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Informații despre produs: 
G24 este o versiune îmbunătățită a playerului MP3 Bluetooth al mașinii, 
capabilă să afișeze o varietate de suprafețe de lucru și condiții de funcționare 
cu un ecran color de înaltă rezoluție de 2,0 inchi. Vă puteți bucura mai bine 
de muzică cu modulul Bluetooth profesional puternic și cipul de decodare 
audio. Cu G24, puteți reda melodii de pe un disc Bluetooth / U / card TF și 
puteți oferi o comunicare gratuită în timp ce conduceți ca sistem hands -free 
. G24 poate fi transmis la radioul auto prin FM / Bluetooth. Nu trebuie să vă 
modificați mașina pentru a vă bucura de muzică în timp ce conduceți. De 
asemenea, este mai sigur să primiți apeluri în timp ce conduceți. 
 
1. Ecran color 2.0 HD, interfață de afișare color; 
2. Un buton de pe Smart-Phone Voce Asistent la trezire; 
3. Afișare în timp real a tensiunii bateriei; 
4. Suport pentru apeluri Bluetooth hands -free , microfon încorporat pentru 
recepție sigură a apelurilor; 
5. Suporta smartphone-ul A2DP, poate reda muzica HD atunci cand 
Bluetooth este conectat; 
6. Suport card TF / card de memorie pentru redarea în format muzical MP3 
/ WMANVAV; 
7. Moduri suplimentare de redare: Buclă Mod (mod aleatoriu, unic buclă , 
Buclă completă, buclă folder); modul EQ 
8. Vizualizați și selectați melodia din folder. 

Instrucțiuni de utilizare 
1. Utilizarea dispozitivului pentru prima dată 
(1) Aparatul pornește automat după ce a fost introdus în brichetă. 
(2) Porniți radioul și selectați o frecvență FM liberă . 
(3) Frecvența dispozitivului trebuie să se potrivească cu cea a radioului. 
(4) Conectați-vă la dispozitiv prin Bluetooth cu telefonul dvs. 
2. Conexiune Bluetooth 
(1) Când G24 este pornit, intră automat în modul de asociere Bluetooth și logo-
ul Bluetooth din partea de sus clipește pe ecran. Utilizați smartphone-ul pentru 
a căuta un dispozitiv Bluetooth numit „G24” și faceți clic pentru a vă conecta. 
(2) G24 are o funcție de memorie, când prima conexiune Bluetooth este 
finalizată, se va conecta automat când este pornit. 
3. Reglarea frecvenței și volumului 
(1) G24 acceptă frecvența FM de 206: 87,5MHz-108,0MHz, faceți clic pe 
butonul CH sau selectați pictograma FM de pe interfața principală pentru a intra 
în interfața de setare FM și rotiți butonul 0 pentru a selecta butonul FM pentru a 
seta frecventa. Odată setat, puteți apăsa butonul „înapoi” pentru a reveni sau 
puteți aștepta 10 secunde pentru a reveni automat. 
(2) Pentru a regla volumul, rotiți butonul de pe interfața interfeței Music Play; 
sau apăsați butonul CH de pe orice suprafață pentru a intra în suprafața de setare 
a volumului și rotiți butonul pentru a regla volumul. 

4. Redați muzică 
(1) Modul de redare Bluetooth: După conectarea Bluetooth, deschideți 
aplicația Muzică pe smartphone-ul dvs. și faceți clic pe butonul Redare. 
Pictograma Bluetooth apare în partea de sus a ecranului. 
(2) Modul de redare card TF: G24 recunoaște și redă automat fișierul de 
muzică MP3 / WMANVAV de pe cardul TF atunci când introduceți cardul 
în slotul pentru card TF de pe partea laterală a G24. Pictograma cardului TF 
apare în partea de sus a ecranului. 
(3) Modul de redare a unității flash USB: Introduceți unitatea flash USB în 
portul USB marcat ♫, aceasta va recunoaște și va reda automat muzică. 
5. Configurați redarea muzicii 
(1) Când G24 redă muzică, apăsați pentru a întrerupe muzica, apoi apăsați 
buton pentru a reda muzică , comutați între melodia anterioară și următoarea 
cu butoanele 141 și IN; 
(2) Selectarea modului de ciclu: introduceți setarea în interfața principală 
selectând pictograma setări, intrați în modul de ciclu și alegeți: ciclul toate, 
aleatoriu, ciclul unui singur cântec, ciclul folderului, după ce selecția este 
finalizată, bara de afișare va afișa pictograma aferentă. 
(3) Selectați modul EQ: introduceți setările în interfața principală selectând 
pictograma setări, intrați în modul EQ și selectați Natural , Rock, Pop, 
Classical , Jazz and Country și așa mai departe. 
(4) Răsfoiți fișiere: introduceți setările în interfața principală selectând 
pictograma setări, introduceți directorul principal , răsfoiți melodiile de pe 
discul USB și cardul TF și selectați redarea; 
 

6. Asistent 
Dacă Bluetooth este conectat, puteți apăsa lung pentru a activa asistentul vocal 
. 
7. Schimbarea sursei 
Dispozitivul poate reda muzică și prin Bluetooth, Pendrive și card TF. Puteți 
comuta între surse prin intermediul afișajului. 
8. Gestionarea apelurilor 
(1) În timpul unui apel primit, apăsați scurt #$%&' pentru a răspunde la apel și țineți 
apăsat pentru a respinge apelul. 
9. AUX 
Dispozitivul poate reda muzică și prin AUX. Pentru a face acest lucru, conectați 
un dispozitiv prin conectorul AUX. 
10. Monitorizarea tensiunii 
Dispozitivul afișează încărcarea bateriei când este scăzută, când este scăzută, 
când este albastră și când este galbenă 
11. Încărcați prin USB 
Dispozitivul este echipat cu două porturi USB , ieșirea conectorului cu 
simbolul ϟ are o tensiune maximă de 2,5V. 
Celălalt port este un conector pentru încărcător rapid cu o tensiune de ieșire: 
DC 5V3.4A 9V / 2.5A 12V / 2A 

11. Parametrii produsului 
Versiunea Bluetooth: V5.0 
Tensiune nominală de funcționare: 12V-24V 
Tensiune limită: 9-26V 
Ieșire USB1: DC 5V / 1A 
Ieșire USB2: DC 5V3.4A 9V / 2.5A 12V / 2A 
Sensibilitate: -42 buc + / 3 buc 360 
Curent de funcționare: 65mA ( max ) 
Curent de așteptare: 45mA ( max .) 
Frecvență: 2.402-2.480 GHz 
Raza efectivă Bluetooth: 8 metri 
Frecvența FM: 87,5 MHz până la 108,0 MHz 
Putere de transmisie: 87dBuv / 107dBuv 
Raza efectivă a microfonului: 2 metri  

 


