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Termékinformációk: 
A G24 az autó Bluetooth MP3 lejátszójának továbbfejlesztett változata, amely 
2,0 hüvelykes, nagy felbontású színes képernyővel képes megjeleníteni a 
különféle munkafelületeket és működési feltételeket. Jobban élvezheti a zenét 
a nagy teljesítményű, professzionális Bluetooth modul és az audio dekódoló 
chip segítségével. A G24 segítségével zeneszámokat játszhat le Bluetooth/ U 
lemezről/ TF kártyáról, és ingyenes kommunikációt biztosít vezetés közben 
kihangosító rendszerként. A G24 FM/Bluetooth-on továbbítható az autó 
rádióhoz. Nem kell módosítania autóját, hogy vezetés közben élvezhesse a 
zenét. A hívások fogadása is biztonságosabb így vezetés közben. 
 
1. 2.0 HD színes képernyőn, teljes színű kijelző interfész; 
2. Egy gomb a Smart-Phone Voice Assistant felébresztéséhez; 
3. Valós idejű akkumulátor feszültség kijelzés; 
4. Bluetooth kihangosító hívás támogatása, beépített mikrofon a biztonságos 
hívásfogadáshoz; 
5. Támogatja az A2DP okostelefont, HD zenét játszhat, ha a Bluetooth 
csatlakoztatva van; 
6. TF kártya/ memóriakártya támogatása MP3/ WMANVAV zenei formátum 
lejátszásához; 
7. További lejátszási módok: Loop Mode (Véletlen mód, Single Loop, 
Teljes hurok, mappa hurok); EQ mód 
8. Tekintse meg és válassza ki a dalt a mappában. 

Kezelési utasítások 
1. Az eszköz első használata 
(1)Az eszköz a szivargyújtóba dugás után automatikusan bekapcsol. 
(2)Kapcsolja be a rádiót és válasszon egy szabad FM frekevenciát. 
(3)Az eszköz frekvenciájának meg kell felelni a rádióéval.  
(4)Csatlakozzon eszközhöz a Bluetooth keresztül a telefonjával. 
2. Bluetooth csatlakozás 
(1)A G24 bekapcsolása után automatikusan belép a Bluetooth párosítási 
állapotba, és a tetején lévő Bluetooth logó villog a képernyőn. Használja az 
okostelefont a "G24" nevű Bluetooth eszköz kereséséhez, majd kattintson a 
csatlakozáshoz. 
(2)A G24 memóriafunkcióval rendelkezik, amikor az első Bluetooth-
kapcsolatot befejezi, a bekapcsolás után automatikusan csatlakozik. 
3. Frekvencia és hangerő beállítás 
(1)A G24 támogatja a 206 FM-frekvenciát: 87.5MHz-108.0MHz, kattintson a 
CH gombra, vagy válassza ki az FM ikont a fő felületen, hogy belépjen az 
FM-beállítási felületre, és forgassa el a 0 gombot az FM-frekvencia 
beállításához. Amikor beállítottuk, megnyomhatja a "back" gombot a 
visszatéréshez, vagy várhat, amíg a 10 másodpercig automatikusan 
visszatéréshez. 
(2)A hangerő beállításához forgassa el a gombot a Music Play interfészen 
felületén; 
vagy nyomja meg a CH gombot bármelyik felületen a hangerő -beállítási 
felülethez való belépéshez, és forgassa el a gombot a hangerő beállításához. 

4. Zene lejátszása 
(1)Bluetooth lejátszási mód: A Bluetooth csatlakoztatása után nyissa meg a 
Music alkalmazást okostelefonján, és kattintson a Lejátszás gombra. A 
Bluetooth ikon megjelenik a képernyő tetején. 
(2)TF kártya lejátszási mód: A G24 automatikusan felismeri és lejátssza a TF 
kártyán lévő MP3/WMANVAV zenefájlt, ha a kártyát a G24 oldalán található 
TF kártya nyílásba helyezi. A TF kártya ikon megjelenik a képernyő tetején. 
(3)USB flash meghajtó lejátszási módja: Helyezze be az USB flash meghajtót 
a ♫ jelű USB nyílásba, ez automatikusan felismeri és lejátssza a zenét. 
5. Zene lejátszás beállítása 
(1)Amikor a G24 zenét játszik le, nyomja meg a gombot a zene 
szüneteltetéséhez, majd nyomja meg a gombot 
gomb a zenelejátszáshoz, az előző és a következő dal váltása a 141 és az IN 
gombokkal; 
(2)Ciklusmód kiválasztása: a fő felületen adja meg a beállítást a beállítások 
ikon kiválasztásával, lépjen be a ciklus módba, és választhat: ciklus minden, 
véletlenszerű, egyetlen dal ciklus, mappa ciklus, a kiválasztás befejezése után 
a kijelzősáv mutatja a kapcsolódó ikont. 
(3)EQ mód kiválasztása: a fő felületen adja meg a beállításokat a beállítások 
ikon kiválasztásával, lépjen be az EQ módba, és válassza a Natural, Rock, 
Pop, Classical, Jazz és Country stb. 
(4)Fájlok böngészése: a fő felületen adja meg a beállításokat a beállítások ikon 
kiválasztásával, lépjen be a Master Directoryba, böngészhet a zeneszámokon 
az USB -lemezen és a TF kártyán, és kiválaszthatja a lejátszást; 
 

6. Asszisztens 
Ha a Bluetooth csatlakoztatva van, a "#$%& hosszantartó nyomásával ébresztheti 
fel a hangasszisztenst. 
7. Forrás váltás 
Az eszköz Bluetooth-on, Pendrive-on és TF kártyán keresztül is tud zenét 
lejátszani. Váltani a források között a kijelzőn keresztül tud. 
8. Hívások kezelése 
(1)Beérkező hívás során nyomja meg röviden a "#$%& gombot a hívás 
fogadásához, az elutasításhoz pedig nyomja hosszan. 
9. AUX 
Az eszköz AUX-on keresztül is tud zenét lejátszani ehhez csatlakoztasson egy 
eszközt az AUX csatlakozón keresztül. 
10. Feszültség figyelés 
Az eszköz kijelzi az akkumulátor töltöttségét, ha piros a töltöttség alacsony, 
ha kék akkor megfelelő és ha sárga akkor magas 
11. Töltés USB-n keresztül 
Az eszköz két darab USB porttal van ellátva, a ϟ szimbólummal ellátott 
csatlakozó kimenete 5V maximális feszültsége 2.5A. 
A másik port egy gyorstöltő csatlakozómelynek a kimeneti feszültsége: DC 
5V3.4A 9V/2.5A 12V/2A 

11. Termékparaméterek 
Bluetooth verzió: V5.0 
Névleges üzemi feszültség: 12V-24V 
Határfeszültség: 9-26V 
USB1 kimenet: DC 5V/1A 
USB2 kimenet: DC 5V3.4A 9V/2.5A 12V/2A 
Érzékenység: -42db+ / 3 db 360 
Működési áram: 65mA (max) 
Készenléti áram: 45mA (max) 
Frekvencia: 2,402-2,480 ghz 
Bluetooth hatásos hatótáv: 8 méter 
FM frekvencia: 87,5 MHz-108,0 MHz 
Átviteli teljesítmény: 87dBuv / 107dBuv 
Mikrofon hatásos tartomány: 2 méter  

 


