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备注：制作尺寸130*85mm，120G双铜纸装订本。



Características principais:
•Capacidade de reproduzir qualquer disco USB e SD CARD.
•Receptor de rádio FM
•Função de memória automática por estaçoes de radio.
•Display LCD
•Controle mudo
•Entrada AUX
•Função relógio
•Multifuncional controle remoto infravermelho
•Função de memória automática. Se o fornecimento de energia cortado, a unidade pode
lembrar o último modo de jogo, tais como Volume, FM banda e assim por diante.
• Suporte inserir ou retirar o disco do USB ou cartão SD a qualquer momento, não é
necessário cortar a alimentação.
•Sustentaçãào MP3/ WMA formatos com ID3 tag. Selecção da pasta de suporte.
•Função de carregador USB
Atenções
① Qualquer operação que afetam sua segurança não pode ser feita, mas sim depois de
estacionar de forma segura.
② Não trabalhando no ambiente extremamente alta temperatura ou baixa temperatura, por
exemplo, a temperatura inicial no carro é na extensão de - 10 a 55 °C.
③ Para evitar curto-circuitos ou outros acidentes, não cair qualquer metal (parafuso, moeda ou
ferramentas) no dispositivo.
④ Não toque a antena automática com uma ligação à terra para evitar curto-circuitos.
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18.Chaves digitais:1-6
Em modo FM,clique em qualquer tecla digital de 1-6 em breve,você pode conseguir a
estação te-armazenada. Se premir esta tecla há muito tempo,você pode salval banda de
FM para o número da estação desejada. Sob a modalidade USB/SD,pressione AMS em
primeiro lugar e em seguida,pressione qualquer tecla digital em breve para selecionar a música
na pasta.
19.Chave digital -10/+10:modo sob USB/SD,pressione esta tecla logo para alcançar -10/+10.
por exemplo,música tocando atual n0 15,prima-10 para tocar música 5.

Diagram de fiação:
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POWER SUPPLY:DC 12V
FM Frequency Range: 87.5MHz-108MHz

Incorpora produto homologado pela 
                  Anatel sob número 
                    15476-20-13438



⑤Devido a alta tensão momentânca causada pela inicializacão do carro, por favor ligue o
     jogador após a inicialização completa do caTo e desliga-seo carro está a ser detido.
⑥Durante a reprodução de USB, por favor, evite qualquer colisão para quebrar o jogador e
     retirar o cabo USB, se parar de jogar.
    Ao introduzir qualquer cartão USB ou SD, por favor, evite qualquer cabelo ou impureza na
   entrada.
O recurso Bluetooth e operação
Conectando-se BT: para usar a função Bluctooth mào livre, fazer conexão primeiro, ou
seja, corresponder ao host com o telefone móvel Bluetooth métodos de operação:
1.Abra o Bluetooth do celulareo telefone móvel para o dispositivo de busca. O anfitrião
     do HT-2120 deve ser correspondido e concctado. O LCD apresentará o LINK assim que
     Bluetooth conectado com exito. O icone de Bluetooth na tela irá parar de piscar ao
     mesmo tempo. Se o dispositivo não se conectou com êxito, o ícone de Bluetooth na tela
     continuará piscando

2.            ：Tocar nesta chave para buscar as chamadas entrantes ou discar para o telefone

     durou.

3.            ：Tocar nesta chave para cortar telefones.

4. Música de BT: uma vez conectado com êxito, clique na chave de modo de Bluetooth
     (BT do visor LCD). Em seguida, o usuário pode tocar a música no celular via Bluetooth.
O usuário pode usar as teclas de Play/Pause/próximo/anterior/Mute/Repeat para operar a
música móvel.
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para configuração de minuto.Gira o botão SEL no sentido hor ário/anti-horário para definir
A hora ou minuto para cima ou para baixo. Sob a modalidade BLUETOOTH,pressione esta
Tecla para desligar o telefone.
8.   :Em modo FM,clique nesta chave para alcançar FM1/FM2/FM3,Pressione as
teclas digitais para alcançar a estaçao previamente armazenada,Pressione este tempo chave
para a função de varredura automática. Em modo USB/SD, pressione esta tecla logo e
selecione qualquer chaves digitais para selecionar músicas na pasta. Sob a modalidade
BLUETOOTH,pressione esta tecla logo para pegar telefone entrante.
9.VOL-:Volume de menos.
10.VOL+:Volume de mais.
11.SEL:Referir-se a função da tecla do painel SEL.Basta usar o VOL(-/+) para ajustar o
efeito
12.   :Quando jogar disco USB ou cartão SD,clique esta chave para pausa,clique novamente
Para re-play.
13. INT:Sob amodalidade USB/SD,quando INT na,ele consultará todos os arquivos de 
Mp3/wma sobre 10segundos um por um.Nenhuma função no modo FM.Padrão é INT.
Clique esta chave logo para a seleção de ligar/desligar INT.
14.RPT:Sob a modalidade USB/SD,pressione esta tecla logo por comutação de repetir uma ou
Repetir tudo.Nenhuma função em modo FM.
15.RDM:Sob a modalidade USB/SD,pressione esta tecla para logo jogar aleatoriamente.
Nenhuma função quando em modo FM.
16.DIR+:Em modo USB/SD,clique em este tempo para alcançar a pasta cima-chave.
17.DIR-:Em modo USB/SD,clique em chave tan to tempo para alcançar a pasta para baixo
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Função de carregador USB
Existem duus tomadas USB para esta umidade. Use "USB" para a função de reprodução. Use
esse soquete com o ícone da bateria para o carregador do telefone móvel.
Painel de teclas função e operação
1.      / MODE Clique esta chave logo por Power ON. Depois de ligar, clique nesta chave logo
para mudar de modo de RADIO-USB-SDAUX IN BT. Pressione esta tecla há muito
tempo para poder fora.
2.CLK: Em qualquer modo, pressione esta tecla logo para a visualização do relógio. Pressione
novamente cste tempo chave para ajuste da hora. Gira o botão SEL no sentido horário
anti-horário para marcar hora para cima ou para baixo. Pressionar a tecla SEL em breve
novamente para a configuração de minuto. Mesma operação como por configuração de hora.
Não faça qualquer operação após a configuração terminou, depois de 4 - 5 segundos, a
unidade irá confirmar a configuração automaticamente.
3.BND/APS: Em modo FM, clique nesta chave logo para alcançar FM1/FM2/FM3. Pressione
o tempo para varredura automática. A unidade vai salvar estação automaticamente. Max 18
estações podem ser guardadas sob FM1/FM2/FM3.Sob a modalidade USB/SD, pressione.
esta tecla logo e então girar botão SEL no sentido horário ou anti-horário para digital
desejado o pressione SEL para confirmar a seleção. Ou pressione esta tecla logo e clique em
qualquer tecla digital para digital desejado e pressione SEL para confirmar a seleção. Ou o
usuário não fez qualquer operação, depois de 4 ~ 5 segundos, a unidade irá confirmar a
configuração automaticamente
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Descrição da função de controle remoto:

1.   : Clique esta chave para o poder ON/OFF
2. MODO: Modo de interruptor para RADIO-USB-SD-AUX
3. MUTE: Clique uma vez para atingir a função MUTE, clique novamente para retomar o som
normal.
4. EQ/LOUD: Pressione brevemente para seleção EQ clássico/ POP/ ROCK / EQ Off.
Pressione esta tecla há muito tempo para LOUD ON Ou alto OFF (o padrão é LOUD OFF).
5.       :Sob a modalidade de jogo USB/SD, pressione brevemente para a música anterior;
Pressione o tempo para rápida-inverter. No modo FM, pressione brevemente para varredura
semi-automática para baixo; Pressione o tempo para verificação manual para baixo.
6.       :Sob a modalidade de jogo USB/SD, pressione brevemente para a próxima música;
Pressione o tempo para avançar. No modo FM, pressione brevemente para varredura
para cima; Pressione o tempo para verificação manual para cima.
semi-automática
7.      :Sob o modo de reprodução, pressione esta tecla logo para a visualização do
relógio. Pressione novamente tempo para configuração de hora, clique em breve novamente
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14. Chaves digitais:1-6
Em modo FM, clique em qualquer tecla digital de 1-6 em breve, você pode conseguir a
estação re-armazenada. Se premir esta teela há muito tempo, você pode salvar a atual banda de
FM para o número da estação desejada. Sob a modalidade USB/SD, pressione AMS em
primeiro lugare em seguida, pressione qualquer tecla digital em breve para selecionar a música
na pasta.
15.Chave digital -10/+10: Sob a modalidade USB/SD, pressione esta tecla logo para alcançar
-10/10. por exemplo, música tocando atual n° 15. prima -10 para tocar música 5.
Controle remoto
Atenção: Antes de utilizaro controle remoto, um magro de plástico deve ser retirado na
parte inferior do mais remoto. Caso contrário pode não funcionar.

Quando a bateria acabar, por favor, substitua com bateria nova conforme abaixo desenho
mostrou:
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4.MUTE: Quando a unidade está jogando. pressione esta tecla logo por função MUTE
Clique novamente para retomar o som normal.
5.    :Sob a modalidade de jogo USB/SD, pressione brevemente para a música anterior:
Pressione o tempo para rápida-inverter, no modo FM, pressione a tempo para a digitalização
semi-automática para baixo.
6.    :Sob a modalidade de jogo USB/SD, pressione brevemente para a próxima música;
Pressione o tempo para avançar. No modo FM, pressione a tempo para a digitalização
semi-automática para cima.
7.  :Durante a reprodução de USB/SD, clique esta chave para pausar; Clique novamente para
jogar.
8. INT: Sob a modalidade USB/SD, quando INT na, ele consultará todos os arquivos de
mp3/wma sobre 10 segundos um por um. Nenhuma função no modo FM. Padrão é INT.
Clique esta chave logo para a seleção de ligar/desligar INT.
9.RPT (Repeat): Sob a modalidade USB/SD, pressione esta tecla logo por comutação de
repetir um (RPT ONE) ou repetir o pasta (RPT DIR) ou REPEAT ALL (RPT ALL).
Nenhuma função em modo FM.
10. RDM (Random): Sob a modalidade USB/SD, pressione esta tecla para logo jogar
aleatoriamente. Nenhuma função quando em modo FM.
11. DIR+: Em modo USB/SD, clique em este tempo para alcançar a pasta para cima-chave.
12. DIR-: Em modo USB/SD, clique em este tempo para alcançar a pasta para baixo-chave
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13.SEL (SELECT):
A. Clique o grande giro redondo o botao SEL para iniciar os seguintes modos de seleção
circular de á udio eletrônico: Bass(BAS) →Treble (TRE) →Balance (BAL)→
Fader(FAD) →LOUD →EQ →ST (somente em modo FM)  →DX (somente em
modo FM) - Volume (VOL)
B. Controle de volume
1. Quando o modo de áudio é definido no padrão do modo de controle de volume, girar o
botão SEL no sentido horário/ anti-horário para ajustar o volume à vontade por sua
exigência.
2. Quando o modo de áudio não está definido no padrão do modo de controle de volume,
você pode pressionar o botão SEL repetidamente até que o LCD exibe "VOL"; Então girar o
botão de volume rotativo SEL. Desta forma, você pode ajustar o volume de acordo com sua
exigência.
C. Controle de graves

1.Pressione o botão SEL repetidamente até que o LCD exibe "BAS" (o padrão é BASS =0）

2.Uma rotação no sentido horário pode aumentar o volume e uma rotação no sentido
anti-horário pode abaixar o volume e ajustar o efeito de baixo.
E. Controle de agudos
1. Pressione o botão SEL repetidamente até que o LCD exibe "TRE". (Padrão é TREBLES =
0)
2. Gira girando o botão de volume VOL para ajustar o efeito de agudos.
F. Controle de balanço BAL para esquerda/direita Loudspeakers

1. Pressione o botão SEL repetidamente até que apareça o LCD exibe "BAL (". (O padrão é
Balanço L=0)
2. Girar o botao SEL para a direita / esquerda para ajustar o balanço de áudio de altifalantes
frontais esquerdos/direito.
G. Controle de Fader FAD para traseira /Frente Loudspeakers
1. Pressione o botão SEL repetidamente até que o LCD exibe "Modismo" (o padrão é
FADER -0)
2. Girar o botào SEL para a direita / esquerda para ajustar o balanço de áudio de alto-falantes
dianteiros/traseiros.
H. Seleção de EQ
1. Pressione o botão SEL repetidamente até que o LCD exibe "EQ" (0 padrão é EQ OFF)
2. Girar o botão SEL para a direita/ esquerda para selecionar fo r FLAT /ROCK/
POP/CLASSIC/JAZZ/EQ OFF.
I. Seleção Loud On/Off
1. Pressione o botào SEL repetidamente até que o LCD exibe "LOUD" (o padrão é LOUD
OFF)
2. Girar o botão SEL para a direita / esquerda para selecionar para LD ON ou LD OFF.
J. DX/LOC (distância ou Local)-só funcionam em modo FM
1. Pressione o botão SEL repetidamente até que o LCD exibe DX (padrão é DX, significa
distancia)
2. Gira o botão SEL para a direita para selecionar a transmissão FM para a distância ou local.
Quando selecionar DX, o rádio pode receber a transmissão fora da área local; Se selecionar
LOC (Local), o rádio pode receber a transmissão para a área local somente. O modo
recomendado é distância.
K.ST/MONO (estéreo ou Mono)-só funcionam em modo FM
1. Pressione
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