
In store "130" you can find and buy almost all necessary goods for your auto in 
Kyiv and other cities, delivery by ground and postal services. Our experienced 

consultants will provide you with exhaustive information and help you to chose 
the very particular thing. We are waiting for you at the address 

https://130.com.ua 

PHONES 
0 (800) 800 130
(050) 462 0 130
(063) 462 0 130
(067) 462 0 130

Internet store of 
autogoods 

CAR RECEIVERS — Receivers • Media receivers and stations • Native receivers • CD/DVD changers • FM-modulators/USB adapters • Flash memory • Facia plates and adapters • Antennas • Accessories  | 
CAR AUDIO — Car audio speakers • Amplifiers • Subwoofers • Processors • Crossovers • Headphones • Accessories  |  TRIP COMPUTERS — Universal computers • Model computers • Accessories  | 
GPS NAVIGATORS — Portable GPS • Built-in GPS • GPS modules • GPS trackers • Antennas for GPS navigators • Accessories  |  VIDEO — DVR • TV sets and monitors • Car TV tuners • Cameras • Videomodules
• Transcoders • Car TV antennas • Accessories  |  SECURITY SYSTEMS — Car alarms • Bike alarms • Mechanical blockers • Immobilizers • Sensors • Accessories  |  OPTIC AND LIGHT — Xenon • Bixenon • Lamps 
• LED • Stroboscopes • Optic and Headlights • Washers • Light, rain sensors • Accessories  |  PARKTRONICS AND MIRRORS — Rear parktronics • Front parktronics • Combined parktronics • Rear-view mirrors 
• Accessories  |  HEATING AND COOLING — Seat heaters • Mirrors heaters • Screen-wipers heaters • Engine heaters • Auto-refrigerators • Air conditioning units • Accessories  |  TUNING — Vibro-isolation 
• Noise-isolation • Tint films • Accessories  |  ACCESSORIES — Radar-detectors • Handsfree, Bluetooth • Windowlifters • Compressors • Beeps, loudspeakers • Measuring instruments • Cleaners • Carsits 
• Miscellaneous  |  MOUNTING — Installation kits • Upholstery • Grilles • Tubes • Cable and wire • Tools • Miscellaneous  |  POWER — Batteries • Converters • Start-charging equipment • Capacitors 
• Accessories  |  MARINE AUDIO AND ELECTRONICS — Marine receivers • Marine audio speakers • Marine subwoofers • Marine amplifiers • Accessories  |  CAR CARE PRODUCTS — Additives • Washer fluid • 
Care accessories • Car polish • Flavors • Adhesives and sealants  |  LIQUID AND OIL — Motor oil • Transmission oil • Brake fluid • Antifreeze • Technical lubricant 

SKYPE 

km-130 
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KMM-BT206

Детальніше про операції та іншу інформацію див. в ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ на такому веб-сайті:

<www.kenwood.com/cs/ce/>

УКРАЇНА

ЦИФРОВИЙ МЕДІА-РЕСИВЕР
Короткий посібник
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English
Hereby, JVCKENWOOD declares that the radio equipment 

“KMM-BT356/KMM-BT306/KMM-BT206” is in compliance 

with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available 

at the following internet address:

http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/

Français
Par la présente, JVCKENWOOD déclare que l’équipement 

radio « KMM-BT356/KMM-BT306/KMM-BT206 » est 

conforme à la directive 2014/53/UE.

L’intégralité de la déclaration de conformité UE est 

disponible à l’adresse Internet suivante :

http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/

Deutsch
Hiermit erklärt JVCKENWOOD, dass das Funkgerät 

“KMM-BT356/KMM-BT306/KMM-BT206” der Richtlinie 

2014/53/EU entspricht.

Der volle Text der EU-Konformitätserklärung steht unter der 

folgenden Internetadresse zur Verfügung:

http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/

Nederlands
Hierbij verklaart JVCKENWOOD dat de radioapparatuur 

“KMM-BT356/KMM-BT306/KMM-BT206” in 

overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-verklaring van 

overeenstemming is te vinden op het volgende 

internetadres:

http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/

Italiano
Con la presente, JVCKENWOOD dichiara che l΄apparecchio 

radio “KMM-BT356/KMM-BT306/KMM-BT206” è conforme 

alla Direttiva 2014/53/UE.

Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è 

disponibile al seguente indirizzo internet:

http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/

Español
Por la presente, JVCKENWOOD declara que el equipo de 

radio “KMM-BT356/KMM-BT306/KMM-BT206” cumple la 

Directiva 2014/53/EU.

El texto completo de la declaración de conformidad con la 

UE está disponible en la siguiente dirección de internet:

http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/

Português
Deste modo, a JVCKENWOOD declara que o equipamento 

de rádio “KMM-BT356/KMM-BT306/KMM-BT206” está em 

conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.

O texto integral da declaração de conformidade da UE está 

disponível no seguinte endereço de internet:

http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/

Polska
Niniejszym, JVCKENWOOD deklaruje, że sprzęt radiowy 

“KMM-BT356/KMM-BT306/KMM-BT206” jest zgodny z 

dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności EU jest dostępny pod 

adresem:

http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/

Český
Společnost JVCKENWOOD tímto prohlašuje, že rádiové 

zařízení “KMM-BT356/KMM-BT306/KMM-BT206” splňuje 

podmínky směrnice 2014/53/EU.

Plný text EU prohlášení o shodě je dostupný na následující 

internetové adrese:

http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/

Magyar
JVCKENWOOD ezennel kijelenti, hogy a „KMM-BT356/

KMM-BT306/KMM-BT206“ rádióberendezés megfelel a 

2014/53/EU irányelvnek.

Az EU konformitási nyilatkozat teljes szövege az alábbi 

weboldalon érhető el:

http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/

Декларація про відповідність вимогам Директиви RE 2014/53/EU
Декларація про відповідність вимогам Директиви RoHS 2011/65/EU

Виробник:
JVCKENWOOD Corporation

3-12, Moriya-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022, JAPAN

Представник у ЕС:
JVCKENWOOD Europe B.V.

Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, THE NETHERLANDS
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Svenska
Härmed försäkrar JVCKENWOOD att 

radioutrustningen “KMM-BT356/KMM-BT306/

KMM-BT206” är i enlighet med direktiv 

2014/53/EU.

Den fullständiga texten av EU-försäkran 

om överensstämmelse finns på följande 

Internetadress:

http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/

Suomi
JVCKENWOOD julistaa täten, että radiolaite 

“KMM-BT356/KMM-BT306/KMM-BT206” on 

direktiivin 2014/53/EU mukainen.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutusvaatimus 

löytyy kokonaisuudessaan seuraavasta internet-

osoitteesta:

http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/

Slovensko
S tem JVCKENWOOD izjavlja, da je radijska oprema 

» KMM-BT356/KMM-BT306/KMM-BT206 « v 

skladu z Direktivo 2014/53/EU.

Celotno besedilo direktive EU o skladnosti je 

dostopno na tem spletnem naslovu:

http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/

Slovensky
Spoločnosť JVCKENWOOD týmto vyhlasuje, že 

rádiové zariadenie „KMM-BT356/KMM-BT306/

KMM-BT206“ vyhovuje smernici 2014/53/EÚ.

Celý text EÚ vyhlásenia o zhode nájdete na 

nasledovnej internetovej adrese:

http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/

Dansk
Herved erklærer JVCKENWOOD, at radioudstyret 

“KMM-BT356/KMM-BT306/KMM-BT206” er i 

overensstemmelse med Direktiv 2014/53/EU.

EU-overensstemmelseserklæringens fulde ordlyd 

er tilgængelig på følgende internetadresse:

http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/

Ελληνικά
Με το παρόν, η JVCKENWOOD δηλώνει ότι ο 

ραδιοεξοπλισμός «KMM-BT356/KMM-BT306/

KMM-BT206» συμμορφώνεται με την Οδηγία 

2014/53/ΕΕ.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης 

της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση 

στο διαδίκτυο:

http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/

Eesti
Käesolevaga JVCKENWOOD kinnitab, et 

„KMM-BT356/KMM-BT306/KMM-BT206“ 

raadiovarustus on vastavuses direktiiviga 

2014/53/EL.

ELi vastavusdeklaratsiooni terviktekst on 

kättesaadav järgmisel internetiaadressil:

http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/

Latviešu
JVCKENWOOD ar šo deklarē, ka radio aparatūra 

„KMM-BT356/KMM-BT306/KMM-BT206” atbilst 

direktīvas 2014/53/ES prasībām.

Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams 

šādā tīmekļa adresē:

http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/

Lietuviškai
Šiuo JVCKENWOOD pažymi, kad radijo įranga 

„KMM-BT356/KMM-BT306/KMM-BT206“ atitinka 

2014/53/EB direktyvos reikalavimus.

Visą EB direktyvos atitikties deklaracijos tekstą 

galite rasti šiuo internetiniu adresu:

http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/

Malti
B’dan, JVCKENWOOD jiddikjara li t-tagħmir 

tar-radju “KMM-BT356/KMM-BT306/KMM-BT206” 

huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE.

It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta’ konformità huwa 

disponibbli fl-indirizz intranet li ġej:

http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/

HRVATSKI / SRPSKI JEZIK
JVCKENWOOD ovim izjavljuje da je radio oprema 

“KMM-BT356/KMM-BT306/KMM-BT206” u skladu 

s Direktivom 2014/53/EU.

Cjeloviti tekst deklaracije Europske unije o 

usklađenosti dostupan je na sljedećoj internet 

adresi:

http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/

ROMÂNĂ
Prin prezenta, JVCKENWOOD declară că 

echipamentul radio “KMM-BT356/KMM-BT306/

KMM-BT206” este în conformitate cu Directiva 

2014/53/UE.

Textul integral al declarației de conformitate UE 

este disponibil la urmatoarea adresă de internet:

http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/

БЪЛГАРСКИ
С настоящото JVCKENWOOD декларира, че 

радиооборудването на “KMM-BT356/

KMM-BT306/KMM-BT206” е в съответствие с 

Директива 2014/53/ЕС.

Пълният текст на ЕС декларацията за 

съответствие е достъпен на следния интернет 

адрес:

http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/

Turkish
Burada, JVCKENWOOD “KMM-BT356/KMM-BT306/

KMM-BT206” radyo ekipmanının 2014/53/AB 

Direktifine uygun olduğunu bildirir.

AB uyumluluk deklarasyonunun tam metni 

aşağıdaki internet adresinde mevcuttur.

http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/

Русский
JVCKENWOOD настоящим заявляет, что 

радиооборудование «KMM-BT356/KMM-BT306/

KMM-BT206» соответствует Директиве 

2014/53/EU.

Полный текст декларации соответствия 

ЕС доступен по следующему адресу в сети 

Интернет:

http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/

Українська
Таким чином, компанія JVCKENWOOD заявляє, 

що радіообладнання «KMM-BT356/KMM-BT306/

KMM-BT206» відповідає Директиві 2014/53/EU.

Повний текст декларації про відповідність ЄС 

можна знайти в Інтернеті за такою адресою:

http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/
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  Основні процедури
1 Вийміть ключ з замка запалювання, потім відключіть клему  

акумулятора автомобіля.
2 Правильно підключіть всі кабелі. Див. “Підключення проводів” на 

стор. 3.
3 Встановіть прилад у своєму автомобілі. Див. наступне “Установка 

пристрою (монтаж автомагнітоли)”.
4 Підключіть клему  акумулятора автомобіля.
5 Натисніть B SRC, щоб увімкнути живлення.
6 Від’єднайте передню панель та перезавантажте пристрій протягом 
 5 секунд. Див. “Скидання настройок” на стор. 4.

Установка пристрою (монтаж автомагнітоли)

Панель 
приладів 
автомобіля

Гачки мають бути на 
верхній стороні

Зігніть відповідні фіксатори для надійного 
встановлення екрану на його місці.

Встановлення/З’єднання

Цей розділ призначено для фахівця зі встановлення.
Задля безпеки, доручіть цю роботу фахівцям. Зверніться до дилера 
автомагнітоли.

 ПОПЕРЕДЖЕННЯ
• Автомагнітола призначена лише для встановлення на автомобілях з джерелом 

живлення 12 В постійного струму і підключенням мінусового проводу до маси.
• Відключіть негативний контакт акумулятору перед підключенням кабелів та 

монтажем.
• Не підключайте кабелі батареї (жовті) та кабель запалення (червоний) до 

шасі автомобіля або кабелю заземлення (чорний), щоб уникнути короткого 
замикання.

• Щоб уникнути короткого замикання:
 – Ізолюйте непідключені дроти вініловою стрічкою.
 – Переконайтеся у тому, що після закінчення встановлення пристрою, 

виконано його заземлення на шасі авто.
 – Закріпіть дроти за допомогою кабельних кріплень та обмотайте вініловою 

стрічкою ті дроти, які контактують з металевими деталями, щоб захистити їх.

 ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
• Цей пристрій призначений для встановлення до консолі автомобіля. Не 

торкайтеся металевих деталей цього пристрою у процесі та протягом 
певного часу після завершення експлуатації. Температура металевих деталей, 
наприклад, радіатора охолодження та кожуху, значно підвищується.

• Не підключайте кабелі  динаміка до шасі автомобіля, кабелю заземлення 
(чорний) або паралельно до обох.

• Встановіть прилад під кутом менше 30º.
• Якщо підвіска електрокабелів вашого автомобіля не має клеми запалення, 

підключіть кабель запалення (червоний) до клеми на коробці запобіжників 
автомобіля, що забезпечує живлення 12 В постійного струму та вмикається та 
вимикається за допомогою ключа запалення.

• Тримайте усі кабелі подалі від металевих деталей, що відводять тепло.
• Після установки приладу слід перевірити справність стоп-сигналів, сигнальних 

вогнів, двірників тощо.
• Якщо запобіжник перегорить, спочатку переконайтеся, що кабелі не 

торкаються шасі автомобіля, а потім замініть старий запобіжник на новий з 
такими ж характеристиками.

JS_KWD_QSG_KMM_BT356_EN_UK.indd   2JS_KWD_QSG_KMM_BT356_EN_UK.indd   2 5/8/2019   8:40:06 AM5/8/2019   8:40:06 AM

Autogoods “130”

13
0.c

om
.ua



3

Data Size: B6L (182 mm x 128 mm)
Book Size: B6L (182 mm x 128 mm)

REMOTE CONT

STEERING WHEEL
REMOTE INPUT

P. CONT

ANT CONT

MUTE

Гніздо для підключення 
штекера антени

Запобіжник (10 А)

Підключення проводів

Демонтаж пристрою
  Список деталей (входить до комплекту постачання)

(A) Передня панель (×1)
(B) Декоративна накладка (×1)
(C) Монтажний кожух (×1)
(D) Пучок проводів (×1)
(E) Ключ для демонтажу (×2)

Якщо ви підключаєте цей 
провід, переконайтеся у тому, 
що він знаходиться всередині 
щитка.

З’єднувачі ISO

a Лампа синя/жовта: До адаптера пристрою дистанційного керування на кермі
b Синій/білий: До контакту вимикача живлення, якщо використовується додатковий 

підсилювач, або до контакту пристрою керування приводом антени автомобіля
c Коричневий: Для підключення до навігаційної системи KENWOOD, дивіться 

інструкцію з її використання
d Жовтий: Кабель акумулятора
e Червоний: Кабель запалювання
f Червоний: A7 від з’єднувача ISO
g Жовтий: A4 від з’єднувача ISO

Контакт Колір та призначення (для з’єднувачів ISO)
A4 Жовтий : Акумулятор
A5 Синій/білий : Регулювання живлення
A7 Червоний : Запалювання (ACC)
A8 Чорний : З’єднання заземлення
B1, B2 Багряний ], Багряний/чорний [ : Задня колонка (правий) 
B3, B4 Сірий ], Сірий/чорний [ : Передня колонка (правий)
B5, B6 Білий ], Білий/чорний [ : Передня колонка (лівий)
B7, B8 Зелений ], Зелений/чорний [ : Задня колонка (лівий)
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 Основи
Передня панель

Регулятор гучності

Вхід для 
підключення 
USB-
пристроїв

Загоряється 
при 
встановленні 
Bluetooth-
з’єднання.

Кнопка 
від’єднання

Вікно дисплея*

Додаткове 
вхідне гніздо

* Лише з метою ілюстрації.

Приєднання Від’єднання  Скидання настройок

Перезавантажте 
пристрій протягом 
5 секунд після 
від'єднання передньої 
панелі.

Перед використанням
ВАЖЛИВО
• Спершу прочитайте цей посібник, щоб дізнатись, як правильно 

використовувати даний пристрій. Дуже важливо, щоб ви прочитали 
та дотримувались попереджень і застережень, викладених у цьому 
посібнику.

• Зберігайте даний посібник у безпечному та доступному місці для 
довідки у майбутньому.

 ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Не використовуйте жодної функції, що може відвернути вашу увагу від 
безпечного управління автомобілем.

 ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
Встановлення гучності:
• Рівень гучності має бути таким, щоб можна було чути звуки ззовні 

автомобіля для уникнення небезпечних ситуацій.
• Щоб запобігти пошкодженню гучномовців при раптовому збільшенні 

рівня вихідного сигналу, уменшіть гучність перед початком 
відтворення цифрових джерел.

Загальні несправності:
• Не використовуйте зовнішній пристрій, якщо він може заважати 

безпечному водінню.
• Зробіть резервну копію всіх важливих даних. Ми не несемо жодної 

відповідальності за будь-які втрати записаних даних.
• Для уникнення короткого замикання не кладіть і не залишайте 

всередині приладу жодних металевих предметів (наприклад, монети 
чи металеві інструменти).

• Версія USB вказується на головному блоці. Щоб знайти її, зніміть 
передню панель.

• Залежно від моделі автомобіля при увімкненні даного пристрою 
антена буде автоматично висуватися, якщо до пристрою підключено 
провід антени. Вимкніть даний пристрій або переключіть джерело в 
режим очікування STANDBY при паркуванні у місці з низькою стелею.
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Data Size: B6L (182 mm x 128 mm)
Book Size: B6L (182 mm x 128 mm)

До На передній панелі

Вмикання живлення Натисніть B SRC.
• Натисніть та утримуйте цю кнопку, щоб 

вимкнути живлення.

Регулювання гучності Поверніть регулятор гучності.

Вибір джерела Натисніть B SRC декілька разів.

Зміна інформації, що 
відображається на дисплеї

Натисніть DISP декілька разів.

 Початок роботи

1  Вибір мови та завершення демонстрації
При першому включенні живлення (або коли [FACTORY RESET] встановлено на 
[YES]) на дисплеї відображається повідомлення: “SEL LANGUAGE”   “PRESS”   
“VOLUME KNOB”

1 Поворотом регулятора гучності виберіть [EN] (англійська) /
 [RU] (російська) / [SP] (Іспанська) / [FR] (французька) / [GE] (німецька), 
 а потім натисніть регулятор.
 За замовчуванням встановлений варіант [EN].
 На екрані з’явиться наступне: “CANCEL DEMO”   “PRESS”   “VOLUME KNOB”.
2 Натисніть регулятор гучності ще раз.
 За замовчуванням встановлений варіант [YES].
3 Натисніть регулятор гучності ще раз.
 На дисплеї з’являється “DEMO OFF”.

2  Налаштування годинника та дати
1 Натисніть регулятор гучності, активується режим налаштування 

параметрів функцій [FUNCTION].
2 Поворотом регулятора гучності виберіть [CLOCK] і натисніть регулятор.

Щоб налаштувати годинник
3 Поворотом регулятора гучності виберіть [CLOCK ADJUST] і натисніть 

регулятор.
4 Поворотом регулятора гучності зробіть необхідні налаштування, а 

потім натисніть регулятор.
 Установіть час у такому порядку: “Години”   “Хвилини”.
5 Поворотом регулятора гучності виберіть [CLOCK FORMAT] і натисніть 

регулятор.
6 Поворотом регулятора гучності виберіть [12H] або [24H], і натисніть 

регулятор.

Щоб встановити дату
7 Поворотом регулятора гучності виберіть [DATE FORMAT] і натисніть 

регулятор.
8 Поворотом регулятора гучності виберіть [DD/MM/YY] або [MM/DD/YY] і 

натисніть регулятор.
9 Поворотом регулятора гучності виберіть [DATE SET] і натисніть 

регулятор.
10 Поворотом регулятора гучності зробіть необхідні налаштування, а 

потім натисніть регулятор.
 Установіть дату в такому порядку: “День”  “Місяць”  “Рік” або “Місяць”  

“День”  “Рік”.
11 Для виходу натисніть та утримуйте .

Щоб повернутись до попереднього налаштування, натисніть .

3  Встановлення інших додаткових налаштувань
Ви можете встановити лише наступні елементи, коли на пристрої вибрано 
джерело STANDBY.

1 Натискайте повторно B SRC, щоб перейти в режим STANDBY.
2 Натисніть регулятор гучності, активується режим налаштування 

параметрів функцій [FUNCTION].
3 Поверніть регулятор гучності, щоб вибрати пункт (cтор. 6), а тоді 

натисніть регулятор.
4 Повторіть крок 3, щоб обрати або активувати бажаний пункт.
5 Для виходу натисніть та утримуйте .

Щоб повернутись до попереднього налаштування, натисніть .
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Настройка за замовчуванням: [XX]

 [SYSTEM]

[KEY BEEP] [ON]: Включення звукового сигналу при натисненні клавіш. ; 
[OFF]: Виключення.

[FACTORY RESET] [YES]: Скидання налаштувань за замовчуванням (за винятком 
збереженої станції). ; [NO]: Відміняє.

[ENGLISH]

Виберіть мову дисплея для меню [FUNCTION] та інформацію про 
музику, якщо така доступна.
За замовчуванням вибрано [ENGLISH].

[РУССКИЙ]

[ESPANOL]

[FRANCAIS]

[DEUTSCH]

 Радіо
  Пошук станції

1 Натискайте повторно B SRC, щоб вибрати RADIO.
2 Натискайте повторно BAND, щоб вибрати FM1/FM2/FM3/MW/LW.
3 Для пошуку радіостанції натисніть кнопку S / T.

  Налаштування у пам’яті
Можна зберегти до 18 станцій для діапазону FM та 6 станцій для діапазону 
MW/LW.

Збережіть станцію
Під час прослуховування станції....
Натисніть і утримуйте одну з цифрових кнопок (від 1 до 6).

Оберіть збережену станцію
Натисніть одну з цифрових кнопок (від 1 до 6).

 USB/iPod
  Розпочніть відтворення

Джерело автоматично змінюється, а відтворення розпочинається при 
підключенні пристрою (пристрою USB/ пристрою iPod/iPhone) до вхідного 
USB-роз’єму.

До На передній панелі

Відтворити/поставити на 
паузу

Натисніть 6 IW.

Швидкий перехід вперед 
або назад

Натисніть та утримуйте .

Вибір файлу Натисніть .

Вибір папки Натисніть 2   / 1  .

Програвання з повтором Натисніть 4   декілька разів.

Програвання у 
випадковому порядку

Натисніть 3   декілька разів.
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Приклади часто вживаних налаштувань
  Налаштування рівня низькочастотного динаміка

1 Натисніть регулятор гучності, активується режим налаштування 
параметрів функцій [FUNCTION].

 
2 Поворотом регулятора гучності виберіть [AUDIO CONTROL] і натисніть 

регулятор.

 
3 Поворотом регулятора гучності виберіть [SUBWOOFER SET] і натисніть 

регулятор.

 
4 Поворотом регулятора гучності виберіть [SW SET ON] і натисніть 

регулятор.

 
5 Поворотом регулятора гучності виберіть [SUB-W LEVEL] і натисніть 

регулятор.

6 Поворотом регулятора гучності налаштуйте рівень гучності 
низькочастотного динаміка і натисніть регулятор.

 
7 Для виходу натисніть та утримуйте .

 

Примітка:
Для : у режимі очікування вам потрібно встановити [SWITCH PREOUT] 
у значення [SUB-W], перш ніж здійснити вищезазначені налаштування.

Налаштування функцій
1 Натисніть регулятор гучності, активується режим налаштування 

параметрів функцій [FUNCTION].
2 Поверніть регулятор гучності, щоб вибрати пункт, а тоді натисніть 

регулятор.
3 Повторіть крок 2, щоб обрати або активувати бажаний пункт.
4 Для виходу натисніть та утримуйте .

Щоб повернутись до попереднього налаштування, натисніть .

• Для детального роз’яснення кожного пункту див. ІНСТРУКЦІЮ З 
ЕКСПЛУАТАЦІЇ на такому веб-сайті: <www.kenwood.com/cs/ce/>

• Доступність кожного пункту відрізняється залежно від моделі.

Пункти меню [FUNCTION]
[AUDIO CONTROL] : Здійснення бажаних налаштувань звуку.
[DISPLAY] : Встановлення бажаного елемента керування для вікна 

дисплея.
[TUNER SETTING] : Налаштування для джерела радіо.
[USB] : Налаштування для використання USB-пристрою.
[BT MODE] : Налаштування для використання Bluetooth-пристрою.
[REMOTE APP] : Налаштування для використання смартфона для керування 

цим пристроєм.
[MIC GAIN]* : Встановлення чутливості мікрофона.
[NR LEVEL]* : Налаштування рівня заглушення шуму.
[ECHO CANCEL]* : Налаштування часу затримки для усунення луни.
[SYSTEM] : Налаштування для цього пристрою.
[CLOCK] : Налаштування годинника.
[ENGLISH] : Вибір мови для меню та інформації про музику.
[РУССКИЙ] : Вибір мови для меню та інформації про музику.
[ESPANOL] : Вибір мови для меню та інформації про музику.
[FRANCAIS] : Вибір мови для меню та інформації про музику.
[DEUTSCH] : Вибір мови для меню та інформації про музику.
[DEMO MODE] : Активація чи деактивація демонстрації на дисплеї.

* Застосовується лише під час розмови телефоном.
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6 Повторіть кроки 4 та 5, щоб налаштувати колір для інших зон.
7 Для виходу натисніть та утримуйте .

 

Інша інформація
Детальніше щодо операцій із відтворення для джерел AUX, Spotify, 
AMAZON ALEXA див. в ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ на такому веб-сайті: 
<www.kenwood.com/cs/ce/>
• Доступність кожного джерела відрізняється залежно від моделі.

Примітка щодо характеристик
Діапазон частот Bluetooth:
  2,402 ГГц — 2,480 ГГц
Вихідна потужність Bluetooth RF (еквівалентна потужність ізотропного 
випромінювання – E.I.R.P.):
  +4 дБм (MAX), клас потужності 2
Номінальний опір динаміка:
  4 Ом — 8 Ом
Робоча напруга:
  Акумулятор автомобіля (12 В постійного струму)

  Налаштування кольору підсвічування

Для /  ви можете встановити бажаний колір 
підсвічування для кожної зони.

1 Натисніть регулятор гучності, активується режим налаштування 
параметрів функцій [FUNCTION].

 
2 Поворотом регулятора гучності виберіть [DISPLAY] і натисніть 

регулятор.

 
3 Поворотом регулятора гучності виберіть [COLOR SELECT] і натисніть 

регулятор.

 
4 Поворотом регулятора гучності виберіть зону ([ALL ZONE], [ZONE 1], 
 [ZONE 2]), а потім натисніть регулятор.

 
5 Поворотом регулятора гучності виберіть колір для обраної зони і 

натисніть регулятор.
[INITIAL COLOR]/[VARIABLE SCAN]/[CUSTOM R/G/B]/
[RED1]/[RED2]/[RED3]/[PURPLE1]/[PURPLE2]/[PURPLE3]/
[PURPLE4]/[BLUE1]/[BLUE2]/[BLUE3]/[SKYBLUE1]/
[SKYBLUE2]/[LIGHTBLUE]/[AQUA1]/[AQUA2]/[GREEN1]/
[GREEN2]/[GREEN3]/[YELLOWGREEN1]/[YELLOWGREEN2]/
[YELLOW]/[ORANGE1]/[ORANGE2]/[ORANGERED]
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Bluetooth®

• Функції Bluetooth можуть не працювати на цьому пристрої залежно від 
версії Bluetooth, операційної системи та версії ПЗ на вашому мобільному 
телефоні.

• Обов’язково ввімкніть функцію Bluetooth на пристрої, щоб виконати 
наступні операції.

• Умови сигналів відрізняються в залежності від оточуючого середовища.

  Підключіть мікрофон
Підключіть мікрофон, що входить до комплекту постачання, до вхідного 
роз’єму для мікрофона на задній панелі.

Регулювання 
кута нахилу 
мікрофона

У разі необхідності 
зафіксуйте мікрофон 
за допомогою скоб (не 
входить до комплекту 
поставки).

  Перше сполучення і підключення Bluetooth   
 пристрою
1 Натисніть B SRC , щоб увімкнути головний блок.
2 Здійсніть пошук та виберіть назву свого приймача (“KMM-BT356”/
 “KMM-BT306”/“KMM-BT206”) на пристрої Bluetooth.
 На екрані з’являється “PAIRING”   “PASS XXXXXX”   “Назва пристрою”   

“PRESS”   “VOLUME KNOB”.
• Для деяких Bluetooth-пристроїв можна ввести PIN-код (особистий код 

доступу) відразу після пошуку.
3 Щоб розпочати сполучення, натисніть регулятор гучності.
 Після виконання сполучення з’являється напис “PAIRING OK”.

Після завершення сполучення, підключення Bluetooth встановлюється 
автоматично.
• / : На передній панелі загоряється “BT1” та/або 

“BT2”.
 Індикатор “ ” загоряється для відображення рівня заряду батареї та 

сигналу підключеного пристрою.
• : У вікні дисплея загоряється індикатор “BT1” та/або “BT2”.

  Відповідь на виклик
Натисніть , регулятор гучності або одну з цифрових кнопок (від 1 до 6).
• Для налаштування гучності телефону від [00] до [35] поверніть регулятор 

гучності.
• Для завершення виклику натисніть .

  Аудіопрогравач через Bluetooth
1 Натискайте повторно B SRC, щоб вибрати BT AUDIO.

• : При натисканні  здійснюється безпосередній вхід у 
 BT AUDIO.

2 Керуйте аудіопрогравачем через Bluetooth, щоб розпочати 
відтворення.

До На передній панелі

Відтворити/поставити на паузу Натисніть 6 IW.

Оберіть групу або папку Натисніть 2   / 1  .

Пропуск у зворотному/прямому 
напрямку

Натисніть .

Швидкий перехід вперед або 
назад

Натисніть та утримуйте .

Програвання з повтором Натисніть 4  декілька разів.

Програвання у випадковому 
порядку

Натисніть та утримуйте 3  , щоб обрати 
[ALL RANDOM] або [GROUP RANDOM].
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• Microsoft and Windows Media are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

• Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect specifically to the Apple product(s) identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance 

standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an Apple product may affect wireless 

performance.

• Apple, iPhone, iPod, iPod touch, and Lightning are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

• Android is a trademark of Google LLC.

• SPOTIFY and the Spotify logo are among the registered trademarks of Spotify AB.

• The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by JVCKENWOOD Corporation is under license. Other trademarks and trade names are those of 

their respective owners.

• Amazon Alexa is not available in all languages and countries.

• Amazon, Alexa and all related logos are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.
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