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 اقدامات احتیاطی -1
  12فقط از ولتاژ مستقیمV-DC .استفاده کنید 

 ها مطابق با شااماتید دیاگراک کانکتور کب بر از اتصااال يااحیم ترمینال

حايل نمائید. عدک  روی برچسب درب دستگاه ترسیم گردیده، اطمینان 

تواند منجر بب ایجاد اشکال در دستگاه یا سیستم برق       اتصال يحیم می  

 خودرو گردد.

           نان کانکتور اطمی نال منفی  بب ترمی ندگو  نال منفی بل از اتصاااال ترمی

حايال نمایید. از اتصاال ترمینال منفی و مت ت بلندگو بب یکدیگر یا بب   

 بدنب دستگاه اجتناب کنید.

  فیوز، از میزان آمپر آن اطمینان حاياال نمائید. اسااتفاده هنگاک تعویض

ستگاه خواهد      سیب جدی بب د از فیوز با آمپر باالتر باعث بروز احتمال آ

 شد. 

 دسااتگاه و ایجاد آساایب    بب علت تابش پرتو لیزری از قساامت اپتیکال

 ها از بازکردن آن خودداری نمائید.جدی بب چشم

 بب داخل دسااتگاه خودداری فرمائید   از وارد نمودن اشاایاو و قطعات ریز

شااو    زیرا دريااورت ورود، ساا ب ایجاد اخترل در عملکرد دسااتگاه، 

 الکتریکی یا تابش پرتو لیزر خواهد شد.

  يااادای دساااتگاه را درحدی نگب دارید کب ياااداهای بیرون خودرو بب

خصوص يداهای هشدار دهنده )بوق سایر خودروها و .... ( قابل شنیدن 

  باشند.

  ای روی دساااتگاه، خودرو را متوق    از انجاک هرگونب عمل پیچیده     ق ل

 نمائید.

        ستگاه شکلی از باز نمودن یا تنظیم نمودن  د يورت بروز هرگونب م در 

بدون حضااور افراد متخصااد خودداری نمایید. جهت رفک مشااکل با    

مشاورت  کروز يانایک تولیدی  شارکت  های مجاز فروشانده و نمایندگی 
 نمائید.

 

 

 

 

 

 

 CDنکات استفاده از  -2

   ستفاده از س ب ایجاد اخترل در      CDا سیب دیده یا دارای گرد و غ ار  آ

 يدا خواهد شد. 

  ساااطمCD     های آن اساااتفاده    را لمس ننمائید و برای حمل آن از ل ب

 نمائید.

      سطوح دو طرف خودداری   CDاز الصاق هرگونب برچسب، مهر و ... روی 

 نمائید. 

 قراردادن  ازCD  تابش مستقیم نور خورشید یا حرارت بیش از در معرض

 حد خودداری نمائید.

  برای تمیز کردنCD     ستفاده نموده و جهت برطرف ستمال نرک ا ها از د

 بب طرف خارج آن حرکت نمائید. CDنمودن آلودگی از مرکز 

            شمی و ستمال ابری يفحب نمایش، از د شدن پانل یا  يورت کتی   در

ستفاده      مواد پا  کننده ط یعی جهت تمیز ستفاده نمائید. ا کردن آن ا

شیمیایی نظیر الکل میتواند منجر بب    از پارچب خشن و مواد پا  کننده 

 بروز آسیب و ایجاد خط و خش در سطم آن شود.

      دساااتگاه ممکن اسااات قادر بب پخشCD      هایی کب بر روی آنها لی ل

شد. بنابراین ق ل از وارد کردن      شده؛ ن ا س انده  ستگاه   بب داخل CD چ د

 اقداک بب در آوردن لی ل روی آن کنید.

   سد ستگاه فقط برای پخش دی ستاندارد  این د سانتی   12اینچ ) 5های ا

 8اینچ ) 3 یهامتری( طراحی شده است. م ادرت بب استفاده از دیسد    

ستگاه با   CDاین  قرار دادنسانتیمتری( ننمایید.   ستفاده و   ها در این د ا

و یا خود دیسد   دستگاه  ، بب )آداپتور( دهندهیا بدون استفاده از تط یق  

 رساند.آسیب می

 .دیسد را در معرض تابش مستقیم خورشید و یا دمای باال قرار ندهید 

  گرد و خا  درون قاب نگهداریCD تواند باعث آساایب رساااندن بب می

CD       صی شخ يل زمانی م و بروز خط وخش بر روی آن گردد. لذا در فوا
 نمائید. CDاقداک بب تمیز کردن قاب 
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پانل کنترل -3
 

 
 

    توضیحات شماره

    ورودی دیسد 1

    AUXورودی  2

    USBورودی فلش  3
 

 منوی تنظیمات رادیوپخش منوی  تنظیمات صوتی CD/USB رادیو نوع عملکرد نام شماره

 ولوک 4

 رفتن بب آیتم بعد رفتن بب آیتم بعد رود بب منوی تنظیمات يوتیو فشردن کوتاه

 تنظیماتخروج از منوی  - ورود بب منوی تنظیمات رادیو پخش فشردن ممتد

 تغییر پارامتر گزینب جاری تغییر پارامتر گزینب جاری افزایش یا کاهش سطم يدا چرخش

5  
 در زمان خاموش بودن: روشن شدن دستگاه / در زمان روشن بودن: خاموش شدن دستگاه فشردن کوتاه

 شدن دستگاه در زمان خاموش بودن: روشن شدن دستگاه / در زمان روشن بودن: خاموش فشردن ممتد
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 MP3/WMA CD/USB CD-DA رادیو نوع عملکرد نام شماره

6  
 CDخروج / بارگذاری مجدد  فشردن کوتاه

 - - - فشردن ممتد

7  
 (CDUSBAUXRADIOCDتغییر مدیا ) فشردن کوتاه

 - - - فشردن ممتد

8  
 - - (FM1FM2FM3AM1AM2تغییر باند رادیویی ) فشردن کوتاه

 - - - فشردن ممتد

9  
 انتخاب موزید بعد افزایش ید گاک فرکانس فشردن کوتاه

 پیمایش رو بب جلو سریک آهنگ در حال پخش جستجوی اتوماتید بب يورت افزایشی فشردن ممتد

10  
 انتخاب موزید ق ل کاهش ید گاک فرکانس فشردن کوتاه

 پیمایش رو بب عقب سریک آهنگ در حال پخش جستجوی اتوماتید بب يورت کاهشی فشردن ممتد

11  
 - ID3نمایش ناک فایل، پوشب و اطرعات  - فشردن کوتاه

 - - - فشردن ممتد

12  
 (MUTEقطک يدای خروجی ) (MUTEقطک يدای خروجی ) فشردن کوتاه

 - - - فشردن ممتد

13  
 - های موجود بر روی مدیاها و پوشبنمایش لیست فایل جستجو و ذخیره اتوماتید ایستگاههای رادیو فشردن کوتاه

 - - ای از ایستگاههای رادیوییثانیب 10پخش  فشردن ممتد

14  
 (PAUSEمکث موزید ) 1حافظب شماره  فشردن کوتاه

 - - 1ث ت فرکانس جاری در حافظب شماره  فشردن ممتد

15  
 تکرار فایل تکرار فایل / پوشب 2حافظب شماره  فشردن کوتاه

 - - 2ث ت فرکانس جاری در حافظب شماره  فشردن ممتد

16  
 پخش فایلهای يوتی بب يورت تصادفی بب يورت تصادفی پوشب / مدیا جاری های يوتیپخش فایل 3حافظب شماره  فشردن کوتاه

 - - 3ث ت فرکانس جاری در حافظب شماره  فشردن ممتد

17  
 ایثانیب 10های يوتی با پخش معرفی فایل 4شماره حافظب  فشردن کوتاه

 - - 4ث ت فرکانس جاری در حافظب شماره  فشردن ممتد

18  
 - پخش پوشب ق ل 5حافظب شماره  فشردن کوتاه

 - تر داخل پوشب جاریفایل ق ل 10انتخاب  5ث ت فرکانس جاری در حافظب شماره  فشردن ممتد

19  
 - پخش پوشب بعد 6شماره حافظب  فشردن کوتاه

 - فایل بعدتر داخل پوشب جاری 10انتخاب  6ث ت فرکانس جاری در حافظب شماره  فشردن ممتد
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 سیستم ضد سرقت -4

 وارد کردن کد رمز -1-4

شما مجهز بب کد رمز چهار رقمی می     شتر، دستگاه  شد. هرگاه اتصال برق دستگاه بنا بب هر دلیلی قطک گردد پس از اتصال مجدد      برای ایمنی بی شگر ع ارت     بب من ک تغذیب و با دهد. جهت روشن کردن  را نمایش می "**** :PASS"با روشن کردن دستگاه  نمای

 پانل وارد گردد.  4الی  1های  حیم توسط دکمبدستگاه  بایستی کد رمز چهار رقمی ي

تنظیم کردید برای  بعد از اینکب  عدد اول را روی مقدار يحیم یابد. عدد اول ید واحد افزایش می 1با هر بار فشردن دکمب شماره   رادیو را پی در پی تا زمان نمایش عدد يحیم بزنید.   1دکمب شماره    )PASS : *(***برای  وارد کردن اولین عدد از سمت چپ  

شماره    ):PASS 1*(**وارد کردن عدد دوک  شماره      2دکمب  سوک دکمب  شماره   3رادیو را پی در پی تا زمان نمایش عدد يحیم بزنید. برای وارد کردن عدد  شده دکمب   4و برای وارد کردن عدد چهارک دکمب  را  ولوکرا بب همین ترتیب بزنید. جهت تائید کد وارد 

نماید و با وارد کردن کد رمز رود. بعد از طی شدن زمان وقفب، سیستم مجدداَ درخواست کد می    می Errorشود. در غیر این يورت دستگاه بستب بب تعداد اشت اه رخ داده، بب شرح زیر بب حالت        میبزنید. در يورتی کب کد وارد شده يحیم باشد دستگاه روشن        

  است.  1111کد پیش فرض دستگاه عدد  شود.يحیم دستگاه روشن می

 
 
 

    

           
“PASS * * * *”

                 

              [1]    [4]

                                   

                
             

                     
           :0000    9999

               

                           
      ERROR

               

   

                    

     

 زمان وقفه شماره خطا

ERROR 01 2 ثانیب 

ERROR 02 30  ثانیب 

ERROR 03 2 دقیقب 

ERROR 04 10 دقیقب 

ERROR 05 20 دقیقب 

ERROR 06–19 60  دقیقب 

ERROR 20 قفل دائم 
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 تغییر کد رمز -2-4

دارید. دستگاه وارد تنظیمات ثانیب نگب  2را بب مدت  [SCN/4]و کلید  [BAND] کلیددر نظر گرفتب شده بهتر است برای ایمنی بیشتر کد رمز دستگاه را تغییر دهید. برای تغییر کد رمز  1111ها توسط شرکت سازنده عدد از آنجائی کب کد پیش فرض کلیب دستگاه

 خواهد شد: رمز بب ترتیب زیر کد

 

 

                  [BAND]   [4/SCN]               

                
             

              [1]    [4]            

                      
             

“NEW  * * * *”

   

                  
             

“CONFIRM * * * *”

              [1]    [4]            

   

                      
             
“SUCCESSFUL”

               
                  

                         
             

“FAILED”

   

             

                      

                    

    

                        
                

                
             

“OLD  * * * *”

                        
      ERROR

     

 زمان وقفه شماره خطا

ERROR 01 2 ثانیب 

ERROR 02 30  ثانیب 

ERROR 03 2 دقیقب 

ERROR 04 10 دقیقب 

ERROR 05 20 دقیقب 

ERROR 06–19 60  دقیقب 

ERROR 20 قفل دائم 
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 پخش عملکرد کلیدهای رادیو -5

 دستورالعمل عمومی -1-5

 روشن و خاموش کردن دستگاه:

تا دستگاه روشن شود. برای خاموش کردن دستگاه همین      را بزنید  کلید 

 ید.فشار ده مجددا کلید را

را برای ید لحظب بزنید.  [MUTE] در حالتی کب دستگاه روشن است کلید

با فشار دادن مجدد همین کلید کند، میقطک را يدای خروجی رادیو پخش 

توجب داشتب باشید  یا چرخش ولوک يدای رادیو پخش ويل خواهد شد.

د باش USBو  CDهای مدیا شامل در حال پخش سورسدستگاه چنانچب 

 شود.پخش فایل يوتی متوق  نخواهد شد و فقط يدای خروجی قطک می

را در مد  [ /1]در يورت تمایل بب توق  فایل يوتی در حال پخش کلید 

CD  یاUSB  بب حالت فشار دهید. دستگاهPAUSE رود و پخش فایل يوتی می

را فشرده و یا ولوک  [ /1] کلید این حالتجهت خروج از  شود.میمتوق  

 رادیو پخش را بچرخانید.

 MODE دکمه

)زمانیکب دیساد   CD رادیو، را فشاار دهید تا دساتگاه بین   [MODE]دکمب 

 و بب دسااتگاه وياال اساات( USB)زمانیکب  USBداخل دسااتگاه قرار دارد(، 

AUX IN  زمانیکب کب فیش(AUX  )تغییر حالت دهد.بب دستگاه ويل است 
 

 نحوه کار با رادیو -6

 تعویض باند  -1-6

چندین بار را  [MODE]دکمب چنانچب در وضاااعیتی غیر از رادیو هساااتید   

. در حالت پخش رادیو با فشاردن پیاپی  فشاار دهید تا وارد مد رادیو شاوید  

توانید یکی از باندهای رادیویی را بب ترتیب زیر انتخاب         می [BAND]دکمب  

 کنید: 

 
 

 جستجوی اتوماتیک ایستگاههای رادیویی -2-6

د سیستم اتوانیمی و   هایبادکمثانیب  2ممتد و بیش از ار اابا فش

جوی اتوماتید را در جهت افزایش یا کاهش فرکانسهای رادیویی فعال اجست

بر روی آن متوق  ایستگاه رادیویی اولین پس از دریافت رادیو پخش نمائید. 
 شود. می

 جستجوی دستی ایستگاههای رادیویی -3-6

دستی وی ابب جستجد اتوانیمی و  های بادکمای ار لحظباابا فش

های در حالت جستجوی دستی، فرکانس. های باند جاری بپردازیدفرکانس

 افزایش AMبرای باند  9KHzو گاک  FMبرای باند  0.05MHzگاک  ارادیویی ب
 د.نیابمییا کاهش 

 ذخیره ایستگاه رادیویی -4-6

های دریافتی را در یکی از حافظبرادیو توانید ایستگاه میدر يورت تمایل 

بدین منظور ابتدا رادیوپخش را بر روی باند و ذخیره نمائید. رادیو پخش 

 ترا برای مد 6تا  1کلیدهای فرکانس مورد نظر قرار دهید، سپس یکی از 

شنیده شود و شماره حافظب فشرده  Beepتا يدای  یدده راثانیب فش دو زمان

 نمایش داده شود. CH6تا  CH1شده بر روی نمایشگر بب شکل 

ایستگاه  12و  FMایستگاه رادیویی بر روی موج  18تواند این رادیوپخش می

  ذخیره نماید. AMنیز بر روی موج 

 AST دکمه -5-6

در باند و ذخیره سااازی آنها  ایسااتگاه رادیویی قوی 6برای انتخاب خودکار 

FM3   یاAM2 ، ید پخش بب جساااتجو و   رادیوفشاااار دهید.   را  [AST] کل

 پردازد.های رادیویی میایستگاه نتریقوی یذخیره

یی کب ق رً ذخیره شده بودند، هاهای جدید جایگزین ایستگاهایستگاه

 FM3باند  6تا  1 هایایستگاههای دریافتی در حافظب FMدر باند  .شوندمی

 شوند.می ذخیره AM2باند  6تا  1 هایحافظبدر  AMو در باند 

 های رادیوایستگاه معرفی -6-6

ید      چب کل بب        2را فشاااار داده و  [AST]چنان گب دارید، رادیو پخش  یب ن ثان

طوریکب با دریافت هر ایستگاه  پردازد، بب های رادیویی میجستجوی ایستگاه

 رود.ثانیب بب ایستگاه بعد می 10بر روی آن توق  نموده و پس از 
 

 CD/USB/AUXنحوه کار با  -7

 اری دیسکذجاگ -1-7

دار دیسااد باید بب ساامت باال باشااد. هنگاک جاگذاری سااطم برچسااب در 

  محل مربوطب نمایید کب مکانیزک داخلی رادیو        واردای دیساااد را تا اندازه  

سمت داخل بکشد.   شار    پخش بب طور خودکار آن را بب  هرگز دیسد را با ف

 دیسد همزمان ننمایید.  2زیاد وارد دستگاه نکنید و یا اقداک بب وارد کردن  

 روی دیسد، آغاز خواهد شد. فایلپخش دیسد بب طور خودکار از اولین 

 PAUSEدکمه  -2-7

را برای ید لحظب بزنید حالت  [ /1]ب چنانچب دکم CD/USB حالتدر 

PAUSE شود. با زدن ق  میفعال شده و پخش فایل يوتی در حال اجرا متو

سیستم دوباره بب حالت عادی پخش  و یا چرخاندن ولوک، مجدد این دکمب

 گردد.باز می

 RPTدکمه  -3-7

را  [RPT/2] دکمب جهت تکرار فایل در حال پخش  ، CD/USBهنگاک پخش   

بر روی يااافحب نمایشاااگر  ”RPT FILE“فشاااار دهید، در این حالت پیغاک 

شد  يورت مکرر تکرار      نمایش داده خواهد  يوتی در حال پخش بب  و فایل 

بایساات  میدر يااورتی کب قصااد دارید پوشااب جاری تکرار گردد   گردد.می

شار دهید تا پیغاک  را  [RPT/2] دکمب وی بر ر ”RPT FOLDER“یک ار دیگر ف

 يفحب نمایشگر نمایش داده شود.

را فشااار دهید، پیغاک  [RPT/2]کلید  Repeatحالت  فعال کردن جهت غیر

"RPT OFF"    های يوتی بب و فایلشود  میبر روی يفحب نمایش نشان داده

 .خواهند شدپخش يورت نرمال 

 RDMدکمه  -4-7

صادفی    [RDM/3]، دکمب CD/USBدر زمان پخش  را جهت انتخاب پخش ت

صادفی فقط داخل فایل فایلها بزنید. در این حالت  شب جاری  پخش ت های پو

بر روی يفحب نمایش نشان داده     ”RDM FOLDER“پیغاک شود و  اعمال می

های مدیای جاری ی فایلکلیبتصادفی  خواهد شد. در يورت نیاز بب پخش   

را بر روی  ”RDM ALL“را فشاااار دهید تا پیغاک    [RDM/3]بار دیگر دکمب  

برگشتن   وتصادفی  جهت قطک حالت پخش يفحب نمایش مشاهده نمایید.   

با غیر فعال  .دفشااار دهی  را  [RDM/3]اً دکمب بب حالت پخش عادی مجدد
 نمایش داده خواهد شد. ”RDM OFF“شدن پخش تصادفی پیغاک 

شردن دکمب    فایل يوتی    نکتب: در زمان فعال بودن پخش تصادفی با ف

شد، ولی اگر دکمب       بعد نیز بب يورت تصادفی انتخاب و پخش خواهد 
 شود.فشرده شود فایل ق لی بب يورت ترتی ی پخش می
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 SCNدکمه  -5-7

های موجود   را جهت معرفی   [SCN/4]دکمب   CD/USBدر زمان پخش   فایل

ثانیب پخش خواهد شد. با  10با فشردن این کلید از هر فایل بب مدت  بزنید.
 .گرددفشردن مجدد این کلید، سیستم بب حالت پخش عادی باز می

عال شااادن هر کداک از حالت         با ف و  Repeat ،Randomهای پخش  نکتب: 

Scan ست کب نمی   های دیگر غیرفعال میحالت توانید شوند. این بدین معنا
 فعال کنید. پخش رادیوبب يورت همزمان این دستوارت را بر روی 

 جستجوی فایل و پوشه  -6-7

فایل بعدی یا ق لی را انتخاب د ا توانیمی و  های با دکمبا فشردن  

توانید  فوق، میهای کنید. در يااورت فشااردن و نگهداشااتن دکمبو پخش 

 فایل در حال پخش را جلو و عقب ب رید.

با فشردن  و  پوشب ق لی  [-D/5]دکمب با فشردن   MP3در حالت پخش فایل 

در يورت فشردن و نگهداشتن     را انتخاب کنید. بعدیپوشب   [+D/6]دکمب 

 فایل ق ل یا بعد را انتخاب کنید. 10توانید ، میهااین دکمب

 )لیست پوشه( ASTدکمه  -7-7

مب     های       [AST]با فشاااردن دک فایل گاک پخش  در  WMAو  MP3در هن

نمایش داده  های موجود ها و پوشاابلیساات فایل USBو  CDهای سااورس

شوند، جهت دسترسی بب پوشب مورد نظر دکمب ولوک را بچرخانید و پس     می

 از یافتن آن با فشردن دکمب ولوک وارد پوشب خواهید شد.

جدد    مب ولوک می با چرخش م یل    دک فا ید  وجود در های م ها و پوشاااب  توان

جستجو کنید. در يورت تمایل بب پخش هر کداک از   ی منتخب را نیز پوشب 

يوتی دلخواه      فایل شار دهید تا فایل  يوتی مورد نظر دکمب ولوک را ف های 

 پخش شود.

 EJECTدکمه خروج دیسک  -8-7

را فشار  خروج آن، دکمب  در يورتیکب دیسد داخل دستگاه باشد جهت

بر روی  "NO DISC"دیسد داخل دستگاه ن اشد نیز پیغاک چنانچب  .دهید

 شود.نمایشگر نشان داده می

بر روی  CDتوانید بب آیکون جهت اطرع از وجود دیسد داخل دستگاه می

دیسد  وجوداین آیکون بب معنای  بودنيفحب نمایشگر توجب نمایید. روشن 

 باشد.داخل دستگاه می

 نمایشصفحه اطالعات  -9-7

گاک پخش  های     هن عات   WMAو  MP3فایل بب       اطر حال پخش  یل در  فا

و   (T)شماره فایل  شود کب شامل بر روی يفحب نمایش دیده می  يورت زیر 

 باشد.مدت زمان سپری شده می

 
مدت : چنانچب پوشاااب فایل ياااوتی در حال پخش تغییر یابد برای 1نکتب 

ثانیب شااماره پوشااب و شااماره فایل يااوتی در حال پخش بر روی   3زمان 

شگر نمای  شد. نمای شماره پوشب با    ش داده خواهد  شماره    Dدر این حالت  و 

 شوند.مشخد می Tفایل با 

 
و پس از  شاااودپوشاااب نمایش داده می فایل و ناک ناک  [DSP]دکمب  زدن با 

شده       امجدد اینکار اتماک سپری  شماره فایل و مدت زمان  شان  اطرعات  ن

را  [DSP]دکمب پوشااب بار دیگر  فایل یا اگر طی نمایش ناک شااود.  داده می

بر و یکی پس از دیگری  بب يااورت نوار متحر  ID3اطرعات فشااار دهید 

گردد. شوند و سپس بب حالت ايلی خود باز میگر نشان داده میروی نمایش

 و ناک آل وک  (ARTIST) هنرمندناک ، (TITLE) فایل عنوان شامل ID3اطرعات 

(ALBUM) باشد.می  

 USBپخش فایلهای  -10-7

 Flash Memoryقرار دادن 

 را باز نمایید. USBرستیکی پورت پدرپوش  .1

. دستگاه بب طور خودکار مربوطب متصل کنیددرگاه بب را  USBحافظب  .2

 نماید.می Flash Memoryاقداک بب پخش موسیقی ذخیره شده در 

را  [MODE]، دکمب بب دستگاه USBحافظب در يورت متصل بودن نکتب: 

 نماید. USBفشار دهید تا دستگاه شروع بب پخش حافظب 

های ارت اطی اسااتفاده نمایید از ساایم USB حافظب لطفا برای اتصااالنکتب: 

شود، از دستگاه بیرون   ای کب مستقیما بب دستگاه متصل می   زیرا هر وسیلب 

 خطرنا  باشد. ی رانندگیدر هنگاک يانحب تواندو می زده

ستگاه    USBنکتب: درگاه  شارژ د هایی نظیر موبایل و ت لت رادیوپخش جهت 

  Flashهای بغیر از حافظبطراحی نشااده اساات، لذا اتصااال هر دسااتگاهی 

 .بودخواهد ن از این طریق و آسیب دیدگی احتمالی شامل گارانتیاستاندارد 

 Flash Memory خارج نمودن

، از کشیدن USBبب منظور جلوگیری از آسیب رسیدن بب دستگاه یا حافظب 

در هنگاک پخش موزید خودداری نمایید. ابتدا توسط دکمب  USBحافظب 

[MODE]  وارد سورسی بب غیر ازUSB  شده و سپس حافظبUSB  را از دستگاه

 جدا نمایید.

 : MP3نکاتی در مورد فایلهای 

  پوشااب و اطرعات  ناک فایل، اک قابل نمایش برای نکاراکتر حداکتر تعداد

ID3 ،30 باشد.ای التین و اعداد می کاراکتر شامل حروف الف 

     ض ط فایلهای يورت  يل     MP3در  سد اطمینان حا  نماییدبر روی دی

 کب فرمت ذخیره سازی از نوع داده باشد و نب از نوع فایل يوتی.

 ازها شااود فایل، توياایب میتربب منظور لذت بردن از ياادایی با کیفیت  

نب برداری       MP3نوع  کانس نمو قل    و  KHZ 44.1با فر یت حدا  نرخ ب

128Kbps .بیت ریت  ت دیل شوند(320Kbps تويیب می)گردد 

       مت با فر هایی  گاه   MP3و  WMAفایل بل پخش     بر روی این دسااات قا

 هستند.

 های فرمتFat 12/Fat 16/Fat 32 باشند.قابل پشتی انی می 

  32حداکتر حافظب قابل پشتی انی توسط دستگاهGB باشدمی. 

  8فرکانس نمونب برداری KHz~48 KHz .قابل پشتی انی هستند 

  320-32نرخ بیت Kbps شوند.توسط این دستگاه پشتی انی می 

  از اتصال هاردهای اکسترنال ظرفیت باال، موبایل، هابUSB  و ... بب جای
 حافظب فلش خودداری نمایید.

 AUXورودی کمکی صدا  -10-7

 را باز نمایید. AUXدرپوش پرستیکی سوکت  .1

دستگاه بب طور   . متصل کنید  AUXبب درگاه فیش ورودی کمکی يدا را   .2

 نماید. می AUXخودکار اقداک بب پخش سورس 

سوکت       صل بودن  يورت مت ستگاه، دکمب   AUXنکتب: در  را  [MODE]بب د
 نماید. AUXفشار دهید تا دستگاه شروع بب پخش 
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 تنظیمات -8

 تنظیمات صوتی -1-8

برای افزایش سطم يدا ولوک را   .يدا، ولوک را بچرخانید  بلندیجهت تنظیم 

يدا در        در جهت حرکت عقربب سطم  ست( و برای کاهش  ساعت )را های 

  های ساعت )چپ( بچرخانید.خرف جهت حرکت عقربب

فشااار ولوک ياادا را پی در پی تنظیمات يااوتی، کلید جهت دسااترساای بب 

پارامتر مورد نظر خود را بر روی م        ندن ولوک  خا با چر ید و  ان دلخواه  زده

 .تنظیم نمایید

فرض پیش  پارامتر محدوده قابل تنظیم 

OFF POP, CLASSIC, ROCK, JAZZ, OFF EQUALIZER 

0 -7 TO +7 BASS 

0 -7 TO +7 TREBLE 

L=R 7L TO 7R BALANCE 

F=R 7R TO 7F FADER 

OFF ON, OFF LOUD 
 

ثانیب هیچ   5تا قرار دارد، اگر  يااوتیزمانی کب دسااتگاه در منوی تنظیمات 

 شود.خارج می جاریمنوی از رادیو پخش  کلیدی فشرده نشود
 قابل تنظیم هستند. TREBLEو  BASSمقادیر  EQ OFFنکتب: تنها در حالت 

 تنظیمات سیستم -2-8

شردن   ستم بب ترتیب     ثانیب 2برای  ولوکدکمب ممتد با ف سی ، وارد تنظیمات 

جهت انتخاب گزینب بعدی دکمب ولوک را فشاااار دهید و زیر خواهید شاااد. 

 برای تغییر مقدار پارامتر آن دکمب ولوک را بچرخانید.
 

 
 

ثانیب هیچ   5تا اگر  قرار دارد،در منوی تنظیمات سیستم   دستگاه   زمانی کب

همچنین با  شود. خارج می جاریمنوی از رادیو پخش  کلیدی فشرده نشود  

توانید از منوی نیز می ولوکثانیب دکمب  2فشاااردن و نگب داشاااتن بیش از  
 تنظیمات سیستم خارج شوید.

 STARTUP VOL (5-25)حالت  تنظیم  صدا 

ياادای اولیب را طوری تنظیم کنید تا  بلندیتوانید با انتخاب این گزینب می

يادا از مقدار تعیین شاده تجاوز    بلندی در هنگاک روشان نمودن دساتگاه،   

 تنظیم نمایید. 25تا  5توانید این مقدار از بلندی يدای . مینکند

 ق ل از خاموش کردن دسااتگاه، حجم ياادا از این مقدار کمتر   چنانچب

د، در هنگاک روشاان کردن مجدد دسااتگاه، حجم ياادا روی همان  باشاا

 د.شواهد تنظیم خمقدار ق لی 

      در ياورتی کب ق ل از خاموش کردن دساتگاه، حجم يادا از این مقدار

يدا بب طور          ستگاه، حجم  شن کردن مجدد د شد، در هنگاک رو شتر با بی

 خودکار بر روی مقدار تنظیم شده قرار خواهد گرفت.

 کمتر باشد، در هنگاک   5ق ل از خاموش کردن دستگاه، حجم يدا از  اگر
 تنظیم خواهد شد. 5روشن کردن مجدد دستگاه، حجم يدا روی عدد 

RDS (OFF/ON) تنظیم    

  RDS (Radio Data System)توانید اطرعات  میبا فعال نمودن این گزینب   

زینب در با فعال شااادن این گرا بر روی يااافحب نمایش مشااااهده نمایید. 

شود  متنی از طرف فرستنده ارسال می ای کب اطرعات ایستگاههای رادیویی 

 شود.بر روی نمایشگر نشان داده می

 RDS ONتنها در حالت  EONو  REGION, AF,TA, NEWSنکتب: تنظیمات  
 قابل تنظیم هستند.

REG (OFF/ON/AUTO)   تنظیم 

يورت انتخاب گزینب   ستگاههای   ONدر  شوند. در  دریافت میای منطقبای

ست.       AUTOيورت انتخاب گزینب   ستگاههای قوی ا ستجو با ای الویت در ج

يورت انتخاب گزینب  سط     OFF در  ستگاه رادیویی قابل دریافت تو اولین ای
 شود.سیستم يرفنظر از توان سیگنال ورودی، پخش می

 NEWS (OFF/ON)تنظیم 

 را فعال یا غیرفعال کنید. NEWSتوانید گزینب در این حالت می

 

 EON (DX/LO)تنظیم 

يورت انتخاب گزینب    ستگاههای قوی دریافت می   LOدر  شوند. در  تنها ای

اولین ایساااتگاه رادیویی قابل دریافت توساااط  DX ياااورت انتخاب گزینب
 شود.سیستم يرفنظر از توان سیگنال ورودی، پخش می

  LINE-OUT (OFF/ON) تنظیم

لت می   حا ید خرجی  در این  ید.      LINE-OUTتوان عال کن یا غیرف عال  از  را ف

جهت اتصااال رادیو پخش بب آمپلی فایر اسااتفاده  LINE-OUTهای خروجی
 شود.می

 روش نگهداری -9
 ستگاه یا   ورود مایعات می س ب ایجاد اخترل در عملکرد د شو    تواند 

شود.  ستگاه  لذا  الکتریکی  جلوگیری از ورود هر گونب مایعات بب داخل د

 ن موردی سریعاً آن را خشد کنید. نمائید. در يورت مشاهده چنی

          مل گب دارید. این  عوا گاه را  دور  از گرد  و  غ ار و آلودگی  ن دسااات

 توانند باعث بروز اشکاالت ظاهری در محصول شوند.می

     بب هنگاک حمل و نقل دستگاه احتیاط نمائید. وارد آمدن ضربب یا افتادن

 عث بروز آسی های احتمالی بب دستگاه شود.تواند بامی

  ي يفحب نمایش   در شدن پانل یا  شمی و     ورت کتی   ستمال ابری ، از د

 .مواد پا  کننده ط یعی جهت تمیز کردن آن استفاده نمائید

    سترنال صال هاردهای اک از طریق درگاه   USB، موبایل، ت لت و هاب از ات
USB بب رادیوپخش خودداری نمایید. 

  



  CD3644دفترچه راهنمای رادیو پخش مدل 
 

 

9 

 اتصاالت الکتریکی -10
        :باشدهای کانکتور رادیو پخش بب شرح زیر مینقشب پایب

 

    ISO Cکانکتور  

    LINEOUT C1خروجی چپ  LINEOUT C2خروجی راست  

 - C4  پایب زمینLINEOUT C3    

    C6 - C5 کنترل آمپلی فایر 

    C8 - C7 -دستب کنترل  

 - C10 - C9    

 - C12 + دستب کنترل C11    

 - C14 - C13    

 - C16 - C15   

 - C18  ش کبCAN - C17    

    CAN + C20 - C19ش کب  

      

    مشخصات فنی -11 

    :باشدمشخصات فنی رادیو پخش بب شرح زیر می 

 AMرادیو   اطالعات عمومی  ISO Aکانکتور 

 کیلوهرتز 1620تا  522 فرکانسی رنج  DCولت  12 ولتاژ تغذیب  A1 -دستب کنرل  A2 قطک يدای خروجی

 dBuV 30≥ سطم گیرندگی قابل استفاده  وات 4×25 بیشترین توان خروجی  A3 دستب کنترل + A4 باطری

 ≥50dB سیگنال بب نویزنس ت   وات T.H.D 18×4%10توان خروجی در   A5 کنترل آنتن A6 روشنایی
 IF  ≥70 dBفرکانس نس ت حذف  اهم 4 امپدانس مناسب بلندگو  ACC A7ولتاژ  A8 زمین

 dB 50≤  ت حذف فرکانس سایبنس  آمپر 10 فیوز  

       ISO Bکانکتور 

 CD/USBپخش   FMرادیو   B1 بلندگوی راست عقب + B2 -بلندگوی راست عقب 

 KHz 20 – Hz 16 پاسخ فرکانسی  مگاهرتز 00/108تا  50/87 رنج فرکانسی  B3 بلندگوی راست جلو + B4 -بلندگو راست جلو 
 ≥dB 75 نس ت سیگنال بب نویز  dBuV 10≥ سطم گیرندگی قابل استفاده  B5 بلندگو چپ جلو + B6 -بلندگو چپ جلو 
 % 0.3≥ اعوجاج هارمونید  KHz 10 – Hz 30 پاسخ فرکانسی  B7 بلندگو چپ عقب + B8 -بلندگو چپ عقب 

 ≥dB 60 تفکید کانال  ≥dB 21 تفکید کانال استریو     
 GB 32 ظرفیت قابل پشتی انی  IF  ≥60 dBفرکانس نس ت حذف     
    dB 60≤  ت حذف فرکانس سایبنس     
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 عیب یابی -12
های این دفترچب را کنترل کنید. بب هیچ وجب دستگاه را در شرایط غیر ها و راهنماییماک اتصالتواند برای حل برخی مشکرت کب ممکن است هنگاک استفاده از این دستگاه با آنها مواجب شوید، بب شما کمد کند. ق ل از استفاده از آن، تکنترلی زیر میلیست 

از فروش تماس  دهد کب ممکن است باعث آتش گرفتن یا شو  الکتریکی گردد، استفاده نکنید. در این يورت برفايلب آن را خاموش کرده و با مراکز خدمات پسشود یا بوی سوختن میا است، زمانی کب دود از آن خارج میعادی از جملب زمانی کب فاقد يد

 بگیرید.

 راه حل علت ممکن مشکل

 شود.دستگاه روشن نمی

 سوییچ خودرو را باز کنید. باز نیست.سوییچ خودرو 

 ها را کنترل کنید.اتصاالت کابل اند.ها بب درستی متصل نشدهکابل

 فیوز را با فیوز مشابب، عوض کنید. فیوز سوختب است.

 دیسد ق لی را خارج کنید. دیسد دیگری داخل دستگاه قرار دارد. رود.دیسد داخل نمی

 کند.دستگاه، دیسد را پخش نمی

 را در جهت يحیم درون دستگاه قرار دهید. دیسد دیسد برعکس درون دستگاه قرار گرفتب است.

 دیسد را تمیز کرده یا از دیسد دیگری استفاده کنید. دیسد، کتی  شده یا آسیب دیده است.

 ي ر کنید تا دمای داخل کابین پایین بیاید. دمای داخل خودرو باال است.

 فرمت دیسد را با فرمتهای ذکر شده در راهنمای دستگاه چد کنید. کند.فایل را پشتی انی نمیدستگاه فرمت 

 دستگاه يدا ندارد.

فعال  (Mute)ولوک يدا در حالت حداقل تنظیم شده یا عملکرد قطک يدا 

 است.
 تنظیم سطم يدا را کنترل کنید یا عملکرد قطک يدا را غیر فعال نمایید.

 ها را کنترل کنید.اتصاالت کابل اند.متصل نشده ها بب درستیکابل

 دستگاه را با قطعات جان ی، محکم نصب کنید. محل نصب دستگاه، پایدار نیست. شود.بر اثر ارتعاش هنگاک حرکت خودرو، يدا قطک و ويل می

کند یا  ایستگاه رادیویی دریافت شده، های رادیویی را دریافت نمیایستگاه

 دارد.کیفیت پایینی 

 آنتن را يحیم متصل کنید. آنتن بب درستی نصب نشده است.

 آنتن را کامل باز کنید یا در يورت شکستگی آن، با ید آنتن جدید تعویض نمایید. آنتن کامل باز نشده یا شکستب است.

 برق باطری دستگاه را بب باطری خودرو متصل کنید.ورودی  کابل باطری بب درستی متصل نشده است. اند.ههای ذخیره شده در حافظب، پا  شدایستگاه
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CD/USB Player  AM Radio  FM Stereo Radio 

KHz 20 – Hz 16 Frequency response  522 ~ 1620 KHz Frequency range  86.50 ~ 107.00 MHz Frequency range 
75 dB≤ Signal to Noise Ratio  ≤30 dBuV Usable sensitivity  ≤10 dBuV Usable sensitivity 

≤0.3 % THD  50dB≤ Signal to Noise Ratio  KHz 10 – Hz 30 Frequency response 
60 dB≤ Channel separation  ≥70 dB IF response ratio  21dB≤ Stereo separation 

32 GB Max capacity  ≥50 dB Image response ratio  ≥60 dB IF response ratio 

      ≥60 dB Image response ratio 

 
12. TROUBLE SHOOTING 
Before going through the check list, check if the wiring connection is well. If any of the problems persist after check list has been made, consult your nearest Crouse aftersales service 
branch. 
 

SYMPTOM CAUSE SOLUTION 

No power. 

The car ignition is not on. 
If the power supply is properly connected to the car accessory 
terminal, switch the ignition key to ACC. 

The fuse is blown. Replace the fuse. 

Cable is not properly connected Check cable connection. 

Disc cannot be loaded or ejected. Presence of CD disc inside the player Remove the disc in the player new one. 

The appliance will not play discs. 

Inserting the disc in reverse direction. Insert the compact disc with the label facing upward. 

Compact disc is extremely dirty or defective disc. Clean the disc or try to play a new one. 

Temperature inside the car is too high. Cool off or wait until the ambient temperature return to normal. 

The format of the music is not MP3/WMA. Make sure the format of the music is MP3/WMA. 

No sound. 
Volume is set at minimum or the mute function is on. Check the volume or switch the mute function off. 

Cable is not properly connected. Check wiring connect. 

Sound skips. Mounting is unstable Mount the unit securely with the supplied parts. 

The radio does not receive the 
radio station or Poor quality 
reception of radio station. 

The antenna cable is not work or connected Insert the antenna cable firmly. 

The antenna is not fully extended or it is broken. Fully extend the antenna and if broken, replace it with a new one. 
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Note: Connect the AUX cable in a lower volume level 
to avoid serious distortion caused by large-signal 
audio source input with the high volume level. 

8. AUDIO SETUP & SYSTEM SETUP 
8.1. AUDIO SETUP 
After each short push [VOL] knob, the order of 
submenus changes as below: 

Default Value Parameter 

OFF 
POP, CLASSIC, ROCK, JAZZ, 

OFF 
EQUALIZER 

0 -7 TO +7 BASS 

0 -7 TO +7 TREBLE 

L=R 7L TO 7R BALANCE 

F=R 7R TO 7F FADER 

OFF ON, OFF LOUD 
 

When at 6-Loudness, short push [VOL] knob will exit 
audio setup mode, return to previous source. 
Select any one of the above settings and rotate the 
knob to set up. 
Remark: Auto exit is after 5s without operation.  
Note: Only when EQ OFF item at the submenu is 
selected, Bass and Treble can be adjusted 

8.2. SYSTEM SETUP 
Press and hold [VOL] knob for 2 seconds to enter 
system setup menu, after each short push [VOL] knob, 
the order of submenus changes as below: 

 

Select any one of the above settings and rotate the 
knob to setup. 
Remark: Auto exit is after 5s without operation or long 
push [VOL] knob. 

9. MAINTENANCE 
 Keep the product dry. If it does not get wet, wipe it 

dry immediately. Liquids might contain minerals 
that can corrode the electronic circuits. 

 Keep the product away from dust and dirt, which 
can cause premature wear of part.  

 Handle the product gently and carefully dropping it 
can damage circuit boards and cases, and can cause 
the product to work improperly.  

 Wipe the product with a dampened cloth 
occasionally to keep it looking new. Do not use 
harsh chemicals, cleaning solvents, or strong 
detergents to clean the product. 

 

10. CONNECTOR PIN DEFINITION 
 

 
 

 

 

ISO A 
Tel Mute A2 SWRC - A1 

BAT A4 SWRC + A3 
ILL A6 Auto Antenna A5 

GND A8 ACC A7 
    

ISO B 
Rear Right - B2 Rear Right + B1 

Front Right - B4 Front Right + B3 
Front Left - B6 Front Left + B5 
Rear Left - B8 Rear Left + B7 

    

ISO C 
LINEOUT-R C2 LINEOUT-L C1 

- C4 LINEOUT GND C3 
Remote AMP C6 - C5 

SWRC + C8 - C7 
- C10 - C9 
- C12 SWRC - C11 

- C14 - C13 
- C16 - C15 
- C18 CAN LS L C17 

CAN LS H C20 - C19 

    

11. ELECTRICAL SPECIFICATION 
 

GENERAL 

12V DC Power Supply 

4x25W Maximum power output 

4x18W Power output @10% T.H.D 

4Ω Speaker impedance 

10A Fuse 
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7.7. NEXT / PREVIOUS FOLDER SELECTION 
Press [6/D+] button to select next folder when playing 
MP3 disc. Press and hold [6/D+] button to select 
track+10. 
Press [5/D-] button to select previous folder when 
playing MP3 disc. Press and hold [5/D-] button to 
select track-10. 

7.8. AST BUTTON (FOLDER LIST) 
In media playing mode, short press to access to the 
folders list, Rotate [VOL] knob to select one of the 
folder, press [VOL] knob to confirm it. All the track 
name in the selected folder will be displayed, rotate 
[VOL] knob to select a track and press [VOL] knob to 
confirm and play the song. 

7.9. EJECT DISC 
Press    button to eject disc. Press again to reload 
the disc. 
Note: The LCD will display "NO DISC", if there is no 
disc in the slot. 

7.10. CARE OF DISC 
Avoid making fingerprints on the disc when you take it 
out. 
Put the disc back in its box immediately after you eject 
it, to protect the disc from dirt and dust. 
Do not expose the disc to heat or direct sunlight. 

7.11. DISPLAY FILE INFORMATION 
When at normal MP3 playing mode, MFD display track 
number (T) and elapsed time. 

 

By short press [5/DSP] button, system scrolls file and 
folder name, after that return to track number and 
elapsed time displaying mode, if you press [5/DSP] 

button during file/folder name scrolling, system will 
be scrolled ID3 information as following sequence. 

TITLEARTISTALBUM 
After a while scrolls ID3 information then returns to 
normal mode. 

After each folder changing, MFD will display folder 
number and track number for 3 seconds: 

 

7.12. PLUGIN USB MEMORY 
1. Insert the USB card into the slot 
2. Wait for several seconds the audio files in USB will 

play automatically with the USB flag on the MFD 
panel flashing. 

 When there is USB in the unit and other media 
source is playing, press [MODE] button to select 
USB source. 

NOTE: Use a USB cable to connect the USB flash 
memory, as any device connected directly to the unit 
will protrude out from the unit, which could be 
dangerous in car crash. 

NOTE: The radio USB port has designed to connecting 
standard flash memories, do not use the radio USB 
port for charging mobile phones and tablets. 

7.13. UNPLUG USB MEMORY 
1. Press [MODE] button to switch to non-card mode 

(Radio, CD or AUX). 
2. Take out the USB memory. 

7.14. NOTES ON MP3 

 The unit cannot read an MP3 file that has a file 
extension other than MP3.  

 The display support English language Characters 
also digits. 

 The unit can display the file / folder / title / artist / 
album name of maximum 30 characters.  

 Make sure that MP3 CD is burned in format as a 
data disc and NOT as an audio disc. 

 To enjoy high quality sound. It is recommended to 
convert the MP3 files with a sampling frequency of 
44.1 kHz and fixed bit rate of 128kbps or higher. 

7.15. USB MEMORY MUSIC DECODING 
CLARIFICATION 

 The unit supports USB playing, but not completely 
supports USB MP3 playing with USB HOST. 

 The unit supports USB device with formats of 
FAT12/16/32. If the USB device is divided into two 
districts, the unit will read only the first district with 
format of FAT12/16/32; otherwise, the unit cannot 
read the USB.  

 Do not connect the mobile hard disc drive to the 
unit; otherwise, overload reading may lead to 
malfunction in the unit. 

 The unit cannot support the memory devices like 
USB Hub and so on. 

 Please use a USB device manufactured legally. 

 File format: *.mp3, *.MP3, *.WMA 

 Support memory size: 32GB 

 Sample Rate: 8 KHz~48 KHz 

 Bit Rate: 32~320kps 

NOTE: The unit will initialize and search MP3 files 
when you plug USB memory device. This will take 
several seconds; please do not unplug the USB 
memory device during this period. 

7.16. AUX IN 
1. Insert AUX audio socket into the slot 
2. Unit will play automatically AUX IN source 

 When there is AUX in the unit and other media 
source is playing, press [MODE] button to select 
AUX IN source 
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5. OPERATION GUIDE 
5.1. GENERAL OPERATION 
POWER ON/OFF 
Press the  button to turn on the unit and press again 
the button to turn off the unit. 
In system on mode, press the [VOLUME] knob to enter 
audio setup menu. 

MODE BUTTON  
In radio mode, press this hard key can return to the 
pervious media. 
Press the button to select the playback modes in the 
following turns: 

RADIOCDUSBAUX INRADIO 

ADJUST VOLUME LEVEL 
Rotate the button clockwise to increase the volume 
level and rotate the button counterclockwise to 
decrease the volume level. The volume range is 0-30. 
NOTE: Please make sure you can still hear the traffic 
sounds (horns, sirens, etc.) 

6. RADIO SETTING 
6.1. BAND SWITCH  
Press the button to select the radio mode and press 
repeatedly to switch the bands in the following turns 
by pushing [BAND] button:  

 

6.2. AUTO SEARCHING 
Press and hold the   button to search stations 
upwards automatically; or  button for lowers 
frequency.  

6.3. MANUAL SEARCHING 
Press  and  buttons to search stations 
upwards/downward manually. 

6.4. AUTO STORING 
Press [AST] button to store station automatically into 
FM3 or AM2. 

If the current band is FM, the stations will store to 
FM3, if the current band is AM, the stations will store 
to AM2.  
If AST successes, it will automatically play the first 
preset of FM3/AM2 band. 
NOTE: When you use Auto-Store, the new stations will 
replace any previously stored stations in the 
FM3/AM2 band. 
To scan all the station in current band and play the 
beginning 10s of each station press and hold [AST] 
button for 2 seconds, a second long press will cancel 
the scanning. 

6.5. PRESET STATIONS 

You can manually store one favorite station in a 
preset, and recall by using the preset buttons (1 to 6). 
Press and hold the desired preset [1] to [6] buttons for 
more than 2 seconds (till you hear a "beep" sound) to 
store the current tuned station. 

NOTE: Any stations that were previously stored in this 
memory band are replaced by the new stations. 

6.6. RECALLING A PRESET 
Press the desired preset button (1 to 6) to recall the 
stored station. 

7. CD/USB/AUX SETTING 
7.1. CD/MP3 PLAYING 
Insert CD to the CD slot or press [MODE] button when 
there is CD in the deck, to enter the CD or MP3 disc 
player mode.  
Display will show: Number of currently playing track 
and elapsed time. 

NOTE: The unit is designed for play of standard 5” (12 
cm.) compact discs only. Do not attempt to use 3” (8 
cm.) CD singles in this unit, either with or without an 
adaptor, as damage to the player and/or the disc may 
occur. 

7.2. PLAY/PAUSE 
Press the [1/ ] button to freeze disc playback. Press 
again [1/ ] button to resume disc playback. 

7.3. REPEAT TRACK 
During disc play, press the [2/RPT] button to select 
“RPT FILE” and repeatedly play the selected track. In 
MP3 mode, press button again to select “RPT FOLDER” 
and repeatedly play all tracks in the current folder. 
Repeat play will continue until RPT is pressed to select 
“RPT OFF”. 

7.4. RANDOM TRACK 
Press [3/RDM] button to enable random folder play 
function and play all tracks on the current folder in 
random mode. Press button again to select “RDM 
ALL” and play all tracks on the current media in 
random mode. 
Press next track during random mode, select a track 
randomly to play. 
Press button [3/RDM] again to disable random track 
play by display “RDM OFF” message. 

7.5. SCAN TRACK 
The scan function enables you to listen to the first 10 
seconds of each track. 
Press [4/SCN] button to activate/deactivate scan 
track. 

7.6. NEXT / PREVIOUS TRACK 
Press the  button during disc play to select the 
beginning of the next track.  
If the elapsed time is more than 2S, Press the  
button during disc play to select the beginning of the 
current track. Press twice to select the beginning of 
the previous track.  
Press and hold  or    buttons to fast forward or 
fast rewind through the track. 
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After inputting a 4-digit new password, the MFD displays "NEW ****" and the new password should be input, after first inputting new security code you should confirm it, so MFD  display 
“CONFIRM ****” and the new password need to input again. If both the first and the second password values are the same MFD display “SUCCESSFUL” and return to normal playing mode, 
otherwise will display “FAILED” on the MFD and return to previous working interface by keeping previous security code. 
If user wants to change password, should follow below flowchart: 
 

 
 

Security  Code is 
Correct?

Input New Password
Display

“NEW  * * * *”

Yes

Confirm New Password
Display

“CONFIRM * * * *”

Password Will Change 
to New Value, Display 

“SUCCESSFUL”

Both
Password Values 

are Same?

HU don’t Change the 
Password and Display

“FAILED”

No

After 3 Second

Keep Previous Password

After Securi ty Period

Start

Normal Playing Mode

Input Current Password
Display

“OLD  * * * *”

Enter Error Mode

End

Long Push [4/SCN] and [BAND] Buttons

Press [1] to [4] Buttons and [VOL] knob

 No 

Press [1] to [6] Buttons and [SET]

 Yes 
No. Error Security Period 

ERROR 01 2 second 

ERROR 02 30 second 

ERROR 03 2 minute 

ERROR 04 10 minute 

ERROR 05 20 minute 

ERROR 06–19 60 minute 

ERROR 20 Permanent lock 
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4. SECURITY CODE 
4.1. ENTER SECURITY CODE 
When initiating the unit, "PASS ****" will display on the MFD, the user is required to input a 4-digit password by 0 to 9 digits and press [VOL] knob to confirm it. If the password is right, the 
unit can be accessed. If the password is wrong, input the password again according to the instruction. Enter to error mode, s hows "ERROR 01” to “ERROR 20” for specific time. The unit will 
be locked after 20 continuous wrong password input. The defaulted password is 1111. 
 

 
 
4.2. CHANGE SECURITY CODE
Press both [4/SCN] and [BAND] buttons for 2 seconds to set a new password. When MFD displays "OLD ****", input 4-digit old password by 0-9 digits and press [VOL] knob to confirm it. 
New password will be required to input if the old password is rightly input, otherwise the error display will instruct the user be back to old password input interface. The unit will be locked 
after 20 continuous wrong password input. 

Start

Display “PASS * * * *”
On the MFD

Short push [1] to [4] Buttons

Connect Battery and short push [POWER] Button

Password is 
Correct?

Input Password
Acceptable range: 0000 

to 9999

Short push [VOL] knob

No
Display Security 

Code Validity Error

Normal Playing Mode
Default Source: Radio 

FM1

Yes

After Securi ty Per iod

End

No. Error Security Period 

ERROR 01 2 second 

ERROR 02 30 second 

ERROR 03 2 minute 

ERROR 04 10 minute 

ERROR 05 20 minute 

ERROR 06–19 60 minute 

ERROR 20 Permanent lock 
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Item Name Action Tuner CD/USB - MP3/WMA  CD-DA 

6  
Short Push Eject / Reload Disk 

Long Push - - - 

7  
Short Push Select Source (CDUSBAUXRADIOCD) 

Long Push - - - 

8  
Short Push Select Band (FM1FM2FM3AM1AM2) - - 

Long Push - - - 

9  
Short Push Manual Tuning to Up Next Track 

Long Push Search Next Station Automatically Fast Forward 

10  
Short Push Manual Tuning to Down Previous Track 

Long Push Search Previous Station Automatically Fast Rewind 

11  
Short Push - Display File, Folder and ID3 Information - 

Long Push - - - 

12  
Short Push Mute 

Long Push - - - 

13  
Short Push Store Stations Automatically Current Media File and Folder List - 

Long Push Scan Radio Stations for 10s - - 

14  
Short Push Recall Preset 1 Pause 

Long Push Store Preset 1 - - 

15  
Short Push Recall Preset 2 Repeat File / Folder Repeat File 

Long Push Store Preset 2 - - 

16  
Short Push Recall Preset 3 Random Folder / All Random All 

Long Push Store Preset 3 - - 

17  
Short Push Recall Preset 4 Scan 

Long Push Store Preset 4 - - 

18  
Short Push Recall Preset 5 Previous Folder - 

Long Push Store Preset 5 Track -10 in Current Folder - 

19  
Short Push Recall Preset 6 Next Folder - 

Long Push Store Preset 6 Track +10 in Current Folder - 
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3. BUTTON DESCRIPTION
 

 
 

Item Description    

1 CD Slot    

2 AUX Socket    

3 USB Flash    

 

Item Name Action Tuner CD/USB Audio Setup Mode System Setup Mode 

4 
Volume 

Knob 

Short Push Enter to Audio Setup Mode Change Setup Items Change Setup Items 

Long Push Enter To System Setup Mode - Exit From Setup 

Rotate Adjust Volume Level Change Parameters Change Parameters 

5  
Short Push In Power Off State: Power On / In Power On State: Power Off 

Long Push In Power Off State: Power On / In Power On State: Power Off 
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1. SAFETY INFORMATION 
 Use only a 12-VDC negative ground electrical 

system.  

 Be sure to connect the color coded leads according 
to the diagram. 

 Incorrect connections may cause the unit to 
malfunction or damage the vehicles, electrical 
system.  

 Be sure to connect the speaker (-) leads to the 
speaker (-) terminal.  

 Never connect the left and right channel speaker 
cables to each other’s or to the vehicle body. 

 Make sure all the connections are completely 
correct before turning on your unit. 

 Using a fuse with a higher amperage rating may 
cause serious damage to the unit. 

 Don’t attempt to disassemble the unit. Laser beams 
from the optical pick up are dangerous to the eyes. 

 Make sure those pins or other foreign objects do 
not get inside the unit; they may cause 
malfunctions, or create safety hazards such as 
electrical shock or laser beam exposure. 

 Keep the volume at a level at which you can hear 
outside warning sounds (horns sirens, etc.). 

 Stop the vehicle before carrying out any operation 
that could interfere with your driving. 

 Don’t work in extremely high or low temperature. 

 Don’t open covers and do not repair yourself.  

 Consult your nearest Crouse aftersales service 
branch. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. CD NOTE 
 Playing a defective or dusty CD can cause dropouts 

in sound. Hold CDs as illustrated. 

 Don’t touch the unlabeled side. Avoid making 
fingerprint on the disc when handling it.  

 Don’t attach any seal, label or data protection sheet 
to either side of a disc. 

 Don’t expose a CD to direct sunlight or excessive 
heat. Wipe a dirty CD from the center outward with 
a cleaning cloth. 

 Don’t use disc with labels or stickers attached, 
which may leave a sticky residue while beginning to 
peel off.  

 Never use solvents such as benzene or alcohol.  

 Never insert a 3-inch CD contained in the adapter or 
an irregularly shaped CD. The unit may not be able 
to eject it, resulting in a malfunction. 

 Dust tends to accumulate in the CD slot, clean it 
every once in a while. Your CDs can get scratched if 
you put them in a dusty CD slot. 

 Playing a CD that is dirty, scratched or warped can 
cause the sound to skip and the unit to operate 
incorrectly, resulting in worsened sound quality. 

 Take the following precautions to prevent your CDs 
from getting scratched or damaged. 

 Put the disc back in the box immediately after 
ejecting. 

 Don’t expose the disc to heat and direct sunlight. 

 Clean the CD frequently with commercially 
available cleaning cloth or soft cotton cloth. 
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