
Használati utasítás 

 
Ez az eszköz egy autókhoz kifejlesztett bluetooth-os mp3 lejátszó, amely professzionális, nagy 

teljesítményű bluetooth modullal és mp3 dekóder chip-el van felszerelve. 

-FM rádiójelekkel sztereóban képes lejátszani és továbbítani a zenét a memória (TF) kártyáról. 

-Bluetooth-on keresztül képes továbbítani a mobiltelefon zenéjét a sztereó rendszerbe.  

-Vezeték nélküli kihangosítóként is használható.  

-Vezeték nélküli módon továbbítja a jelet, nem kell módosítania semmit az autóban. 

-Egyaránt használható szórakoztató zenelejátszóként, vagy vezetés közben biztonságos 

  kihangosítóként. 

 

-Támogatja a bluetooth kihangosítós telefonhívást a beépített mikrofon segítségével. 

-A CVC technológia segítségével kiszűri a külső zajokat és a teljes duplex hangminőséget biztosít. -

Támogaja a mobiltelefonok ADP2-funkcióját. 

-A mobiltelefon automatikusan csatlakoztatható, amikor a készülék bekapcsolt állapotban van. 

-Támogatja a memóriakártyat (TF), MP3 fájlokat is képes lejátszani. 

-Integrált autós töltő, maximum 5 V / 2100 mA kimenettel rendelkezik, így készülékünket is 

feltölthetjük. 

 

Beüzemelés: 
-A készülék automatikusan bekapcsol, amikor a beépített autós töltőt az autó cigarettagyújtójához 

csatlakoztatja. 

-Válasszon egy a frekvenciát, amelyen használni szeretné. 

-Kapcsolja be az autórádiót, és válassza ki a készülék frekvenciáját. 

 

Frekvencia és hangerő beállítása: 
-Az eszköz 87,5-108,0 Mhz frekvenciát támogatja. 

-A CH+ CH- gombok segítségével állíthatja be a megfelelő frekvenciát. 

-A hangerőt pedig a ▐◄◄ és ►►▌ gombok segítségével változtathatja. 

 

Zenehallgatás memóriakártyáról: 
-Helyezze be a memóriakártyát (TF) a készülékbe, amely automatikusan felismeri és lejátssza a 

memóriakártyán (TF) található .MP3, .WAV formátumú zenéket. 

-Számok közötti léptetés: ▐◄◄ és ►►▌ gombok segítségével válthat az előző vagy a következő 

 számra 

 

Bluetooth eszköz csatlakoztatása a transzmitterhez: 
-Ez a beépített bluetooth chippel felszerelt készülék csatlakoztatható más bluetooth-os eszközökhöz. 

-A párosítási funkció automatikusan bekapcsol, amikor az eszköz bekapcsolásra kerül. 

-Kapcsolja a bluetooth funciót azon eszközén amivel párosítani szeretné. 

-Ha a transzmitter LED-je villogni kezd, keresse meg ezt a párosítani kívánt készüléken a blutooth 

listában "BT-Car" nevet, majd csatlakoztassa azt. 

-Ez az eszköz memória funkcióval rendelkezik, ezért bekapcsoláskor automatikusan csatlakozik a 

 memorizált párosított eszközhöz, ha a készülék bluetooth funkciója is aktív. 

 

 

 

 



 

 

Zenehallgatás telefonról vagy más bluetooth eszközről: 
-Miután sikeresen csatlakoztatta a mobileszközét a transzmitterhez bluetooth-on keresztül, azután 

elkezdheti zenék lejátszását, melyet a készülék vezeték nélkül továbbítja az autórádióhoz. 

-A zenelejátszás vezérlése végezhető mind az eszközünkről, mind a transzmitterről.  

 (Előző szám, Következő szám, Pillanat állj, Hangosítás, Halkítás) 

 

Hívás fogadás, kezdeményezés: 
-Ez az eszköz képes kezdeményezni vagy fogadni a hívást, ha bluetooth-on keresztül sikeresen 

csatlakozik a mobiltelefon. 

-Utolsó szám újra hívása: nyomja gyorsan meg kétszer a ►►▌gombot 

-Hívás fogadás: nyomja meg a felvevő gomb 

 

Az eszköz technikai adatai: 
-Frekvencia: 87.5 - 108 MHz 

-Bemeneti feszültség: 12 - 24V 

-Működési áram: 50 - 100mA DC12V 

-Kimeneti teljesítmény: 5V / 2.1A 

-Bluetooth: v4.1 

-Csatlakozó: USB 

-Töltő csatlakozó : Szivargyújtós töltő 

-Támogatott formátumok (16Gb max): WMA, MP3 

-Bit ráta: 64 - 320 kb / s 

-Jel-zaj arány: 85 dB (FM: 65 dB) 

-Hatótávolság: 5m  

 

 

 


