
АВТОМОБІЛЬНИЙ MP3 РЕСИВЕР

DIGITAL Electronics Ltd., USA

ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

DCA-070B / DCA-070R

DCA-072B / DCA-072R
DCA-072W

DCA-013B / DCA-013R

DCA-100B / DCA-100R DCA-014B / DCA-014R

Перед початком експлуатації виробу уважно прочитайте цю інструкцію. 
Збережіть цю інструкцію

www.digital.ua

DCA-071B / DCA-071R
DCA-071G

DCA-B200B
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Компанія Digital Electronics Ltd., USA гарантує високу якість виробу при умові 
дотримання всіх правил експлуатації, наведених в інструкції.
Цей виріб призначений для використання в автомобілях.
Компанія DIGITAL Electronics Ltd., USA не несе відповідальності і не розповсюджує 
гарантійне обслуговування на виріб, недоліки якого виникли з причини порушення 
користувачем правил використання, транспортування, зберігання, дій третіх осіб, 
непереборної сили (пожежі, природної катастрофи тощо), потрапляння побутових 
комах або гризунів, впливу інших сторонніх факторів, а також з причини суттєвих 
порушень технічних вимог, що зазначені в інструкції користувача, включаючи 
нестабільність параметрів електромережі.
Компанія Digital Electronics Ltd., USA залишає за собою право на зміну дизайну, 
комплектації та технічних характеристик виробу без попереднього повідомлення у 
зв’язку з постійним вдосконаленням виробництва продукції.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
 Установку та підключення виробу має виконувати кваліфікований спеціаліст 

сервісного центру.

• Для цього виробу має бути джерело напруги постійного струму 12В. 

• Впевніться що в Вашому автомобілі є акумулятор 12В з заземленою негативною 
клемою. 

• Використовуйте кабелі під’єднання що вказані в інструкції користувача. Не 
вкорочуйте, не модифікуйте і не перетискайте кабелі. 

• Не допускайте механічних пошкоджень виробу. Не модифікуйте виріб. Не 
включайте виріб якщо він пошкоджений, несправний, частково розібраний або 
пошкоджені кабелі.

• Не допускайте попадання на виріб води.

• Не встановлюйте високий рівень голосності виробу щоб не погіршити слух і 
нормально орієнтуватись під час руху. 

• Виріб належить експлуатувати при температурі в автомобілі від -20°С до +60°С.

• В разі неправильного функціонування виключіть виріб і зверніться в сервісний 
центр.

• Нехтування засобами безпеки може призвести до удару електичним струмом, 
пошкодження виробу або поломки електричної проводки автомобіля.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Автомобільний МР3 ресивер – 1
ISO конектор з 2-ма кабелями для підключення (DCA-100B, DCA-100R, DCA-B200B)
Кабель для підключення (DCA-070B, DCA-070R, DCA-071B, DCA-071R, DCA-071G, 
DCA-072B, DCA-072R, DCA-072W, DCA-013B, DCA-013R, DCA-014B, DCA-014R)
Ключ – 2
Кожух - 1
Монтажна планка - 1
Гвинт - 1
Інструкція користувача - 1
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УСТАНОВКА ТА ДЕМОНТАЖ
Виконайте установку згідно схеми. При необхідності прикріпіть корпус шурупами та 
гвинтами. 

Автомобільний МР3 ресивер з фіксованою передньою панеллю.

Якщо кут нахилу більше 60°, робота ресиверу може відрізнятись 
від оптимального функціонування. (А)

Установка зпереду (В)

1. Приборна панель

2. Металевий кожух (шахта)
 Після встановлення кожуху в приборну 

панель, вигніть крючки для більш щільного 
зачіплення.

3. Болт кріплення

Установка ззаду (С)

1. Приборна панель

2. Гайка

3. Пружна шайба

4. Болт

5. Гвинт 

6. Монтажна планка

7. Шайба

Щоб зменшити вібрацію, закріпіть виріб під рамою 
автомобіля. При необхідності зігніть пластину.

Демонтаж (D)

1. Зніміть передню рамку (в моделях з рамкою).

2. Встановіть ключі з обох сторін корпусу в слоти до 
клацання.

3. Витягніть ресивер.
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ПІДКЛЮЧЕННЯ
Підключення належить робити після установки.
Відключіть негативну клему від акумулятора.
Виконайте всі підключення згідно схеми дотримуючись полярності та кольору кабелів. 

Схема 1 - моделі DCA-100B, DCA-100R, DCA-B200B.

Схема 2 - моделі DCA-070B, DCA-070R, DCA-071B, DCA-071R, DCA-071G, DCA-072B, 
DCA-072R, DCA-072W, DCA-013B, DCA-013R, DCA-014B, DCA-014R.

 2

1

Аудіовихід лівий

Аудіовихід правий

Радіо антена

Заземлення Чорний

Червоний

Жовтий

СинійРадіо антена

(напруга постійного струму 12 В)

Білий

Білий / Чорний

Сірий

Сірий / Чорний

Зелений

Зелений / Чорний

Пурпурний

Пурпурний / Чорний

ліва

ліва
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ОПИС
MP3 ресивер

1    

/

/

Включення / Виключення

2    /

/

• Коротке натискування: відображення часу. 
• Довге натискування: установка годинника. Для установки часу обертайте 

регулятор гучності.

3    

/

/

• Радіо. Коротке натискування для автоматичного пошуку низькочастотних 
радіостанцій. Довге натискування для ручного збереження низькочастотних 
радіостанцій.

• МР3. Коротке натискування для відтворення попереднього треку. Довге 
натискування для перемотки назад.

4    

/

/

• Радіо. Коротке натискування для автоматичного пошуку високочастотних 
радіостанцій. Довге натискування для ручного збереження високочастотних 
радіостанцій.

• МР3. Коротке натискування для відтворення наступного треку. Довге 
натискування для перемотки вперед.

5    

/

/

• Радіо. Коротке натискування для відтворення радіостанції, збереженої на 
каналі 1. Довге натискування для збереження поточного радіоканалу.

• МР3. Коротке натискування для паузи / відтворення. Довге натискування для 
відтворення попередньої папки.

6    

/

/
• Радіо. Коротке натискування для відтворення радіостанції, збереженої 

на каналі 2. Довге натискування для збереження поточного радіоканалу.
• МР3. Коротке натискування для повтору. Довге натискування для відтворення 

наступної папки.

7    

/

/

• Радіо. Коротке натискування для відтворення радіостанції, збереженої на 
каналі 3. Довге натискування для збереження поточного радіоканалу.

• МР3. Коротке натискування для випадкового відтворення. Довге натискування 
для перемотки назад 10 пісень.

8    

/

/

• Радіо. Коротке натискування для відтворення радіостанції, збереженої 
на каналі 4. Довге натискування для збереження поточного радіоканалу.

• МР3. Довге натискування для перемотки вперед 10 пісень.

9    

/

/

• Радіо. Коротке натискування для відтворення радіостанції, збереженої на 
каналі 5. Довге натискування для збереження поточного радіоканалу.

• МР3. Коротке натискування для перемотки назад 10 пісень. Довге натискування 
для доступу до попередньої папки.
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10   

/

/

• Радіо. Коротке натискування для відтворення радіостанції, збереженої 
на каналі 6. Довге натискування для збереження поточного радіоканалу.

• МР3. Коротке натискування для перемотки вперед 10 пісень. Довге натискування 
для доступу до наступної папки.

11   

/

/

 
 Радіо. Коротке натискування для переключення діапазону частот. Довге 

натискування для автоматичного пошуку та збереження радіостанцій.
 Закінчити розмову

12   

/

/

Вибір режиму роботи. RADIO (відтворення радіо) / МР3 (відтворення МР3) / AUX IN 
(відтворення з зовнішнього аудіо пристрою – плеєра тощо) / Bluetooth.

 Відповісти на дзвінок.

13   

/

/  Без звуку.

14   

/

/

Вибір між LOCAL або DX (в режимі FM-радіо).

15   

/

/

 
Обертайте регулятор гучності, при цьому на дисплеї послідовно буде відображатись 
рівень гучності.
Примітка. Якщо пристій підтримує голосове відокремлення каналів, наступні функції 
можуть бути змінені.
Коротко натисніть на регулятор для вибору наявних функцій. Потім обертайте 
регулятор для налаштування параметрів.

Довге натискування на регулятор для EQ. Обертайте регулятор для вибору функцій 
еквалайзера: E90, E91, E92, E93, E94 (це кодові назви рок-поп-джаз-класік-електро).
Довге натискування на регулятор ще раз для LOUD. Обертайте регулятор для вибору 
функції тонокомпенсації.

16 Режим телефону (для моделей з Bluetooth). Виберіть режим Bluetooth за 
допомогою кнопки MOD. 
Парування. Відкрийте Bluetooth в своєму телефоні та здійсніть пошук для нової пари. 
Виберіть модель пристрою та підключіться. Введіть пароль (за умовчанням 000). 

Телефон автоматично зпарується. На дисплеї відобразиться . Якщо 

Bluetooth вимкнений, на дисплеї відобразиться  . Для переключення 
між Bluetooth та мобільним телефоном натискуйте кнопку 2.
Як подзвонити
Введіть номер за допомогою телефону, після чого натисніть . Щоб закінчити 
розмову, натисніть  
Як відповісти на дзвінок
При надходженні дзвінка ресивер автоматично переключиться в гучний режим. Щоб 
відповісти на дзвінок, натисніть . Щоб закінчити розмову, натисніть  . 
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A2DP  - Відтворення музики з телефону.
Якщо Ваш мобільний телефон підтримує розширений профіль розповсюдження 
аудіо A2DP, з такого телефону можна передавати МР3-файли на автомагнітолу по 
радіоканалу Bluetooth. 
Виберіть режим Bluetooth за допомогою кнопки MOD. Відтворення / Зупинка 
музики, збереженої в телефоні, буде відбуватись при натискуванні кнопки 1 шляхом 
безпровідної передачі звуку. 

Управляти МР3-треками можна за допомогою  кнопок 
на панелі ресивера.

ПЕРЕД ТИМ ЯК ЗВЕРНУТИСЬ В СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР
Відсутнє живлення. Перевірте чи не перегорів запобіжник.
Радіоканали не приймаються. 
Перевірте чи правильно Ви встановили режим. Перевірте чи правильно Ви 
налаштували та зберегли канали. Перевірте підключення антени.
Відсутнє відтворення. 
Перевірте чи правильно вставлений пристрій. Перевірте чи не пошкоджений пристрій.
Відсутній або дуже слабкий звук. 
Перевірте якість і коректность підключення.  Пошкоджений кабель, замініть його. 
Система працює в режимі паузи, або в режимі уповільненого відтворення, або 

виконується прокрутка. Натисніть кнопку  

/

/

 для нормального відтворення.
Стерео ефект губиться. 
Перевірте якість і коректность підключення. Налаштуйте параметр stereo в меню.
Система працює з перебоями. 
На роботу системи впливає статична електрика. Виключіть, а потім включіть систему.
Стерео звук має сторонні шуми або переривистий. 
Змініть положення антени. Станція знаходиться далеко від Вашого місця перебування 
або на ресивер впливають інші радіохвилі. Спробуйте переключитись в режим MONO.

Загальні
Напруга 12 В 
Опір навантаження 4 - 8 Ом
Максимальна вихідна потужність 50 Вт х 4
Номінальна вихідна потужність 40 Вт х 4
Максимальний об’єм карти пам’яті 32 Гб
Формат для відтворення з зовнішніх 
пристроїв

FAT32

МР3 плеєр
Чуттєвість ≥  35 дБ
Частота 100 Гц – 10 КГц ± 6 дБ
Викривлення гармоніки напруги (1КГц) ≤ 5 %
Відокремлення каналів ≥ 35 дБ
Стереофонічне балансування каналу 
відтворення

≤ 3 дБ

FM тюнер
Частотний діапазон 87.5МГц – 108 МГц
Чуттєвість ≤  26 дБ
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СПЕЦИФІКАЦІЯ
MP3 ресивер
Фіксована передня панель, нез’ємна рамка
Відтворення МР3
3-колірний LCD дисплей (для моделй DCA-070B, DCA-070R, DCA-071B, DCA-071R, 
DCA-071G, DCA-072B, DCA-072R, DCA-072W, DCA-100B, DCA-100R, DCA-B200B)
LED дисплей (для моделей DCA-013B, DCA-013R, DCA-014B, DCA-014R)
Вибір папок
Навигація по папкам
FM-радіо
Пам'ять на 18 FM радіостанцій 
Максимальна вихідна потужність 50 Вт х 4
Фронтальний USB / SD / MMC card слот
Фронтальний роз'єм AUX
ISO конектор (для моделей DCA-100B, DCA-100R, DCA-B200B)
Bluetooth з підтримкою A2DP (для моделі DCA-B200B)


