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Instrukcja obsługi

Nadajnik FMT1350BT & Bass Booster
Ładowanie za pomocą QC3.0 i transmisja FM do radia
samochodowego
Niniejszym producenta Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG oświadcza, że
to urządzenie, do którego odnoszą się instrukcja obsługi, jest zgodny
z zasadniczymi wymaganiami norm określonych dyrektywą Rady RED
2014/53/UE. Deklarację zgodności odnajdziesz na stronie:
www.technaxx.de/ (w pasku na dole "Konformitätserklärung"). Przed
użyciem urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.
Numer telefonu do wsparcia technicznego: 01805 012643 (14 centów/minuta
z niemieckiego telefonu stacjonarnego i 42 centów/minuta z sieci
komórkowych). Email: support@technaxx.de
Proszę zachować instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości lub
przpadku udostępniania produktu. Zrób to samo z oryginalnymi akcesoriami
dla tego produktu. W przypadku naprawy gwarancyjnej, należy skontaktować
się ze sprzedawcą lub ze sklepem, w którym zakupiono ten produkt.
Gwarancja 2 lata
Korzystaj z urządzenia. Podziel się swoimi doświadczeniami i opinią na
jednym ze znanych portali internetowych.

Cechy
Nadajnik FM do strumieniowego przesyłania dźwięku
Funkcja szybkiego ładowania USB przez QC3.0
Funkcja ładowania USB przez 5V/2,4A
Przycisk Bass Boost dla głębszych basów
Funkcja zestawu głośnomówiącego & wbudowany mikrofon
Odtwarzanie przez Bluetooth V5.0 & karta MicroSD (maks. 32GB)
Transmisja muzyki do radia samochodowego (AUX & częs. FM)
Duży wyświetlacz LED 2 x 3cm (2”)
Ochrona przed przepięciem & regulacją temperatury
Elastyczne ramię dla indywidualnego ustawienia nadajnika
Do użycia w pojazdach z instalacją z 12V & 24V

Specyfikacje techniczne
Bluetooth / Odległość
V5.0 / ~7m
BT częstotliwość transmisji
2,4GHz
BT moc wypromieniowana maks. 1,58mW
Zakres częstotliwości FM
87,6–107,9MHz
FM moc wypromieniowana maks. 55mW
Moc wyjściowa (porty USB)
QC 3.0 & 5V/2,4A
Zasilacz wejściowy
DC 12–24V (zapalniczka samochodowa)
MicroSD (nie wliczone) maks. 32GB klasa10
Materiał
PC + ABS
Waga / Wymiary
86g / (D) 18,0 x (S) 8,7 x (W) 4,2cm
Nadajnik FMT1350BT & Bass Booster,
Zawartość pakietu
Kabel audio (3,5mm), Instrukcja obsługi

Opis produktu

1 Gniazdo karty MicroSD
5 Przycisk Bass Booster
Odtwórz / Wstrzymaj muzykę &
2
Odbierz / Przerwij połączenie
3 Częstotliwość FM + (CH+)
6 Następny utwór / VOL +
4 Częstotliwość FM – (CH–)
7 Poprzedni utwór / VOL –

8 AUX-OUT (3.5mm)

9 USB QC3.0

10 USB 5V / 2.4A
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Podłącz nadajnik FM do gniazdka
zapalniczki samochodowej (12V lub 24V) pojazdu.

Funkcja karty MicroSD
włóż kartę* MicroSD (z plikami MP3,
*nie wliczone) do gniazda. Pliki MP3 będą odtwarzane i przesyłane
automatycznie.
Funkcja AUX-OUT
Aby uzyskać lepszą jakość dźwięku, można
podłączyć dostarczony kabel audio do portu AUX-IN w samochodzie,
a drugi do portu AUX–OUT FMT1350BT.
Funkcja Bluetooth ->
Najpierw musisz sparować smartfon z nadajnikiem FM, aktywując
funkcję Bluetooth w smartfonie, a następnie wyszukać nowe
urządzenie o nazwie "FMT1350BT".
Kliknij go, aby sparować (w razie potrzeby użyj oryginalnego hasła
„0000”, aby sparować urządzenie). Gdy otrzymasz połączenie
przychodzące w trybie odtwarzania muzyki, nadajnik FM
automatycznie przełączy się w tryb telefonu.

Funkcje przycisków
Funkcja zestawu głośnomówiącego

Przycisk

a) Naciśnij przycisk, aby odebrać połączenie.
b) Naciśnij przycisk, aby zakończyć bieżące połączenie.
c) Naciśnij dwukrotnie przycisk, aby zadzwonić do ostatniego
rozmówcy.
d) Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, aby odrzucić
połączenie przychodzące.
e) Podczas odbierania połączenia naciśnij i przytrzymaj przycisk
przez 3 sek., aby przełączyć na Tryb połączenia prywatnego.
Tryb muzyki

Przycisk

Naciśnij przycisk, aby odtwarzać muzykę; naciśnij ponownie
przycisk, aby wstrzymać odtwarzanie muzyki.
Aktywuj Siri lub asystenta Google

Przycisk

Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, aby aktywować
Siri lub asystenta Google.
Basów (Bass Booster): W trybie muzycznym naciśnij przycisk
BASS (BAS), aby aktywować głośniejszy i głębszy bas.
Regulacja głośności: Długie naciśnięcie przycisku
(w dół)
zwiększa głośność (maks. = 30); długie naciśnięcie przycisku
(góra) zmniejsza głośność (min. = 0).
Wybierz utwór muzyczny: Krótkie naciśnięcie przycisku
odtwarza poprzedni utwór; krótkie naciśnięcie przycisku
odtwarza następny utwór.
Ustaw częstotliwość FM: Ustaw radio samochodowe na
nieużywaną częstotliwość FM, a następnie ustaw tę samą
częstotliwość na nadajniku FM. Naciśnij przycisk CH+, aby
zwiększyć i przycisk CH–, aby zmniejszyć częstotliwość FM.

Funkcja ładowarki samochodowej
FMT1350BT ma dwa porty USB do ładowania, DC 5V/2,4A & QC3.0.
W przypadku ładowania przewodowego podłącz FMT1350BT do
smartfona za pomocą kabla USB smartfona.
Jeśli Twój telefon komórkowy obsługuje funkcję szybkiego
ładowania, będzie ładowany przez port USB w oparciu o QC 3.0:
DC 3,5-6,5V/3A, 6,5V-9A/2A, 9-12V/1,5A.
Kompatybilne urządzenia w celach referencyjnych:
Galaxy S7/S6/Edge/Edge Plus, Galaxy Note 5/4/Edge, LG G4/G5,
LG G Flex2, Nexus 6, HTC One M8/M9, Droid Turbo, Xperia Z3/Z3
Compact/Z3 Tablet Compact/Z4 Tablet, itp.
Jeśli podłączysz telefon komórkowy, który nie znajduje się na
powyższej liście, urządzenie automatycznie wykrywa napięcie
telefonu i odpowiednio dopasowuje wyjście.
Maks. wyjście 2,4A portu USB również wykrywa napięcie telefonu
i odpowiednio dopasowuje wyjście.

Ostrzeżenia
Aby przedłużyć żywotność nadajnika FM, należy odłączać je od
zasilania na czas rozruchu silnika samochodu.
Niewłaściwe
użycie tego urządzenia może spowodować jego uszkodzenie lub
dołączonych urządzeń. Dlatego nigdy nie należy demontować/
rozbierać/zdejmować żadnej osłony, aby uniknąć ryzyka porażenia
prądem, uszkodzenia lub zwarcia. Nie upuszczaj ani nie potrząsaj
urządzeniem (może to spowodować uszkodzenie wewnętrznych
obwodów lub mechaniki).
Przechowuj go w suchym, wentylowanym środowisku i unikaj wysokiej temperatury (trzymaj go z dala
od bezpośredniego światła słonecznego, nie instaluj go w pobliżu
źródła ciepła)
Unikaj wilgoci (deszczu, kapania, rozpryskiwania),
aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem.
Trzymaj
z daleka od dzieci.
Wskazówki dotyczące ochrony środowiska: Materiały opakowania
utworzono z surowców wtórnych i można poddać je recyklingowi. Nie
usuwać starych urządzeń ani baterii z odpadami gospodarstwa
domowego. Czyszczenie: Chronić urządzenie przed skażeniem i
zanieczyszczeniami. Czyścić urządzenie wyłącznie miękką szmatką lub
ścierką, nie używać materiałów szorstkich ani ścierających. NIE używać
rozpuszczalników ani żrących środków czyszczących. Dokładnie wytrzeć
urządzenie po czyszczeniu. Dystrybutor: Technaxx Deutschland GmbH
& Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Niemcy

