
Zestaw samochodowy zestawu 

głośnomówiącego Bluetooth 

z nadajnikiem FM i ładowarką samochodową 3.1 A 
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Dziękujemy za wybranie zestawu głośnomówiącego Bluetooth. należy uważnie 

przeczytać instrukcję obsługi, aby szybko zrozumieć funkcję i działanie tego produktu. 

 

1、 Wprowadzenie do produktu 

Produkty te są bezprzewodowe nadajnik FM Bluetooth ładowarka samochodowa 

odtwarzacz MP3 dla pojazdu. Adaptacja profesjonalnego modułu Bluetooth wysokiej 

jakości , wbudowanychip dekoderMP3/WMA sprawiają, że zdolny do odtwarzania plików 

muzycznych na karcie pamięci , wypalania do radia samochodowego za pomocą 

bezprzewodowego FM.Poza tym, podczastenBluetoothPodłączanie, 

odtwarzaniemuzyka telefonu i nadajnik FM do samochoduAudio, Perfect, 

jakpołączenia przychodzące automatycznie przełączą się na głośnikState, CallZakończn 

automatycznie cofa muzykęodtwarzacza.  Produkty z wbudowanym mikrofonem 

anulowania echa , można łatwo przełączać się między muzyką i rozmów telefonicznych . 

Więc nie rób żadnych modyfikacji, łatwo cieszyć się muzyką i zestawem 

głośnomówiącym rozmów telefonicznych podczas jazdy. 

 

2、 Funkcje 

1. mały wygląd rozmiar, practial w większości samochodów 

2. Bluetooth V 4.1, wsparcie głosowe & wywołanie Prompt 

3. Support ładowarka Android & iPhone lub inne urządzenie, Max, wyjście 3.1 a 

4. Pełna częstotliwość nadajnik FM, całkowita Obsługa 206 częstotliwość 

5. wyświetlacz cyfrowy , wyświetlacz napięcia akumulatora samochodowego 

6. Support karta TF/U dysk MP3/WMA odtwarzanie muzyki, wsparcie folder Switch 

funkcja 

7. odpowiedź Bluetooth, zawiesić się, odrzucić, ponowne wybieranie połączeń i inne 



funkcje 

8. Technologia eliminacji echa i tłumienia szumów(CVC) podczas połączenia 

9.Funkcja pamięci automa Tic Power-Off 

10. Bluetooth stereo A2DP odtwarzanie muzyki 

 

3、 Wygląd schemat 

 

 

(1) 3.1 port ładowarki USB 

(2) port ładowarki USB 1A & odczyt USB 

3 LCD wyświetlacz 

4 Gniazdo karty Micro SD 

5 Line in/out 

6 Mikrofon 

7 Dodatni zasilacz 

8 Zasilacznega   

9 Krótkie naciśnięcie dla poprzedniej piosenki、długie naciśnięcie, aby szybko cofnąć 

(10) menu (11) Pauza/ładowanie tryb odtwarzania 

12 Krótkie naciśnięcie dla następnej piosenki、długie naciśnięcie do przewijania do 



przodu 

13 Przycisk wielofunkcyjny:głośność-lub głośność +;p lay/pauza; odpowiedź/ręka w 

górę/rejeCT/Redial; Częstość występowania 

 

4、 Instrukcja obsługi 

1. Po raz pierwszy korzystać z tego urządzenia 

1. Podłącz Przetwornik FMT do otworu zapalniczki samochodowej, aby 

2. funkcja wyświetlania napięcia akumulatora samochodowego zacznie działać, 

Wyświetlacz pokaże: napięcie akumulatora samochodowego 

normalne/nieprawidłowości. 

3. wtedy FMT wola wystawa BT, rezygnować pewien wyrażać: Bluetooth jest 

gotowy wobec para, i wystawa wola trzasnąć z BT wobec częstotliwość przemiennie 

do ty łączyć rezygnować Bluetooth albo wstawić USB/TF karta. 

4. Aby korzystać z funkcji odtwarzania muzyki FMT, Włącz radio FM samochodu, 

wybierz czysty kanał, upewnij się, że kanał radiowy samochodowy jest czysty, aby 

uniknąć zakłóceń przez lokalny sygnał radiowy. 

5. Ustaw częstotliwość FM transmitting, aby dopasować Radio samochodowe FM. 

6. Włóż kartę USB lub TF, FMT zacznie odtwarzać się automatycznie. 

 

2. Funkcja detekcji napięcia 

1. Dla samochodu 12V, gdy napięcie jest poniżej 11,5 V lub wyższy niż 14,9 V, 

oznacza to problem baterii samochodu.            2. dla 24V samochodu, 

gdy napięcie jest poniżej 23.1 v lub wyższej niż 27.3 v, oznacza to problem 

baterii samochodu.  Jeśli bateria samochodu ma jakiś problem napięcia, 

trzeba było znaleźć profrozesłanie warsztat samochodowy do zbadania baterii 

samochodu, aby upewnić się, że działa dobrze. 

 

3. połączenie Bluetooth: 

1. Power na FMT pierwszy, po pokazuje napięcie akumulatora samochodowego, nie 

ma szybkiego głosu: "Bluetooth jest gotowy do parowania" 



2. Włącz inteligentny telefon Bluetooth, Szukaj FMT z nazwą urządzenia BT39 (nazwa 

może być dostosowany), 

3. po podłączeniu, pojawia się monit głosowy: "Bluetooth podłączony pomyślnie". 

4. następnie można użyć funkcji Bluetooth do odtwarzania muzyki z inteligentnego 

telefonu lub odebrać połączenie z Hands darmo. 

 

4. hands wolny funkcja przewodnia: 

Po podłączeniu inteligentnego telefonu do tego urządzenia BT FMT: 

Odbierz połączenie: krótkie naciśnięcie【】,Aby odebrać połączenie przychodzące. 

Odrzucić połączenie: długie naciśnięcie【】, aby przekazać połączenie przychodzące 

Dłoń w górze: u zawód albo Wybieranie wyrażać, krótki nacisk【】wobec dłoń w górze 

Przypomnieć: krótkie i szybkie naciśnięcie 【】dwa razy, aby przywołać numer, który 

zadzwonić/out w ostatnim czasie. 

 

5. Music Funkcja odtwarzania prowadzenie: 

Uprzejmie proszę zauważyć, że dla tego urządzenia, priorytet gra sekwencja jest 

Bluetooth. 

 

6. w trybie odtwarzania 

1. naciśnij【】do poprzedniego utworu, naciśnij【】,Aby odtworzyć następny utwór, 

2. Użyj pokrętła, aby wyregulować głośność, przekręcając w lewo, aby zmniejszyć 

głośność lub w prawo, aby zwiększyć głośność. 

3. Naciśnij pokrętło, aby wstrzymać odtwarzanie, ponownie naciśnij, aby wznowić 

odtwarzanie. 

4. długie naciśnięcie pokrętła, Aby wejść w tryb regulacji częstotliwości. 

5. gdy urządzenie odtwarza muzykę naciśnij 【 m】 ,Aby przełączyć odtwarzanie 

formularza Bluetooth A2DP na dysk U/TF Card lub line in; długie naciśnięcie【m】,Aby 

wejść do podmenu Wybierz tryb cyklu/langeue/EQ. gdy urządzenie jest pauza długie 

naciśnięcie【M】Wybierz folder/Usuń plik/Usuń wszystko/język 



6. Naciśnij przycisk 【 】,Aby wstrzymać lub odtworzyć muzykę, naciśnij długo, aby 

naładować tryb odtwarzania 

 

7. Funkcja ładowania samochodu: 

Do ładowania jest dwa porty USB: 5V/3.1 A i 5V/1A 

Port 5V/3.1 a: wyjście Max jest 5V/3.1 a, głównie dla urządzenia, które wymaga dużego 

prądu wejściowego. 

Port 5V/1A: wymaga unikatowego przewodu ładującego (który bez funkcji przesyłania 

danych) dla małego prądu wejściowego wymaga urządzeń, takich jak aparat cyfrowy, 

funkcjonalny telefon komórkowy , odtwarzacz MP3 itp .              

 

5、 Paramety techniczne 

Waga: 60g 

Interfejs PC: High Speed USB 2.0 

Ekran: wyświetlacz LCD 

Obsługa karty Micro SD /dysku USB:≤32gb 

Moc wejściowa: DC12-24V 

Format wsparcia: MP3/WMA/WAV 

Prąd roboczy: 50-100mA DC12V 

BPS: 64-320 kbps 

Częstotliwość FM: 87,5-108 MHz 

SNR: 85dB (FM: 65dB) 

Zniekształcenia harmoniczne < 0,05% (FM < 0,1%) 

Stan roboczy: 0°c-60°c 

Odległość nadawania: < 5 metrów 

 

6、 Użycie Uwaga: 

1. nie pozwól, aby produkt odpada w celu uniknięcia uszkodzenia powierzchni i ciała. 



2. port USB dla tego urządzenia używany tylko do ładowania, może zapewnić 

maksymalną moc do 5V/3.1 a. Nie należy używać urządzeń elektrycznych o dużej mocy 

ani przetwornicy mocy w celu  

3. kompatybilny z napięciem między 12-24V, proszę nie próbuj innych pojazdów over-

Range. 

4. urządzenie nadajnik FM wbudowany anteny, a także należy starać się unikać silnych 

sygnałów lokalnych częstotliwości radiowych, aby uzyskać lepszą jakość dźwięku. 

5. Proszę odciąć zasilanie, gdy nie jest w użyciu. Do normalnego użytkowania, należy 

włożyć do po automatycznym zapłonie, może uniknąć uszkodzenia przez zbyt wysokie 

napięcie nej . 

  



Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych I 
elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych) 

 

Przedstawiony symbol umieszczony na produktach 

lub dołączonej do ich dokumentacji informuje, że 

niesprawnych  urządzeń elektrycznych lub 

elektronicznych nie można wyrzucać razem z 

odpadami gospodarczymi. 

Prawidłowe postępowanie w razie konieczności 

pozbycia sięurządzeń elektrycznych lub 

elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub 

odzysku podzespołów polega na przekazaniu 

urządzenia  do wyspecjalizow anego punktu 

zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. 
Użytkownicy w krajach Unii Europejskie 

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, 

prosimy 

skontaktow ać się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostaw cą, 

którzy udzielą dodatkow ych informacji. 

 

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską 

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskej. W razie potrzeby pozbycia się 

niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze 

sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania. 

 

IMPORTER: 

MK Company Maciej Kusaj 

Ul. Hutników 14F 
42-202 Częstochowa 

Pols ka 

NIP: 9492052377 
Tel.: +48 739566524 

www.abcros.pl 

*Produkt można oddać lokalnemu dystrybutorow i podczas zakupu innego urządzenia. 
 

Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i 

uniknięcie negatyw nego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone 

przez nieodpow iednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o 

najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. 
 

Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w 

odpowiednich przepisach lokalnych. 

 

https://abcros.pl/

