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Fm transmitter 
Használati útmutató 

 

 
 
A vezeték nélküli rendszer lehetővé teszi, hogy az USB-n, vagy SD memóriakártyán tárolt 
Audió fileokat lejátszhassa az autójában. Ha zenehallgatás közben bejövő hívást kap, 
kihangásíthatja a hívást, majd annak befejezése után visszatérhet a zenelejátszó módba, 
továbbá a telefonján tárolt zenei file-okat is hallgathatja kihangosítva, különösebb 
átalakítások nélkül. Ezáltal a vezetés során nem csupán zenét tud hallgatni, de a telefonja ki 
hangosításával biztonságossá is teheti utazását. 
 
A termék jellemzői: 
1, Hívó fél azonosítás 
2, Visszhang ,-és zajszűrés 
3, Sztereó Bluetooth és Rádió technológia. 
 
Zenelejátszás: 
USB/SD kártya támogatás 
MP3 és WMA formátumok lejátszása 
Automatikus kikapcsolási memória 
Autós szivargyújtós üzemmód 
20 gombos távirányító 
 
Csatlakoztassa a terméket a szivargyújtó nyílásába, helyezzen bele SD kártyát, vagy Udisk- et, 
amik tartalmaznak zenei file-okat. Ekkor bekapcsol a zenelejátszó-mód. A „PLAY” gomb 
megnyomásával indíthatja el a számokat, illetve állíthatja meg azokat. Az autóban található 
lejátszót állítsa FM-módba annak érdekében, hogy elkerülje, hogy a két lejátszó begerjedjen. 
Kibocsátási frekvenciaszabályozás: 
Nyomja meg a „CH-„ valamint „CH+” gombokat a frekvencia-tartomány beállításához 
(Frekvencia-tartomány: 87.5-108MHz), hosszan tartott nyomás esetén bekapcsol a gyors 
csévélés. 
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A „<<” és „>>” nyilakkal választhat az előző, valamint következő számok között. 
 
A Bluetooth kihangosító használata: 
Ezen alkalmazás első használata során el kell 
végezni néhány beállítást, amik a következőek: 
Nyomja meg az autós Bluetooth MP3 alkalmazáson található „PLAY” gombot, ekkor a 
„PAIR” szó jelenik meg, majd ezután kapcsolja be a mobiltelefonján a Bluetooth-t, és állítsa 
keresésre. Miután megtalálta az eszközt, írja be a „0000” biztonsági kódot! Ezen beállítások 
elvégzése után már használhatja a kihangosító funkciót. Ha zenelejátszás alatt kap bejövő 
hívást, csak nyomja meg a felvevő gombot, és a kihangosító funkció automatikusan 
bekapcsol, a hívás befejezésével pedig újra visszatérhet a zenelejátszáshoz. 
A telefonon található zenék Bluetooth-on való hallgatásához: 
a2dp funkció: 
Amennyiben a telefonján aktív a Bluetooth kapcsolat, a számok lejátszása automatikusan 
kihangosításra kerül. Ezen Bluetooth szolgáltatás több telefon típussal is használható, de 
egyszerre csak egy telefont lehet csatlakoztatni. Ha az egyik telefon „call” módban 
csatlakozik, akkor a másik készülékről csupán a zenelejátszó alkalmazást tudja párosítani. 
 
Prioritásszint: 
Amennyiben egyszerre több módot is használ, az 
alábbi prioritásszintet láthatja: 
Mobil hívás>a2dp lejátszó>U-lemez zenelejátszó>SD kártyáról való lejátszás. Ha alacsonyabb 
módok is aktívak, a magasabb prioritást élvező alkalmazások használata idejére azok 
kikapcsolnak. 
 
Technikai paraméterek: 
Jellemző hálózat: 12V 
Limit hálózat: 9-26 V 
Energiaigény: 1W 
Hőmérsékleti csúcsok: -20-tól +50°C. 
Lejátszható formátumok: MP3,WMA 
SNR:60dB 
Torzítási faktor: <0.1% 
Frekvencia: 20Hz-15kHz 
bal és jobb csatornák hangereje: 60dB 
Bluetooth verzió: 2.0 
Bluetooth Audió lejátszás az a2dp alkalmazással 
Bluetooth hatótávolság: 10-15m 
Fm frekvencia: 87.5-108MHz 
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A Távirányító leírása: 
A „CH-„ és „CH+” gombok megnyomásával 0.1MHz-enként növelheti, vagy éppen 
csökkentheti a frekvenciát. Közvetlen frekvenciabeállítási mód: 
A számgombok segítségével írja be a kívánt értéket, pl 107MHz esetében az 1-7-0 gombokat, 
majd a „CH+” gombot, és 3 másodpercen belül mentve lesz a kívánt érték. 
 
Hangerő beállítások: 
Zene lejátszása közben a „VOL+” és „VOL-„ gombok lenyomásával tudja szabályozni a 
mindenkori hangerőt.  
Zeneszám választása: 
A „PREV” és „NEXT” gombokkal választhat az 
előző, valamint következő zeneszámok között. 
Közvetlen zeneszám kiválasztására is van 
lehetőség abban az esetben, ha tudja az adott 
szám sorszámát. Pl az 1201-es szám lejátszásához üsse be az 1-2-0-1-es gombokat, majd 
nyomja le a „PLAY” gombot, a szám elindításához. 
 
Equalizer beállítások: 
Öt lejátszási mód közül választhat, ezek: 
NORMAL,ROCK,SOFT,JAZZ valamint SRS. A „PLAY/PAUSE” gomb megnyomásával indíthatja 
el, vagy akár állíthatja meg a számokat. Amennyiben a távirányítót szeretné használni 
direkt (közvetlen) kihangosított telefon híváshoz, csak üsse be a távirányítón a felhívandó fél 
telefonszámát, majd nyomja meg a távirányítón található „CALL” gombot. Amennyiben 
többen is utaznak az autóban, és nem szeretné, hogy mások is hallják beszélgetését, nyomja 
meg a „private chat” gombot, s ezáltal a hívás a telefonján folytatódik tovább. 
 
Megjegyzés: Ezen alkalmazás a mobiltelefonok legtöbbjével kompatibilis, bár lehetnek olyan 
funkciók, amelyek talán nem minden esetben működnek. 
 
 
 
 
 
 
 
 

HASONLÓ TERMÉKEK 

 KATTINTSON IDE A TERMÉKÉRT! 
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