
TRANSMITER FM MODEL: OG17D

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
Dziękujemy za zakup samochodowego transmittera FM.

Proszę przeczytać tę instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania produktu 
i zachować ją na przyszłość.

1. Informacje ogólne
Transmiter FM umożliwiający odtwarzanie muzyki MP3/WMA z pendrive'a, kart microSD bezpośrednio w 
głośnikach samochodowych (przy wykorzystaniu przy tym dowolnego radia samochodowego).

Specyfikacja:
• Zakres częstotliwości : FM87.5 - 108MHz 
• Częstotliwości : 20Hz-15KHz 
• Zasilanie : standardowe gniazdo zapalniczki (DC12V)
• Format audio: MP3, WMA 
• wbudowany czytnik kart microSD
• Możliwość odtwarzania muzyki z pendrive'a 
• Wznowienie odtwarzania po ponownym włączeniu transmitera: tak 
• Equalizer z 6 predefiniowanymi ustawieniami dźwięku
• Pobór energii: 1W 
• Maksymalna odległość przesyłania sygnału : 10m 
• Rozmiar LCD: 22 x 12mm

2. Instalacja & obsługa
1. Włóż do transmitera kartę microSD lub pendrive'a z nagranymi utworami MP3/WMA.
2. Włóż urządzenie do gniazda zapalniczki samochodowej.
3. Ustaw radio na dowolną wolną częstotliwość na kanałach FM ( np. 94,10 MHz )
4. Naciśnij przycisk CH na pilocie transmitera. Za pomocą przycisków ( CH- ) , ( CH+ ) na pilocie 

ustaw  wybraną częstotliwość FM ( w naszym przykładzie do 94,10 MHz ). 
5. Naciśnij przycisk PLAY. W tym momencie radio już gra muzykę odtwarzaną przez urządzenie.
6. Odtwarzaniem muzyki, poziomem głośności itp. można sterować za pomocą pilota lub przycisków 

dostępnych w transmitterze.
7. Wybieranie odpowiednich trybów equalizera odbywa się za pomocą przycisku EQ na pilocie.
8. Aby wybrać tryb powtórki należy nacisnąć i przytrzymać przycisk PLAY na transmiterze.

Ważne : Urządzenie zawsze zapamiętuje ostatnie ustawienie. Jeżeli twoje radio posiada kilka 
programów, to przeznacz jeden i zaprogramuj go dla transmitera.

Uwaga : Jak nie korzystasz z odtwarzacza, należy wyjąć transmiter gniazda zapalniczki. Czasami 
urządzenie może się zawiesić (np. przez spadek napięcia pod czas rozruchu ), w takiej sytuacji wyjmij 
nośnik muzyki i włóż z powrotem.

3. Uwagi i środki ostrożności
• Transmiter może być zasilany wyłącznie z gniazda zapalniczki samochodowej o napięciu 12V.
• 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.

Niniejszym Shenzhen Bothwinner Plastics Electronics Co., Ltd oświadcza, że urządzenie OG17D jest 
zgodne z zasadniczymi wymogami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 1999/5/WE.
Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: http://instrukcje.aptel.pl/deklaracje_zgodnosci/og17d.pdf
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