dis-connected by the
previous mode at the same time.
following methods.
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7. BLUETOOTH HAND FREE OPERATION
Rejecting An Incoming Call
User can press

CALL TRANSFER

button to reject the incoming call.

NOTE
The audio output of the present mode will be muted and the ringing
tones will be heard if an incoming call is not being answered. After
prseeing the
button, the mute of the present mode will be released.

To Audio Transfer From Head Unit Back To The
Mobile Phone

OUTGOING CALL
Making An Outgoing Call

During the talking mode, user can long press the
button to
transfer the audio from the unit back to the Mobile Phone for
privacy reason. The LCD Display will display “
”
on the LCD for 3 seconds.

NOTE

User can use his / her Mobile Phone to dial and make an outgoing call.
Once the user has completed the dialling, the display should show “
”.

NOTE

After the
button is long pressed & the call being transfered to the
Mobile Phone, the present mode will be muted at the same time, user
can press the Mute button to release the Mute.

The audio output of the present mode will ONLY be muted after
pressing the
button as a confirmation to dial the outgoing call.

When making an outgoing call, it's not possible to CALL TRANSFER
if the call is not being answered yet.. It's only possible to Transfer
the call to Mobile Phone after the call is being answered.

During the talking mode, the LCD Display will display the duration “
” of the conversation.

Depending on different type of Mobile Phone, the time need for
activating the CALL TRANSFER mode is different. Like Nokia Mobile
Phone usually takes 3-5 seconds after long pressed the
button
for audio transfer back or forth through Unit to Mobile Phone.

User can use the Encoder Volume Knob to adjust the volume level.
To end the conversation, press the
button. The unit will switch
back to the previous mode automatically. The mute of the previous
mode will be released at the same time.
During the talking mode, if the Ignition is being turned off, the unit will
keep the conversation even if the Ignition is Switched off. After
finished the conversation, the unit will switch off automatically.
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7. BLUETOOTH HAND FREE OPERATION
Bluetooth Audio Streaming A2DP (Advanced
Audio Distribution Profile)
User can listen to music files on an audio device on this unit if the
audio device supports A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) of
Bluetooth Technology. Please read the below instruction before
operating the Bluetooth Audio streaming function on this unit.

Connecting A Bluetooth Audio Device With This Unit
Before using audio device to play music on this unit, the audio device
must be paired with this unit first.

NOTE
For the details operation of Pairing with this unit, Please refer to
the PAIRING operation for more details.
How to use the Bluetooth audio device to pair with this unit,
please refer to the instruction manual of the Bluetooth device.

IMPORTANT: To listen Bluetooth audio streaming from the audio
device, user MUST change the mode to “BT AUDIO” first. Any
other mode of this unit is not able to activate the Bluetooth
audio streaming ( A2DP ) function.

NOTE
If the audio device lost the connectivity or no audio device is
connecting with this unit, after mode changed to BT AUDIO mode,
the display will show
, and if after a 30 seconds
time out still cannot find any audio device for connecting, the unit
will display
for 3 seconds then turn to
the Tunner Mode.
(3) Once in the “BT AUDIO” mode, user can use the audio device to
start playback the song via Bluetooth wireless with this unit.

NOTE

TIPS

When mode change to BT AUDIO mode, some of the audio device
may auto playback the music without operate the music playback
operation and some of the device like mobile phone may need to
first change into the 'Media Player' mode on the mobile phone
otherwise the song cannot be direct playback via Bluetooth
wireless. If the auto playback not support on the audio device then
please refer to the instruction manual of the audio device on how
to operate music playback via Bluetooth wireless technology.

If the audio device has both HFP(Hands Free Profile) and A2DP
(Advance Audio Distribution Profile), this unit will automatically
pairing these two profiles at the same time.

Listening To Music From An Audio Device In This Unit
(1) Connect this unit with the audio device.

NOTE
For the details operation of connecting with this unit, Please refer to
the CONNECTING operation for more details.

Operating an audio device with this unit AVRCP
( Audio Video Remote Control Profile )

This unit can perform the following operations with the connecting
(2) Press SOURCE button repeatedly until “BT AUDIO” appears on the Audio device whichsupports AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile) & only if the Audio device does support AVRCP.
display.
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7. BLUETOOTH HAND FREE OPERATION
(1) Start playing - Every time when user change mode into “BT AUDIO” Hands-free Phoning While Bluetooth Audio Streaming
mode, this unit will automatically send a “PLAY” command via If the connecting playback audio device is a mobile phone, all the
AVRCP to the audio device to command the auto start playing song hands free function is still available under the Bluetooth audio
in the audio device.
streaming, like the answering incoming call, making an outgoing call,
etc.
NOTE
The PLAY command may differs depending on the Audio device.
If the Audio device is not able auto start playing song after
changed mode into “BT AUDIO” mode, user may need to operate
the PLAY mode on the audio device to start the song playback.

Disconnecting An Audio Device With This Unit
User can close the Bluetooth Audio connection by disconnecting with
the audio device.

(2) Track up / down - by pressing the Track up / down buttons on this
unit.
(3) Pause / Play – by pressing the Pause / Play button on this unit.
(4) Volume up / down – by rotating the Encoder Volume Knob on this
unit.
(5) Audio Mute – by pressing the Mute button on this unit.
(6) Stop playback – by mode changing mode into any other mode of
this unit.

NOTE
The details operation of disconnecting with this unit, please refer to
the DISCONNECTION operation for more details.

NOTE
The AVRCP operation may differ depending on the audio device,
all the other operation other than those listed above should be
performed on the audio device.
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8. THE FUNCTIONS OF REMOTE CONTROL

2

1

3

5

4
SRC

AUDIO

6

4

No.
1

2

3

Button

Item

Under the tuner mode, press this
button to enter into the Auto seek mode,
press and hold this button to enter into
the Manual Seek mode.

FILE UP
/DOWN

Under USB/SD media playback mode,
press these buttons to skip to the next or
previous file / song.

FAST FORWARD
/BACKWARD

Under USB/SD media playback mode,
press and hold momentarily to fast
forward/backward.

Decriptions

MUTE

Press this button to turn the mute On
/ Off.

POWER
ON/OFF

When the unit is power on, press this
button to turn Off the unit. Once the unit
power off, press this button to turn On the
unit.

VOLUME
KNOB

TUNE UP
/DOWN

Press this button to increase / decrease
the volume.

SRC

SOURCE

5

6
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AUDIO

AUDIO
MENU

Press this button to select different
source playback mode: TUNER,USB,
SD and AUX IN.
Press this button to enter into the
Audio Menu mode.

9. TROUBLE SHOOTING
Before going through the check list, check wiring connection. If any of
the problems persist after check list has been made, consult your
nearest service dealer.
No power or no sound
Car engine is not on. Turn the car engine on.
Cable is not correctly connected. Check connections.
Fuse is burnt. Replace fuse.
Volume is in minimum. Adjust volume to a desired level.
If the above solutions cannot help, press the RESET button.
Ensure that the track played is of a compatible format.

Preset stations lost
Battery cable is not correctly connected. Connect the battery cable
to the terminal that is always live.
Display show ERR-1
The USB or SD device cannot be red in two minutes
Display show ERR-3
USB/SD data error.
Display show ERR-5
Communication error or component is damged.

Noise in broadcasts
Signals are too weak. Select other stations with stronger signals.
Check the connection of the car antenna.
Change broadcast from Stereo to mono.
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10. PRODUCT INFORMATION
Supported formats:

Power Supply

12 V DC (11-14 V), Negative Ground

Fuse
Suitable Speaker
Impedance
Power output

15A
4-8

MPEG1/2/2.5/

Layer 2/3

WMA Version

7/8/9

65W x 4 channels

Pre-AMP output
voltage
Aux-In level

2.0 V (USB play mode; 1KHZ, 0dB,10
k load)
300mV

Sampling frequency
MPEG1
MPEG2
MPEG2.5
WMA
Sampling But rate
MP3/WMA

Radio
-FM
Frequency Range
Usable Sensitivity
-AM(MW)
Frequency Range
Usable Sensitivity

87.5 - 108MHz (100KHz per step in auto
search and 50KHz per step in manual
search)
Better than 15dB at S/N 30dB
522 -1620KHz
Better than 45dB

USB devices:
USB flash memory

USB 1.1, & 2.0 compatible

32/44.1/48 Khz
16/22.05/24 KHz
8/11.025/12KHz
22/32/44/48KHz
32~320Kbps & VBR

ISO9660 Level

1 / 2 & Joliet(unicode)

Max File/DIR. Count

999

Max DIR. Depth

255

Sorting Method

Tree sorting

Max File/DIR. Name

64Byte

ID3

V1.0/1.1/2.0/2.3(Max 32Byte)

MP3 directory shown

in this manual as “Directory”

MP3 file shown
“Track”.
Maximum length of file name 28 characters.
Maximum length of directory 16 characters.
Supports Multi-Session recording.

NOTE
Product information is subject to change without prior notice.
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