
FM/MP3/USB/AUX Çalar      
Radyo Alıcı,1 DIN,18 Ön Radyo 

                      Hafızası, LCD Ekran  ve Uzaktan Kumanda 

MG-300BT 

KULLANIM KLAVUZU 



MONTAJ  
Hazırlık 
Hazırlık kiti, Radyoyu gösterge panosuna monte etmek için 
gereklidir, bu kit elektronik mağazalarında ve araç ses 
uzmanlarında bulunur, kullanmadan önce kurulum kitini aracınıza 
uygun olduğundan emin olmak için kontrol ediniz. 

 
CİHAZIN MONTAJI 

1. Plastik dış trim halkasının sol veya sağ üst köşesini  
kaldırın, ardından çıkarmak için dışarı çekin. 
2. Kasayı, şasesinden  ayırmak için iki destek anahtarını  
kasanın sol ve sağ tarafına yerleştirin. 
3.  Montaj aparatını araç cebine takınız. Monte edilecek  
sürgülü panelin boyutunu kontrol edin. Ölçüm yeterince  
büyük değilse, açıklıkta kolayca girebilecek kadar dikkatlice  
kesin. Açmak için tutamağı bükmemeye zorlamayın.  
4.Monte edilecek olan üst, alt ve yan taraflardaki dublaj tırnaklarını  
takınız. Braketi ağzına tamamen yerleştirin,ı yerine  
oturduğundan emin olmak için braket çıkıntıları dışarıya  
doğru bükün. 
5. Cihazı  ön paneldeki boşluktan kaydırın, arkasındaki  
kablosunun sıkışmamasını sağlayın. Kablo  bağlantı şemasını  
dikkatlice inceleyiniz. Doğru şekilde bağladığınızdan emin  
olunuz. 
6.DİKKAT Üniteyi, topraklanmış bir 12 Volt güç kaynağına  
bağlayın. Kablo bağlantıları  bittiğinde, ön tarafını takınız.  Paneli takıp üniteyi 
çalıştırın. (Araç kontağı açık olmalıdır). Ünite çalışmıyorsa, sorun çözülene kadar 
kalibrasyonu tekrar kontrol edin.  
7.Yeni araç Radyosu brakete sabitlendiğinde, tek yapmanız gereken kablo 
demetini tekrar cihaza takmak ve tertibatı tekrar yerine koymaktır. 
8. Plastik dış kaplama halkasını takın 
9. Tüm trim parçalarını sihaz üzerinde tekrar yerine oturtun. Tüm vidaların ve trim 
parçalarının sağlam bir şekilde yerinde olup olmadığını iki kez kontrol edin. Cihazı 
deneyiniz. Her şeyi çalışır durumda olduğundan emin olmak için aracı çalıştırın 
Cihazın mesünü ve tüm ayarlarını kontrol ediniz. 
2    www.PyleUSA.com 
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KABLO BAĞLANTILARI 

KONTROL PANELİ  VE TUŞLAR 

BAĞLANTI ŞEMASI 
 

AMFİ ÇIKIŞLARI 
 
 
 
 

Beyaz : Ön Çıkış Çıkış 
Sol 
Kırmısı: Sağ Ön Çıkış 

Yeşil: Subwoofer 1 

Yeşil : Subwoofer 2 
Sol 

DİKKAT 
+12V DC 
NEGATİF 
ŞASE 
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13. IR uzaktan  kumanda kontrol sensörü 
14. LCD ekran 
15. BAND (band) tuşu/AS 

(otomatik saklama/ön istasyona arama, otomatik arama) 
16. USB portu 
17. USB şarjı 
18. AUX IN (aux girişi) 
19. MIC deliği  (entegre mikrofon) 
20. RESET deliği 

 
GENEL KULLANIM 
Cihazı  AÇ/KAPA 
•   Ön paneldeki           /SRC düğmesine bastığınızda cihaz AÇILIR, ve tekrar 
basılı tuttuğunuzda KAPANIR. 
• Uzaktan kumadanın      güç düğmesine basılı tutununz üniteyi  AÇIP veya  

KAPATABİLİRSİNİZ. 

Ses Ayarlama (VOL) 
• Ön panel üzerindeki yuvarlak  VOL düğmesini  çevirerek         VOL+      /VOL-      yada 

uzaktan kumanda üzerindeki tuşlara basarak sesi azaltıp arttırabilirsiniz. 

Menu Opsiyonlarının Ayarlanması (SEL) 
• Ses işlemlerinde gezinmek için panelin önündeki veya uzaktan kumandadaki SEL 

düğmesine arka arkaya basınız: BASS (Düşük), TREBLE (tiz), BALANCE (Balance), 
FADER (Ön Arka), EQ (Equalizer) OFF (KAPALI) , SINIF (Klasik) 
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KONTROL PANELİ VE DÜĞMELER 
1. (Güç)/SRC (Kaynak) tuşu 

Basın Önceki konfigurasyon noktasına dünüş 
2. SEL (seçim/menu) düğmesi ve VOL (Ses) Düğmesi 
3. XBASS (CLK) düğmesi 
4. (Dur/başlat), tuş 1 ön ayarlı istasyon 
5. INT (giriş), İstasyon ön ayar düğmesi 2 
6. RPT (tekrar), tuşu 3 ön ayar 
7. RDM (rastgele), tuşu 4 ön ayar 
8. -10 (10 takip eden şarkı), ön ayar istasyonu 5 tuş 
9. +10 (10 takip eden şarkı), ön ayar istasyonu 6 tuş  
10. 
11. 
12. 

Telefon  tuşu 
(geri ayar, geri arama, yavaş geri, hızla geri) 
(ileri ayar, ileri arama, yavaş ileri, fast forward) 



ROCK/POP/FLAT (flat), LOUD ON/OFF (Ses), DX/LOC, STEREQ/MONO, CLOCK 
12/24, MAVİ / KIRMIZI / SİYAH / YEŞİL / MOR / SARI / BEYAZ / OTOMATİK. 
Seçilen öğeyi ayarlamak için ön paneldeki VOL düğmesini çevirin veya uzaktan 
kumandadaki VOL + / VOL- düğmesine basın. SWE (subwoofer) seçmek için SEL 
düğmesine basın. ON / OFF seçmek için düğmeyi çevirin. 

 
• SEL tuşuna ve ardından band tuşuna basarak 10EQ kontrol moduna geçin. EQ ses 

seviyesini seçmek için bant düğmesine basın, ardından EQ seviyesini seçmek için ses 
düğmesini çevirin. 

• BALANCE (Denge): L7, L6, ~, L1, 0, R1, ~, R6, R? 
• FADER :R7, R6-, R1,0, F1, ~, F6, Fr 
• EQ (Dengeleyici) Set: OFF, CLASS, ROCK, POP, FLAT,JAZZ,COUNTRY. 
• Ses yükseltici (Ses düşürücü): LOUD ON / OFF. 
• DX / LOCAL: Yerel yayın modunu etkinleştirir veya devre dışı bırakır (LOCAL). 
• Stereo / Mono: Radyoda STEREO veya MONO alım modunu değiştirir. 
• SAAT 12/24: Saat formatını 12 ila 24 saat arasında değiştirir. 
• Aydınlatmadaki 7 renkli düğmeleri değiştir: 
• Mavi, kırmızı, klan, yeşil, mor, sarı, beyaz veya Otomatik olarak önceden 

ayarlanmış (renk birer birer otomatik olarak değişir). 
 
Ekran Ayarları 
1. İstenilen rengi seçmek için Renk seçimini seçin ve ses seviyesi  düğmesini 
çevirin  
2. Her bir YEŞİL / KIRMIZI / MAVİ renk seviyesini ayarlamak için ÖZEL R / G / 
B öğesini seçin 
Saati Ayarlayın (CLK) 
1-Saati görüntülemek için CLK düğmesine basın. 
2-Saati ayarlamak için, CLK düğmesini basılı tutun; zaman yanıp sönmeye başlar. 
3-Saati ayarlamak için ön paneldeki veya uzaktan kumandadaki veya düğmesine basın. 
4-CLK düğmesine basın, dakikalar yanıp sönmeye başlayacaktır. 
5-Dakikayı ayarlamak için ön paneldeki veya uzaktan kumandadaki veya düğmesine basın. 
6- Bas seviyesini artırmak için kısa basın 
 
Kaynak modunu değiştir (SRC) 
RADIO, BT (Bluetooth), USB düğmesi arasında geçiş yapmak için SRC düğmesine basın. 
(bir USB cihazı takılıyken), AUX-IN modu (giriş asistanı). 
 
Gürültü: LOUD ON / OFF 
Bas çıkış Frekansını artırmak üzere yüksek ses seviyesini değiştirmek için uzaktan 
kumandadaki LOUD düğmesine basın, kapatmak için tekrar basın. 
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GENEL KULLANIM 
Önceden Ayarlanmış Ekolayzer (EQ) 
EQ, OFF, CLASS, ROCK, POP, FLAT arasında geçiş yapmak için ön paneldeki veya 
uzaktan kumandadaki EQ düğmesine basın. 
USB girişi 
Bu stereo cihazdaki USB portu, USB bellek cihazlarından medya oynatmak için 
tasarlanmıştır. 
Entegre Mikrofon 
Ahizesiz sistemi kullanarak arama yaparken sesli alım için. 
Yardımcı Giriş Konnektörü 
3,5 mm yardımcı giriş stereo, 3,5 mm hat çıkışı veya işitme cihazı olan cihazlar için 
tasarlanmıştır. 
Sistemi Sıfırla 
SIFIRLA düğmesi tüm fabrika ayarları parametrelerini sıfırlamak için kullanılır. Bu 
işlev LCD ekran düzgün çalışmadığında veya ses bozuksa veya kontrollerin bazıları 
devre dışı bırakıldığında kullanılabilir. Ön paneli serbest bırakmak ve çıkarmak için 
RELEASE düğmesine basın, RESET düğmesine basmak için küçük bir ucu olan ince 
bir nesne kullanın. 
RADYO KULLANIMI 
Bantları Değiştir (BAND) 
FM1, FM2, FM3, AM1 ve AM2 bantları arasında geçiş yapmak için BAND düğmesine 
basın. Her bant altı önceden ayarlanmış istasyonu kaydeder. 
Manuel Ayarlama (/) 
Manuel ayar moduna geçmek için ön paneldeki veya uzaktan kumandadaki veya 
düğmesini basılı tutun. Manuel ayar modunda, radyo frekansı numarasını bir adım 
yukarı veya aşağı taşımak için        veya       düğmesine basın. 
Otomatik Arama Ayarlama           (/) 
Bekleme modunda veya manuel ayar modunda değilken, bir sonraki       /önceki 
mevcut istasyonlara otomatik olarak gitmek için veya düğmesine hızlıca basın. 
Önceden Ayarlanmış İstasyonları Saklamak        / Geri Almak 
Radyo, her 18 bant için önceden ayarlanmış 6 istasyonu (FM1, FM2 ve FM3) 
toplam 18 önceden ayarlanmış istasyon için saklayabilir. 
Bir istasyonu ezberlemek: 
Radyoyu açın ve istediğiniz bandı ve istasyonu seçin. 
Bir istasyon seçiniz.    www.PyleUSA.com 
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• İstasyonu bu ön ayar numarasına kaydetmek için istediğiniz ön ayar düğmesini 
(radyo yüzünde 1-6 numaralı) basılı tutun 2 saniyeden fazla basılı tutun. 

Önceden ayarlanmış bir istasyonu çağırmak için 
• İstediğiniz bandı seçin. 
• İlgili ön ayar istasyonunu geri çağırmak için kısa süre için bir ön ayar düğmesine (1-6 

numaralı) basın. 
Otomatik Mağaza istasyonu / Önceden ayarlanmış istasyon taraması (AMS) 
• Altı güçlü istasyonu seçmek ve bunları geçerli bantta saklamak için AMS düğmesini 2 

saniyeden fazla basılı tutun. Radyo, geçerli frekansı otomatik olarak tarar ve bu grup 
için önceden ayarlanmış bellek konumlarına en güçlü altı istasyonu girer. Her bir 
banttaki hafızaya kaydedilen önceden ayarlanmış istasyonları çağırmak için uzaktan 
kumanda üzerindeki AMS düğmesine kısaca basın. 

YEREL / DX 
• Kentsel alanlarda, çoğu istasyon yeterince güçlüdür ve “YEREL AÇIK” modu 

seçilmelidir. Zayıf sinyalleri olan istasyonları aramak için YEREL KAPALI moduna geçin. 
Yerel veya uzak alım modunu seçmek için uzaktan kumandadaki LOC düğmesine 
basın. 

STEREO / MONO 
• Stereo istasyonda FM istasyonu alındı. Bununla birlikte, sinyal zayıfsa veya alım 

istediğiniz kadar iyi değilse, MONO moduna geçmek genellikle genel ses kalitesini 
iyileştirir. FM STEREO veya MONO ses efektini seçmek için uzaktan kumandadaki ST 
düğmesine basın. 

USB İŞLEMİ 
• USB takın 
• Dosyaları bir USB cihazından çalmak için, USB port kapağını açın ve USB cihazını 

portun içine yerleştirin, şarkılar otomatik olarak çalmaya başlar. 
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EJECT/USB 
• USB ‘ yi  çıkarmak, yandaki 

çalmayı durdurunuz. 
Çalma/Durdurma 

 Düğmesine USB Cihazındaki basarak. 

Düğmesine           (play/pause) basarak durudurup kaldığız yerden çalabilirsiniz. 

Sonraki/Önceki Müzik  Parçası 
• Sonraki parçayı çalmak için yandaki  düğmesine basınız. 
• Önceki parçayı çalmak için  yandaki 

Fast Forward/Backward 
• İleri sarmak için yandaki düğmeye basılı  
• Geriye sarmak için yandaki düğmeye basılı  

Tarama Fonksiyonu 

Düğmesine basınız. 

tutunuz 
tutunuz. 

Her parçanın ilk 10 saniyesini çalmak için INT düğmesine basın, giriş taramasını 
durdurmak için tekrar basın ve mevcut parçayı çalın. 
Aynı parçayı tekrarlamak 
Geçerli parçayı tekrarlamak için RPT düğmesine basın, tekrar çalmayı durdurmak 
ve normal çalmaya devam etmek için tekrar basın. 
Tüm parçaları rastgele çalma 
Tüm parçaları rasgele sırayla çalmak için RDM düğmesine basın, bu işlevi iptal 
etmek için tekrar basın. 
Parça / Klasör Gezinme 
Bir disk esnasında, USB modu, 10 parça geriye gitmek için 5/10 düğmesine basın. 
10 parça ileri atlamak için 6 / + 10 düğmesine basın. 
Bir MP3 diski, USB modunda, önceki klasöre geri gitmek için 5 / -10 düğmesini 
basılı tutun. Bir sonraki klasöre geçmek için 6 / + 10 düğmesini basılı tutun. 
Klasörlerin sayısına ve seviyesine bağlı olarak bu fonksiyonu tekrarlayabilirsiniz. 
USB aygıtında klasör yoksa, bu düğmelerin bu işlevi yoktur. 
MP3 formatında çalınacak parçayı veya dosyayı seçin 
Bir müzik dosyasını doğrudan seçmek için AMS düğmesini basılı tutun. Ekranda 
“TRK0000” görünecektir. 
“İlk numarayı” seçmek için ses kontrol düğmesini çevirin. Ardından “ilk sayıyı” 
sola kaydırmak için düğmeye basın ve bir sonraki sayıyı girin. 
İstediğiniz parça numarası göründüğünde, seçiminizi SEL düğmesine basarak 
onaylayın. 



AUX KULLANIM İŞLEMİ 
 
Bu alıcı, ön paneldeki bir MP3 müzik çaların ses çıkışıyla uyumlu harici bir yardımcı 
giriş jakı (3,5 mm) ile donatılmıştır. 
Böyle bir oynatıcıyı 3,5 mm stereo ses kablosuyla AUX IN jakına takın ve AUX giriş 
moduna geçmek için MODE düğmesine basın. Ekranda “AUX IN” belirir. 
Hoparlörden harici bir cihazdan müzik dinleyebilirsiniz. 
 
Not: Harici ses seviyesini alıcı ses seviyesi kontrolü ile rahat bir seviyeye ayarlayın. 
 
KABLOSUZ BLUETOOTH KULLANIMI 
 
Eşleştir ve Bağlan 
Kablosuz BT cihazını ilk kez Kablosuz BT özellikli bir cep telefonu için ahizesiz 
kullanım sistemi olarak kullanmadan önce, iki cihazı aşağıdaki gibi eşleştirmeli ve 
bağlamalısınız. 
Herhangi bir modda, eşleştirme ve bağlamadan önce, LCD'deki BT logosu, hiçbir 
cihazın bağlı olmadığını gösterir. Eşleştirmeye başlamak için cep telefonunuzda BT 
modunu etkinleştirin. 
Telefon araç ses sistemini bulduğunda, “MG Ses” adı görüntülenecektir. 
Araç ses sistemi ile eşleştirmek ve bağlanmak için cihaz listesinden “MG Audio” yu 
seçin. Onaylandıktan sonra BT logosunun yanıp sönmesi durur. 
Eşleştirme tamamlandığında, bir arama yapıldığında veya alındığında veya cep 
telefonu müzik çalarken cep telefonu sesi otomatik olarak gemi / araç ses 
sistemine aktarılır. 
Arama yapma 
Arama yapmak için, aramayı doğrudan eşleştirilmiş cep telefonundan arayın. 
Kablosuz BT eller serbest sistemi ile arama yapmak için: 
Kablosuz BT özellikli cep telefonunu bu BT eller serbest sistemine bağlarken, 
telefon numarasını çevirmek için düğmeye basın, sonra telefon numarasını girmek 
için uzaktan kumandadaki “0 ~ 9”, * ve # düğmelerine basın. ve girilen numara 
LCD ekranda gösterilecektir. 
Bir sayı yanlış girilmişse silmek için düğmeye basın. 
Giden arama yapmak için düğmeye basın. 
Son Aranan Numarayı Yeniden Ara 
Son aranan telefon numarasını tekrar aramak için kontrol panelindeki düğmesini 
basılı tutun. 
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10. INT (giriş) tuşu, ön istasyon 2 tuşu, tuş 2 
11. RPT (tekrar) tuşu, ön istasyon 3 tuşu, tuş 3 

10  www.PyleUSA.com 

Bir çağrıyı yanıtlamak 
Cep telefonu arandığında, gelen telefon numarası LCD'de görüntülenir. 
Aramayı almak için kontrol panelindeki düğmesine basın. 
 
Bir Aramayı Reddetme veya Bir Aramayı Sonlandırma 
Aramayı reddetmek veya sonlandırmak için kontrol panelindeki düğmesine basın. 
 
Araba Sesi ve Cep Telefonu Arasında Ses Değiştirme 
Bir arama sırasında, ses kaynağını araç ses sisteminden tekrar cep telefonunuza 
geçirmek için VOL düğmesine basın. 
 
Konuşma Sesini Ayarlamak 
Bir arama sırasında, ses seviyesini ayarlamak için VOL düğmesini veya VOL + / VOL- 
düğmesini kullanın. 
 
Ses Akışı (A2DP) 
BT moduna girmek için      / SRC düğmesine basın ve LCD ekranda duraklamayı 
görüntüleyin. 
Bir mobil cihaz eşleştirildiğinde, o cihazdan çalınan müzik, araç ses sistemi üzerinden 
otomatik olarak duyulur. 
Cep telefonunda bir önceki veya bir önceki oyunu oynamak için veya düğmesine basın. 
Müzik çalmayı duraklatmak veya devam ettirmek için düğmeye basın 

UZAKTAN KUMANDA 
Tuş Adları ve Yerleri 
1. (Güç ON/OFF) Açma ve Kapama 
2. VOL +/VOL- (Ses yukarı/aşşağı) 
3. Band tuşu     ,      (geri arama) 
4. Tuş Ayar aşağı , arama aşağı ; 

parça aşağı, hızla geri alma 
5. SEL (Seçim) düğmesi 
6. tuşu: Ayar yukarı, arama yukarı; Parça ileri , hızla ileri  
7. Mute  tuşu, DEL (Silme) tuşu 
8. CLK (Saat ayarları ) tuşu, (çağrı bitirme) tuşu 

   

9. Ileri tuşu, ön ayar istasyonu 1 tuşu, tuş 1    

http://www.PyleUSA.com/


12. RDM (rastgele), ön istasyon 4 tuşu, tuş 4 
13. -10 (önceki 10 trak), ön istasyon 5 tuşu, tuş 5 
14. 14. +10 (sonraki 10 trak), ön istasyon 6 tuşu, tuş 6 
15. ST (stereo) tuşu, tuş 7 
16. LOUD (yüksek ses) tuşu, tuş 8 
17. AMS (otomatik muzik arama) tuşu, tuş 9 
18. MODE tuşu, tuş 
19. EQ (Ekolayzer) tulu, tuş 0 
20. LOC (lokal)/DX tulu, tuş # 

 
Yalıtım Levhasını Çıkarın 
Uzaktan kumanda, sağda gösterildiği gibi, uzaktan  
kumandanın alt tarafına ekli bir yalıtım levhası ile  
birlikte gelir. Uzaktan kumanda, yalıtkan tabaka çıkana  
kadar çalışmaz. 
 
Lityum Batarya Hücresini Değiştirin 
Lityum pilin gücü zayıfladığında, sağda gösterildiği  
gibi değiştirin. 
Hareketli bloğu ok 1 ile gösterilen yönde basılı tutun.  
Aynı zamanda hücre tutucuyu uzaktan kumandadan ok 2  
ile gösterilen yönde çekin. 
(+) Kutuplarının yukarı baktığından emin olarak eski 
hücreyi yenisiyle değiştirin.Hücre tutucuyu uzaktan  
kumandaya tekrar takın 
Uzaktan Kumanda İşlemi 
Uzaktan kumandanın yayma penceresini ünitenin sensör penceresine doğru yerleştirin. 
Ön panel uzaktan kumanda alımı için çalışma açısı yaklaşık 30 derecedir. 
Uzaktan kumandanın yayıcı penceresi ile ünitenin sensör penceresi arasındaki mesafe 5 
metreden az kalmalıdır.   Hücre kaçağı uzaktan kumandaya zarar verebilir.Patlamaya neden 
 olabileceğinden hücreleri  atmayın. Pil hücrelerini çocukların 
 ulaşamayacağı yerlerde tutun. 

www.PyleUSA.com  11 
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SORUN GİDERME 
Bir şeylerin yanlış olduğunu düşünüyorsanız, derhal gücü kapatın. Üniteyi anormal 
koşullarda kullanmayın, örneğin ses olmadan veya duman ya da kötü koku ile yangın 
veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Hemen kullanmayı bırakın ve satın aldığınız 
mağazayı arayın. Üniteyi asla kendi başınıza tamir etmeye çalışmayın, çünkü tehlikeli 
olabilir. 

 

Genel 

1 .Aracın motor anahtarı açık değil. 

Aracınızın anahtarını ACC veya ON konumuna çevirin. 

2. Kablo doğru bağlanmadı. 

Bağlantıyı kontrol et. 

3. Sigorta yanmış. 

Sigortayı değiştirin. 

4. Ses seviyesi sessiz veya minimum seviyede. 

Ses seviyesini kontrol edin veya sesini açın / kapatın, sesi istediğiniz seviyeye ayarlayın. 

5.Ses atlayor. 

Kurulum açısı 30 ° 'den fazladır. Kurulum açısını 30 ° 'den az ayarlayın. 

6. İşlem tuşları çalışmıyor. 

Yerleşik mikro bilgisayar, gürültü nedeniyle düzgün çalışmıyor. Programı sıfıra geri 
yüklemek için RESET düğmesine basın. 

Radyo 

1 .Yayınlarda çok gürültü var. 

İstasyon veya sinyal çok zayıf. Daha güçlü sinyal seviyesi olan diğer istasyonları seçin. 

2. Anten kablosu bağlı değil. 

Anten kablosunu bu alıcının anten soketine sıkıca yerleştirin. 

3 . Ön ayarlı istasyonlar sıfırlanıyor. 

Akü kablosu doğru bağlanmamıştır. Akü kablosunu daima canlı olan terminale 
bağlayın. 
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ELLER SERBEST KONUŞMA 

BAS KONUŞ 
• Kablosuz BT üzerinden SIRI veya GOOGLE sesine erişmenizi sağlar. 
• Telefonunuz SIRI veya GOOGLE sesi desteklemelidir. BT'ye bağlandığınızda, 

telefonunuz kişi listenize erişmenizi isteyecektir. 
• Şimdi PUSH-TO-TALK'i kullanmaya hazırsınız. PUSH-TO-TALK simgesine basın. 

Konuşmaya hazırsın. Arama "(İLETİŞİM ADI)" Sistem, telefonunuzu kullanmak 
zorunda kalmadan arayacaktır. 
 

• NOT: 
• Samsumg "S" Voice ve diğer ilgili Uygulamalar uyumlu değil. 

 
• CARDIO APP 
• MG Audio Smart App, MG-300BT'niz için uzaktan teknolojideki en üst düzey 

üründür. MG Audio Smart uygulamasını Google veya Apple Store'dan indirin 
ve telefonunuza veya tabletinize yükleyin. 
 

• MG Audio Android App'ı indirmek için QR kodunu tarayın. 

MG Audio IOS Uygulamasını indirmek için QR kodunu tarayın. 



FM / MP3 / USB / AUX Okuyucu 
 
Stereo Alıcı, Tek DIN, 18 Hafızalı İstasyon, Uzaktan Kumandalı LCD Ekran 
 
Özellikler: 

 
• FM / MP3 / USB / AUX Stereo Alıcısı 
• Tek DIN 
• Uzaktan Kumandalı LCD Ekran 
• Stereo Alıcı Sistemi 
• AM / FM Stereo Radyo, 30 İstasyonlu Bellek 
• Kablosuz BT Ses Aktarma  Yeteneği 
• USB Flash Okuyucular 
• Aux (3.5mm) Giriş Konektörü Jakı 
• Harici Cihazlardan Ses Bağlayın ve Akışın 
• MP3 Dijital Ses Dosyası Çalma 
• LCD Ekran Paneli 
• USB Okuyucu 
• Elektronik Ses Kontrolü (10EQ, Denge, Fader) 
• Bellek / Tekrarla / Rastgele / Giriş Çalma 
• Sessiz / Saat Kontrolü 
• Sanatçı Adı / Şarkı Başlığı ID3 Etiket Şarkı Okuma 
• RGB Düğme Kontrolü 
• 1 çift RCA Çıkışı + 2x Subwoofer 
• Ekolayzer (EQ) Elektronik Ses Konfigürasyonu 
• Otomatik Hafıza Ön Ayarlı Mağaza / Tarama Modu 
• Tekrarla / Karışık Şarkı İşlevleri 
• XBass, Siri Araması, Android Uygulaması, IOS Uygulaması ve  
          Demo Modu ile Uyumlu 

 
14  www.PyleUSA.com 

http://www.PyleUSA.com/
http://www.PyleUSA.com/
http://www.PyleUSA.com/
http://www.PyleUSA.com/
http://www.PyleUSA.com/
http://www.PyleUSA.com/
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Kablosuz BT Bağlantısı: 
 
• Dahili Kablosuz BT Müzik Akışı 
• Ahizesiz Görüşme için Dahili Mikrofon 
• Gelen Aramaları Kolayca Reddet / Cevapla 
• En Sevdiğiniz Bluetooth Cihazlarıyla Uyumlu (iPhone, Android, 

Akıllı Telefon, iPad, Tablet vb.) 
• Kablosuz BT Sürümü: BT VERSION 4.2 
 
Kutuda ne var: 
• Stereo Alıcı 
• Uzaktan kumanda 
 
Teknik özellikler: 
• Uzaktan Kumanda Pili, Çalıştırılmış, Gerektirir (1) Düğme Tipi Pil 
• Pil Türü: 3V Lityum Bat. 240mAh Kapasite 
• Tek DIN Evrensel Boyutu Standart 
• Gece aydınlatma: rgb 
• MAKS. Güç: 4x45W 
• PLL Elektronik Radyo Ayarlayıcı 
• ISO 4 Pimli / 8 Pimli Tel Bağlayıcı 
• Stereo / Mono Modu Seçilebilir 
• Ses Kontrolü: 10EQ / Fader / Denge, Tiz ve Bas Yok 
• Preset EQ: Düz / Pop / Kaya / Sınıf / Kapalı 
• Değiştirilebilir ABD / Avrupa Tuner Frekansları Yazılım 
• Maks. USB Bellek Desteği: 64GB 
• Güç: DC 12V 
• Akım Tüketimi: 10A 
• Ürün Boyutu: 4,5 ’x 7.1’ x 1.97 ’- inç 



ÜRETİCİ FİRMA: 
  
SHARO POWER LIMITED 
Room 1707,17/F.,Lemmi Centre,NO.50 Hoi Yuen  
Road,Kwun Tong, Kowloon,Hong Kong 
Tel: +20 228 82 990 
Fax: + 20 228 82 991 
 
  
  
İTHALATÇI FİRMA: 
  
MESUT ELEKTRONİK SANAYİ TİCARET LİMİTED SİRKETİ 
1368 Cadde No 113/1 Alfa Plaza İvogsan /Yenimahalle Ankara 06378 
  
Tel.:+ 90 312 395 02 75 
e-posta: info@mesutgrup.com.tr 


	MG-300BT
	Slayt Numarası 2
	Slayt Numarası 3
	Slayt Numarası 4
	Slayt Numarası 5
	Slayt Numarası 6
	Slayt Numarası 7
	Slayt Numarası 8
	Slayt Numarası 9
	Slayt Numarası 10
	Slayt Numarası 11
	Slayt Numarası 12
	Slayt Numarası 13
	Slayt Numarası 14
	Slayt Numarası 15
	Slayt Numarası 16

