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Not:
Cihazýnýzý kullanmaya baþlamadan önce lütfen kullanma kýlavuzunu dikkatlice okuyunuz ve 

daha sonra gözatmak için lütfen saklayýnýz. Kullanma kýlavuzu içerisindeki görseller ve 

fonksiyonlar  sadece temsilidir ürün ile birebir ayný olmayabilir. 
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Panel Fonksiyonlarý

Kullanma Kýlavuzu

10

Kullanma Kýlavuzu
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AUX

1. PWR/SRC (Güç  & Kaynak)

Cihazýnýzý güce baðladýktan sonra, cihazý açmak için bu tuþa kýsa basýnýz, cihazý kapatmak

için uzun basýnýz.

Cihaz açýkken, bu tuþa her bir basýþýnýz  RADIO/USB/SD(MMC)/AUX modlarýný

sýrasýyla deðiþtirecektir.

Not: USB/SD kart takýlý iken sistem otomatik olacak mod deðiþtirecektir.

2. REL (Panel ayýrma tuþu)

Paneli çýkarýrken, ana üniteden ayrýlmasýný saðlar.

3. MUTE (SESSÝZ)

Cihazýn sesini tamamen kapatmak ve sessiz moduna geçmek için bu tuþa basýnýz.

level.

4. SEEK-/SEEK+/VOL-/VOL+ (Seek up/Seek down/Volume decrease/ Volume increase)

Radyo modunda iken, SEEK- tuþuna kýsa basýþ manual alt deðer arama, uzun basýþ ise 

otomatik alt deðer arama yapacaktýr.  SEEK+ tuþuna kýsa basýþ manual üst deðer arama, 

uzun basýþ ise otomatik alt deðer arama yapacaktýr

Oynatma modunda, SEEK- tuþuna kýsa basýþ alt parça seçimi, uzun basýþ hýzlý geri alma 

iþlemini yapar. SEEK+ tuþuna kýsa basýþ üst parça seçimi, uzun basýþ hýzlý ileri alma

iþlemini yapar

Ses seviyesini azaltmak için VOL- tuþuna basýnýz, artýrmak için VOL+ tuþuna basýnýz; LCD 

ekran seviye deðerini gösterecektir.

Not: Mod seçiminde iken, VOL-/+  tuþlarý ayarlamalar için kullanýlýr.

CÝHAZIN KULLANIM ÖMRÜ 10 YILDIR.

Firma-Merkez Servis Ýletiþim Bilgisi
Adres: Bakýr ve Pirinççiler Sanayi Sitesi
KARANFÝL SOK. NO:1 BEYLÝKDÜZÜ/ÝSTANBUL
Fax : 0212 6930224
Web : www.goldmaster.com.tr 
E-mail : info@goldmaster.com.tr

LÜTFEN GARANTÝ BELGESÝ ÜZERÝNDE BULUNAN EKÝ 
ON( 10 ) GÜN ÝÇERÝSÝNDE BELÝRTÝLEN ÝLETÝÞÝM ADRESÝNE 
POSTALAYIN, YA DA FAX VEYA E-MAÝL YOLUYLA BÝZE 
ULAÞTIRIN.

Fax: 0212 693 02 24 - email: info@goldmaster.com.tr
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5. SEL (Mod seçimi)

6. BAND (Band Seçimi)

7. AMS (Otomatik arama ve hafýzaya alma)

8.       (Play/Pause)

9.       (Yukarý doðru seçim)

9

Performans
FM Bandý

FM orta frekans: 10.7MHz ± 0.1MHz

FM Stereo Sinyal gürültü oraný: ≥ 55dB

FM Stop Hassasiyeti: ≤ 20dB

FM Stereo Hassasiyet göstergesi: ≤ 20dB

FM Stereo Ayýrma: ≥ 32dB

FM Harmonik bozulma: ≤ 1%

AM Bandý

AM SNR: ≥ 45dB

AM AUTO SEEK SENS: ≤ 30dB

AM Bozulma: ≤ 3%

Voltaj: 12V

Çýkýþ Gücü: 4 * 25W

Çýkýþ impedansý: 4～8Ω

Kapsamlý fonksiyonlar

1. 18 FM ve 12 AM istasyonu ürünün hafýzasýna kaydedilebilir.

(FM1/ FM2 /FM3/AM1/AM2 bantlarýnýn herbirinden 6 kanal kayýt edilebilir.

2. Mükemmel parazit giderici elektronik aramalý radyo sistemi.

3. FM stereo modunda,Stereo ýþýðý yanar.

4. EDC Sistem

Ýstenilen modu seçmek için bu tuþa tekrar edecek þekilde basýnýz ve aþaðýda görülen

sýrada mod seçimini göreceksiniz.

Radyo Modu: VOL – BAL – FAD – LOUD – LOC OFF – EQ OFF – DBAS – ST ON

– TA OFF – AF OFF – PTY MODE – EUROPE/USA.MODE/USA’/JAPAN

USB / SD / AUX Baðlantý Modu: VOL – BASS – TRE – BAL – FAD – LOUD --DBAS

EQ Fonksiyonu: CLASS – ROCK – POP – EQ OFF

Yukarýdaki fonksiyonlar VOL -/+ tuþu kullanýlarak ayarlanabilir ve seçilebilir. 

Radyo modunda bu tuþa basarak radyo bantlarý arasýnda geçiþ yapabilirsiniz.

Fm1  Fm2  Fm3  Am1  Am2  Fm1;  

Radyo modunda, radyo kanallarýný bulmak için bu tuþa kýsaca basýp çekiniz. Eðer AMS

tuþuna üç saniye kadar basarsanýz bütün bant otomatik taranacaktýr ve kanallar

kaydedilecektir. Panel üzerindeki             tuþuna veya kumandadan numara 

tuþlarýna basarak kaydedilen radyo kanallarýný dinleyebilirsiniz.             

 

Bu tuþu kullanarak parçayý oynatýp bekletebilirsiniz. AUX/Radio modundayken bu 

tuþa uzun basarak ara yüze geri dönebilirsiniz. USB/SD modda, bu tuþa uzun 

basarsanýz parça listesine geri dönersiniz. Ara yüze tekrar dönmek için bu tuþa 

uzun basýnýz.

Radyo modundayken       tuþuna basarak radyo istasyonlarýný yukarý doðru seçebilirsiniz.

USB/SD modunda,       tuþuna uzun basarsanýz track moduna geri döner, track modunda

     tuþuna kýsa basarsanýz dosyalarý yukarý doðru seçebilirsiniz.  tuþuna uzun basarak

VIDEO (Mp4) modunu seçebilirsiniz.  tuþuna basarak oynatmayý da kontrol 

edebilirsiniz. Mp4 oynarken  tuþuna uzun basarak Mp4 folder  VIDEO  

AUDIO (Mp3)  IMAGE, seçimini yapýnýz.  
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10.       (Aþaðý doðru seçim)

11. USB

USB giriþi, paneldeki USB kapaðýnýn altýndadýr.

12. SD

SD/MMC CARD GÝRÝÞÝ; Paneli çýkardýktan sonra SD kartý takýp- çýkarabilirsiniz

13. AUX
Harici ses cihazý takmak için bu aux  giriþ soketini kullanabilirsiniz.

14.IR

Kumanda alýcýsý

RDS tuþunun numaralardaki fonksiyonlarý 

8

Radyo modunda  tuþuna basarak aþaðý doðru radyo kanallarýný seçebillirsiniz.

USB/SD oynatma modunda  tuþuna uzun basarak track moduna geri dönün 

ve  tuþuna track modunda iken kýsa basarak aþaðýya doðru klasör seçimi yapýnýz.

 tuþuna uzun basarak AUDIO (Mp3) modunu sola doðru seçiniz.  tuþuna uzun 

basarak tekrar IMAGE seçim moduna dönebillirsiniz.

Resim dosyalarýný oynatýrken,   tuþuna uzun basarak Image dosyalarýna geri döner,

 tuþuna uzun basarak IMAGE moduna ulaþýlýr ve IMAGE modunda yukarý

tuþuna basýldýðýnda AUDIO ve VIDEO modlarý arasýnda deðiþir. aþaðý tuþuna 

basarak geri dönülür.

aþaðý

Taným: Önce SELL tuþuna basýnýz, PTY modunu seçiniz, VOL +/- tuþunu kullanarak

program, music, class veya lecture türünü seçiniz.

Tuþ 1

RDS PTY MODE fonksiyonunda, program türü MUSIC ise bu tuþa basarak,

POP M, ROCK M seçimini yapabilirsiniz; eðer SPEECH ise NEWS, AFFAIRS,

INFO seçimini yapabilirsiniz. 

Tuþ 2

RDS PTY MODE fonksiyonunda, program türü MUSIC ise bu tuþa basarak, 

EASY M, LIGHT M seçimini yapabilirsiniz; eðer SPEECH ise SPORT, EDUCATE,

DRAMA seçimini yapabilirsiniz.

Tuþ 3

RDS PTY MODE fonksiyonunda, program türü MUSIC ise bu tuþa basarak,

CLASSICS, OTHERM seçimini yapabilirsiniz; eðer SPEECH ise CULTERE,

SCIENCE ve DRAMA seçimini yapabilirsiniz.

Tuþ 4

RDS PTY MODE fonksiyonunda, program türü MUSIC ise bu tuþa basarak

JAZZ, COUNTRY seçimini yapabilirsiniz. Eðer SPEECH ise WEATHER,

FINANCE ve CHILDREN seçimini yapabilirsiniz.

Tuþ 5

RDS PTY MODE fonksiyonunda, program türü MUSIC ise bu tuþa basarak

NATION M, OLDIES seçimini yapabilirsiniz. Eðer SPEECH ise SOCIAL,

RELIGION, PHONE IN seçimini yapabilirsiniz.

Tuþ 6 

RDS PTY MODE fonksiyonunda, program türü MUSIC ise bu tuþa basarak

FOLK M seçimini yapabilirsiniz. eðer SPEECH ise TRAVEL, LEISURE ve 

DOCUMENT seçimini yapabilirsiniz.
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Numara Tuþu 4/  

6.      /     Tuþu:

7.    /   /   /   Tuþu:

8. OK tuþu

9.VOL+/- tuþu

10.      Tuþu

11.         Tuþu

RDS Fonksiyonunun Çalýþmasý: 

7

FM/AM radyo modunda bu tuþa basarak

kayýtlý radyo kanallarýna ulaþabilirsiniz.

Radyo kanalýný manuel olarak arattýktan

sonra, bu tuþa 2 saniye basýldýðýnda, kanal

4 numaralý tuþa kaydedilir. USB oynatma 

sýrasýnda bu tuþu kullanarak klasör seçimi

yapýlýr. 

Numara Tuþu 5: Önceki klasörü seçmek

için uzun basýnýz / -10. þarkýyý oynatmak

için kýsa basýnýz. 

FM/AM radyo modunda, bu tuþa basarak

kayýtlý radyo kanallarýna ulaþabilirsiniz.

Radyo kanalýný manuel olarak arattýktan 

sonra, bu tuþa 2 saniye basýldýðýnda kanal 

5 numaralý tuþa kaydedilir. USB oynatma 

modunda bu tuþa basarak -10. þarkýyý 

devirsel olarak seçebilirsiniz. Bir önceki

kasörü seçmek için bu tuþa uzun basýnýz.

Numara Tuþu 6: Sonraki dosyayý 

seçmek için uzun basýnýz / +10. þarkýyý 

seçmek için kýsa basýnýz.

FM/AM radyo modunda, bu tuþa basarak

kayýtlý radyo kanallarýna ulaþabilirsiniz.

Radyo kanalýný manuel olarak arattýýktan

sonra, bu tuþa 2 saniye basarak, kanalý

6 numaralý tuþa kaydedebilirsiniz.

USB oynatma modunda bu tuþa basarak

+10. þarkýyý devirsel olarak seçebilirsiniz.

Bir sonraki klasörü seçmek için bu tuþa 

uzun basýnýz.

5. SEL Tuþu:

Bu tuþ panel üzerinde bulunan SEL tuþu

ile ayný iþleve sahiptir. 

Radio/AUX modunda iken bu tuþa basarak

menü arayüzüne geri dönebilirsiniz.

USB/SD modunda bu tuþa basarak sýrasýyla

mevcut arayüz  repertuar arayüzü 

ana arayüze geçiþ yapabilirsiniz. 

DVD modunda “  “ tuþuna basarak, 

klasör  AUDIO  IMAGE seçimini 

yapabilirsiniz. Sonraki klasörü seçmek

için  “ “ tuþuna basýnýz. 

Bu tuþa basarak sesi arttýrýp azaltabilirsiniz.

Play(oynat) ve Pause (durdur) arasýnda geçiþ

yapmak için bu tuþ kullanýlýr.

Bu tuþ panel üzeindeki tuþlarla ayný iþlevdedir.

RDS moduna girmek ve seçim yapmak için SEL tuþuna kýsaca basýlmalýdýr.

Not: Sadece Avrupa’da RDS fonksiyon enerjisi etkin kýlýndýðýnda.

AF Fonksiyonunun Çalýþmasý:

AF modunda, radyo istasyonlarý otomatik olarak aranacaktýr. Arama yaparken

LCD ekrandaki “AF” yanýp sönecektir.

Arama sýrasýnda bir radyo istasyonu bulunduðunda LCD ekranda “TP” yazýsý

görünecektir. Bu tuþa tekrar basýldýðýnda, LCD ekrandaki “AF” yok olacaktýr.

Ürün normal radyo moduna dönecektir.

Not: Ürün normal durumda “AF OFF” modundadýr.

  
TA Fonksiyonunun Çalýþmasý:

TA moduna geçildiðinde, LCD ekranda “TA” görünecektir. Ürün, trafik radyo

bilgisini transfer edecek ve EON sistemine trafik radyo istasyonunu aratacaktýr.

Trafik radyo istasyonu bulunduðunda, LCD ekranda “TP” yazýsý görünecektir.

Tuþa basarak TA modunu kapatýnýz ve “TA” yazýsý ekrandan silinecektir.

Not: Herhangi bir modda trafik radyo istasyonu diðerlerine göre önceliðe 

sahiptir.

PTY Fonksiyonunun Çalýþmasý:

PTY programlarý aratýldýðýnda, PTY tuþuna sürekli basýnýz. Ayný zamanda 

VOL +/- tuþlarý kullanýlarak program seçimi yapýlýr. Farklý PTY program türleri

þöyledir:



MODE   
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PRT

2 
RDM
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DIR- DIR+

PRT

2 3 

RDM

4 

SEL

VOL+  

OK

2NT

1 

4 

RDM

Uzaktan Kumanda
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1.    (Power) tuþu
Cihazý açýp/kapatmak için basýnýz.

2. MODE (mod geçiþi) tuþu

3.    (Mute) tuþu

4. Sayý tuþlarý

SM-80X

MUSIC

POP M 、ROCK  M

EASY M、LIGHT M

CLASSICS 、OTHER M

JAZZ 、COUNTRY

NATION M、OLDIES

FOLK M

SPEECH

NEWS 、AFFAIRS 、INFO

SPORT 、EDUCATE 、DRAMA

CULTURE 、SCIENCE 、CHILDREN

SOCIAL 、RELIGION 、PHONEIN

TRAVEL 、LEISURE 、DOCUMENT.

5 6

Ürün açýk iken, bu tuþa her basýldýðýnda

RADIO/USB/SD(MMC)/AUX modlarý 

arasýnda geçiþ yapar. 

Bu tuþa basýldýðýnda ses kesilir, tekrar 

basýldýðýnda önceki ses seviyesine geri 

döner.

Numara Tuþu 1/2NT (Parça arama ve 

playback)

FM/AM radyo modunda iken bu tuþa

kýsaca basarak tuþa kayýtlý radyo kanalýný

dinleyebilirsiniz. Bir radyo istasyonunu

arattýktan sonra, bu tuþu 2 saniye basýlý 

tutarak 1 numaralý tuþa bu radyo 

istasyonunu kaydetmiþ olursunuz.

USB playback modunda, bu tuþa basýp

önceki 10 þarkýya göz atarak her þarkýyý

10 saniye oynatabilirsiniz. Tekrar

bastýðýnýzda gözat ve oynat özelliði

iptal olur.

Numara Tuþu 2/RPT (Playback’i tekrar et)

FM/AM radyo modunda bu tuþa kýsaca 

basarak tuþa kayýtlý radyo kanalýný 

dinleyebilirsiniz. Bir radyo istasyonunu 

arattýktan sonra, bu tuþu 2 saniye basýlý 

tutarak 2 numaralý tuþa radyo kanalýný 

kaydetmiþ olursunuz.

USB playback modunda bu tuþa basarak

mevcut þarkýyý tekrar tekrar oynatýr.

Bu tuþa tekrar basarsýnýz, tekrar özelliðini

iptal edersiniz.

 
Numara Tuþu 3/RDM (Rasgele Oynatma)

FM/AM radyo modunda, bu tuþa kýsaca 

basarak tuþa kayýtlý radyo kanalýný 

dinleyebilirsiniz. Bir radyo istasyonunu 

arattýktan sonra, bu tuþu 2 saniye basýlý 

tutarak 3 numaralý tuþa radyo kanalýný

kaydetmiþ olursunuz. 

USB playback modunda, bu tuþa basarak 

diskteki þarkýlarý rasgele oynatabilirsiniz.

Bu tuþa tekrar basarsanýz, rasgele oynatma

özelliðini iptal edersiniz.
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