Technaxx ® *

Gebruikersaanwijzing

FMT1350BT Zender & Bass Booster
Opladen met QC3.0 en FM-uitzending naar uw autoradio
Hierbij de fabrikant Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG verklaart, dat dit
product, waarop deze gebruikersaanwijzing betrekking hebben, is in
overeenstemming met de voorschriften die zijn vermeld in Richtlijn RED
2014/53/EU. De Conformiteitsverklaring is te raadplegen op:
www.technaxx.de/ (in de onderste balk “Konformitätserklärung”). Voordat u
het apparaat de eerste keer, lees aandachtig de gebruikersaanwijzing.
Telefoonnummer voor technische ondersteuning: 01805 012643 (14
cent/minuut vanaf een Duitse vaste lijn en 42 cent/minuut vanaf mobiele
netwerken). Gratis E-mail: support@technaxx.de
Bewaar deze gebruikersaanwijzingen voor toekomstig gebruik of doorverkoop
produkt. Doe hetzelfde voor de originele accessoires voor dit product. Als u
een beroep wilt doen op de garantie, neem dan contact op met uw verkoper of
de winkel waar u dit product gekocht heeft. Garantie 2 jaar
Veel plezier met het product. Deel uw ervaringen en meningen over een
van de bekende internetportals.

Bijzonderheden
FM-zender voor het streamen van audio
USB-snellaadfunctie via QC3.0
USB-oplaadfunctie via 5V/2,4A
Basversterkingknop voor diepere bas
Handsfree-functie & geïntegreerde microfoon
Afspelen via Bluetooth V5.0 & MicroSD-kaart (max. 32GB)
Muziekuitzending naar autoradio (AUX- & FM-frequentie)
Grote 2 x 3cm LED-display (2”)
Overspanningsbeveiliging & temperatuuregeling
Flexibele nek voor individuele oriëntatie van de zender
Bruikbaar in voertuigen met 12V & 24V

Technische specificaties
Bluetooth / Afstand
V5.0 / ~7m
BT-zendfrequentie
2,4GHz
BT uitgestraald uitgangsvermogen max. 1,58mW
FM-frequentiebereik
87,6–107,9MHz
FM uitgestraald uitgangsvermogen max. 55mW
Uitgang voeding (USB-poorten)
QC 3.0 & 5V/2,4A
Ingang voedingsadapter
DC 12–24V (sigarettenaansteker)
MicroSD (niet inbegrepen) max. 32GB klasse 10
Materiaal
PC + ABS
Gewicht/afmetingen
86g / (L) 18,0 x (B) 8,7 x (H) 4,2cm
Inhoud van
FMT1350BT Zender & Bass Booster,
de verpakking
Audiokabel (3,5mm), Gebruikersaanwijzing

Productoverzicht

1 MicroSD-kaartsleuf
5 Bass-versterkerknop
Muziek afspelen/pauzeren en gesprekken
2
aannemen/ophangen
3 FM-frequentie + (CH+)
6 Volgend nummer/VOL +
4 FM-frequentie – (CH–)
7 Vorig nummer/VOL –

8 AUX-OUT (3.5mm)

9 USB QC3.0

10 DC 5V / 2,4A

Bedieningsinstructie

Sluit de FM-zender aan op de
sigarettenaanstekeraansluiting (12V of 24V) van uw voertuig
MicroSD-kaartfunctie
Steek een MicroSD-kaart* (met
MP3-bestanden, *niet inbegrepen) in de sleuf. De MP3-bestanden
worden automatisch afgespeeld en verzonden.

AUX–OUT-functie
Voor een betere geluidskwaliteit kunt u de
meegeleverde audiokabel aansluiten op de AUX-IN-poort van de
auto en de andere connector op de AUX-OUT-poort van de
FMT1350BT.
Bluetoothfunctie
U moet eerst uw Smartphone koppelen met de
FM-zender door de Bluetooth-functie op uw Smartphone te
activeren en vervolgens te zoeken naar een nieuw apparaat met de
naam "FMT1350BT".
Klik erop om te koppelen (gebruik indien nodig het originele
wachtwoord "0000" om het apparaat te koppelen). Wanneer u
tijdens het afspelen van muziek een oproep ontvangt, schakelt de
FM-zender automatisch over naar de telefoonmodus.

Bediening van de knoppen
Handsfree-functie

Knop

a) Druk op de knop om een oproep te beantwoorden
b) Druk op de knop om een huidige oproep op te hangen.
c) Druk tweemaal op de knop om de laatste beller te bellen.
d) Druk op en houd de knop 3 seconden lang ingedrukt om een
inkomende oproep te weigeren.
e) Druk op en houd tijdens het beantwoorden van een oproep de
knop 3 seconden ingedrukt om over te schakelen naar de privé
gespreksmodus.
Muziekmodus

Knop

Druk op de knop om muziek af te spelen; Druk nogmaals op de
knop om het afspelen van muziek te pauzeren.
Siri of Google Assistent activeren

Knop

Druk op en houd de knop voor 3 seconden ingedrukt om Siri of
Google Assistant te activeren.
Bass-versterker (Bass Booster): Druk in de muziekmodus op de
knop BASS om de luidere en diepere bassen te activeren.
Volume-aanpassingen: Druk lang op de knop
(omlaag) om
het volume te verhogen (max. = 30); Druk lang op de knop
(omhoog) om het volume te verlagen (min. = 0).
Een muzieknummer kiezen: Druk kort op de knop
om het
vorige nummer af te spelen; Druk kort op de knop
om het
volgende nummer af te spelen.
Instellen van FM-frequentie: Stem uw autoradio af op een
ongebruikte FM-frequentie en stem vervolgens de FM-zender op
dezelfde frequentie af. Druk op de knop CH+ om de FM-frequentie
te verhogen en op de knop CH– om te te verlagen.

Autoladerfunctie
De FMT1350BT heeft 2 USB-poorten voor het opladen, DC 5V/2,4A
en QC3.0. Voor bekabeld opladen verbindt u de FMT1350BT met
een smartphone met de USB-kabel van de smartphone.
Als uw mobiele telefoon snelladen ondersteunt, wordt deze
via de USB-poort opgeladen op basis van QC 3.0, zoals: DC
3,5-6,5V/3A, 6.5V-9A/2A, 9-12V/1,5A.
Compatibele apparaten voor referentie:
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, etc.
Als u een mobiele telefoon aansluit die niet in de bovenstaande
lijst staat vermeld, detecteert deze de telefoonspanning automatisch
en past de uitgang overeenkomstig aan.
De uitgang van max. 2,4A van de USB-poort detecteert ook de
telefoonspanning en past de uitvoer overeenkomstig aan.

Waarschuwingen
Om de FM-zender te beschermen, trekt deze los wanneer u de
motor van de auto start. Een verkeerd gebruik van dit product kan
dit product of de aangesloten producten beschadigen. Ontmantel/
demonteer/verwijder dus nooit een afdekking om het risico van een
elektrische schok, schade of kortsluiting te voorkomen.
Laat het
niet vallen en schud het niet (hierdoor kunnen interne printplaten of
mechanische onderdelen breken).
Bewaar het in een droge,
geventileerde omgeving en vermijd hoge temperaturen (houd het uit
de buurt van direct zonlicht, installeer het niet in de buurt van een
warmtebron) Vermijd vocht (regen, druipen, spatten) om het risico
op brand of elektrische schokken te verminderen.
Houd uit de
buurt van kinderen.
Aanwijzingen voor milieubescherming: Verpakkingsmaterialen zijn
grondstoffen en kunnen opnieuw worden gebruikt. Voer oude apparatuur
niet af met het huishoudelijk afval. Reiniging: Bescherm het toestel
tegen verontreiniging. Reinig het toestel uitsluitend met een zachte doek.
Vermijd het gebruik van ruwe of schurende materialen. Gebruik GEEN
oplosmiddelen of agressieve schoonmaakmiddelen. Veeg het toestel na
het reinigen zorgvuldig af. Distributeur: Technaxx Deutschland GmbH &
Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Duitsland

