
Instrukcja obsługi

Bezpieczeństwo:
• Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi i zachować 

ją w celu późniejszego wykorzystania.
• Urządzenie należy chronić przed wilgocią, wodą, źródłami ciepła oraz 

bezpośrednim nasłonecznieniem.
• Wszelkie naprawy sprzętu mogą się odbywać jedynie w autoryzowanym 

punkcie serwisowym. Nie należy dokonywać napraw własnoręcznie.

Opis produktu:
Aux in port – wejście Aux-in
SD Card Slot – czytnik kart SD
Volume + – Poziom głośności +
Volume –  – Poziom głośności -
USB Reader – port USB
Previous button – Poprzedni
Frequency tuning – Strojenie częstotliwości
Next button - następny
Answer / Hang off / Play / Pause – Odbierz / 
zakończ połączenie / Odtwórz / Pauza
Output 5 V / 2.1 A – Port ładowarki USB

Główne funkcje:
1. Obsługa połączeń telefonicznych za pomocą łączności bezprzewodowej bluetooth.
2. Odtwarzanie plików z zewnętrznych nośników: kart SD/MMC oraz pamięci  

USB (maks. 32 GB).
3. Automatyczne odbieranie połączeń przychodzących, (w przypadku gdy  telefon

jest połączony z transmiterem).
4. Wbudowany mikrofon.
5. Możliwość ładowania urządzeń zewnętrznych po podłączeniu do portu USB (5 V /2.1 A).
6. Wyświetlacz LCD 1.4”. 
7. Obsługuje format MP3/WMA.
8. Wejście Jack 3,5 mm (odtwarzanie plików z urządzeń zewnętrznych).
9. Bluetooth.
10. Zasilanie z gniazda zapalniczki samochodowej (12-24V).
11. Pilot zdalnego sterowania.

Korzystanie z transmitera FM:
1. Transmiter FM należy umieścić w gnieździe zapalniczki  samochodowej.
2. Następnie należy ustawić radio samochodowe i transmiter FM na taką samą 

częstotliwość.
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3. Aby odtworzyć pliki z karty SD, USB lub urządzenia zewnętrznego należy 
podłączyć pamięć (nie dołączone do zestawu) do transmitera.

Obsługa funkcji Bluetooth:
1. Przed pierwszym użyciem funkcji Bluetooth na tym urządzeniu, należy 

sparować transmiter ze swoim telefonem. Najpierw trzeba włączyć łączność 
Bluetooth w telefonie i wyszukać dostępne urządzenia. Po wyszukaniu 
transmitera FM przez Bluetooth, należy sparować oba urządzenia.  
Domyślne hasło dla urządzenia to „0000”.

2. W trakcie odtwarzania muzyki, urządzenie automatycznie przejdzie w tryb 
telefonu jeśli zarejestruje połączenie przychodzące.

Ładowanie po podłączeniu do portu USB:
Istnieje możliwość ładowania urządzeń zewnętrznych po uprzednim podłączeniu 
ich do portu USB transmitera FM za pomocą kabla (nie załączony w zestawie). 
Ładowanie dostępne jest jedynie wtedy gdy transmiter znajduje się w gnieździe 
zapalniczki samochodowej. 

Obsługa:

Operacja  Transmiter FM  Pilot

Odebranie/
zakończenie 
połączenia

Naciśnij przycisk    aby 
odebrać połączenie. 

Naciśnij przycisk  
ponownie aby zakończyć 
połączenie.

 Naciśnij przycisk  

Odtwarzanie/ 
wstrzymanie  
odtwarzania

• Naciśnij przycisk  aby 
rozpocząć odtwarzanie.

• Naciśnij przycisk 
ponownie aby wstrzymać 
odtwarzanie.

Naciśnij przycisk 

Regulacja 
poziomu
dźwięku

• Przekręć pokrętło zgodnie 
ze wskazówkami zegara aby
zmniejszyć głośność; 

• Przeciwnie do ruchu 
wskazówek zegara aby
zwiększyć głośność.

• Naciśnij przycisk “Vol+” aby 
zwiększyć głośność.

• Naciśnij przycisk “VOL-” aby 
zmniejszyć głośność.

Ustawienia EQ: Zmiana EQ obsługiwana 
jest wyłącznie pilotem.

Naciśnij przycisk „EQ” na 
pilocie aby wybrać tryb EQ.

Zmiana 
folderu

Zmiana folderu 
obsługiwana jest 
wyłącznie pilotem.

Naciśnij przycisk „FOLDER” na 
pilocie aby zmienić folder.
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Zmiana 
częstotliwości

Naciśnij przycisk “M”, a 
następnie:

 aby zwiększyć 
częstotliwość.

 aby zmniejszyć 
częstotliwość.

Naciśnij przycisk:
•  “CH+” aby zwiększyć

częstotliwość o 0,1 MHz;

•  “CH-” aby zmniejszyć
częstotliwość o 0,1 MHz; 

Lub wybierz częstotliwość na 
klawiaturze numerycznej, a następnie 
zatwierdź przyciskiem “CH+”.

Wybór utworu Naciśnij przycisk:
 aby przejść do 

następnego utworu.

 aby przejść do 
poprzedniego utworu.

Naciśnij przycisk:
   aby przejść do następnej 
piosenki;
   aby przejść do poprzedniej 
piosenki;

Lub wybierz numer utworu na 
klawiaturze numerycznej, a następnie 
zatwierdź przyciskiem  .




