TRANSMITER FM z BLUETOOTH
MODEL: OG38A
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
1. Informacje ogólne
FM TRANSMITER Z BLUETOOTH, USB CHARGER, LINE-IN, WYŚWIETLACZEM I CZYTNIKIEM KART SD/SDHC +
PILOT.
Twoja ulubiona muzyka MP3/WMA z pendrivea, kart SD, smartfonów/tabletów z bluetooth lub urządzeń wyposażonych w
wyjście audio w łatwy sposób może być odtwarzana w Twoim samochodzie.

4. Uwagi i środki ostrożności
•
Transmiter może być zasilany wyłącznie z gniazda zapalniczki samochodowej o napięciu 12/24V.
•
Nigdy nie należy otwierać obudowy urządzenia. W przypadku uszkodzenia obudowy, urządzenia nie wolno dalej
użytkować.
•
Do czyszczenia używać tylko lekko wilgotnej szmatki.
•
Nie ustawiaj transmitera na bardzo wysoki poziom głośności. Lepiej używać do tego celu regulacji głośności w
radiu samochodowym.
•
Staraj się ustawiać częstotliwość pracy transmitera, która nie jest zakłócana przez inne stacje radiowe.
•
Nie używać transmitera w zbyt niskich/wysokich temperaturach oraz nadmiernie zakurzonym lub wilgotnym
środowisku.

2. Instalacja & obsługa
1.
Włóż urządzenie do gniazda od zapalniczki samochodowej. Po chwili na wyświetlaczu pojawi się aktualne
napięcie akujulatora.
2.
Włóż nośnik muzyki ( MP3 ) do wejścia USB do urządzenia lub kartę SD/MMC do czytnika kart transmitera.
Transmiter zaczyna odtwarzać muzykę z nośnika, lecz jeszcze nie słychać tego z radia.
3.
Ustaw radio na dowolną wolną częstotliwość na kanałach FM ( np. 94,10 MHz )
4.
Za pomocą przycisków ( << ) , ( >> ) na transmiterze lub pilocie (CH- i CH+) ustaw wybraną częstotliwość FM
(w naszym przykładzie 94,10 MHz). W tym momencie radio już gra muzykę odtwarzaną przez urządzenie.
5.
Głośność można regulować naciskając i przytrzymując przyciski przewijania na transmiterze lub przyciskami
VOL+ i VOL– na pilocie.
6.
Wybieranie odpowiednich trybów equalizera odbywa się za pomocą przycisku EQ na pilocie.
7.
Aby odbierać połączenia telefoniczne należy zsynchronizować połączenia bluetooth pomiędzy transmiterem a
telefonem komórkowym. W tym celu należy:
•
1. Włączamy transmiter. W telefonie włączamy funkcję BLUETOOTH i wyszukujemy akcesoria audio.
•
2. Gdy nasz telefon znajdzie Transmiter o nazwie „BT CAR-KIT-M” parujemy urządzenia (jjezeli
pojawi się monit o pin należy wpisać 0000). Po chwili możemy już korzystać z urządzenia Bluetooth.
•
3. Nadchodzące połączenia odbieramy przyciskiem "ZIELONA SŁUCHAWKA" na pilocie lub
transmiterze, a kończymy naciskając przycisk „ CZERWONA SŁUCHAWKA”.
•
4. Podczas rozmowy telefonicznej głos dzwoniącego usłyszymy w głośnikach naszego samochodu.
Uwaga : Jak nie korzystasz z odtwarzacza/funkcji ładowania USB, należy wyjąć nośnik muzyki z urządzenia, oraz
transmiter gniazda zapalniczki. Przy ponownym korzystaniu, najpierw włóż urządzenie do gniazda zapalniczki, potem nośnik
do odpowiedniego wejścia transmitera. Czasami urządzenie może się zawiesić (np. przez spadek napięcia pod czas
rozruchu ), w takiej sytuacji wyjmij nośnik muzyki i włóż z powrotem.
3. Specyfikacja
•
Wbudowany moduł Bluetooth 3.0 z A2DP
•
Wbudowany mikrofon
•
System redukcji szumów i echa
•
Zakres częstotliwości : FM87.5 - 108MHz
•
Częstotliwości : 20Hz-15KHz
•
Zasilanie : standardowe gniazdo zapalniczki (DC12/24V)
•
Format audio: MP3/WMA
•
SNR: 85dB (FM: 65dB)
•
Wbudowany czytnik kart SD/SDHC do 32GB
•
Możliwość odtwarzania muzyki z pendrivea do 32GB
•
Wyjście zasilające USB: 5V/1A
•
Czytanie katalogów: tak
•
Wgrywanie danych na kartę pamięci włożoną do transmitera: tak, przez kabel USB
•
Wejście audio: tak, 3,5mm Mini Jack
•
Wznowienie odtwarzania po ponownym włączeniu transmitera: tak
•
Pobór energii: 1W
•
Maksymalna odległość przesyłania sygnału radiowego : 3m
•
Maksymalna odległość przesyłania sygnału bluetooth: 10m
•
Maksymalna czułość mikrofonu: 2m
•
Wymiary LCD: 1,5 cala
•
Kolor wyświetlacza: niebieski
•
Wymiary: 26,2 cm x 4,6 cm x 2,5 cm

Niniejszym Shenzhen Bothwinner Plastics Electronics Co., Ltd oświadcza, że urządzenie
OG38A jest zgodne z zasadniczymi wymogami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 1999/5/WE.
Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: http://aptel.pl
IMPORTER: APTEL Adam Pawlak spółka jawna

