
TRANSMITER FM BLUETOOTH AUX

MODEL: OG37A
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne
Doskonały  odbiornik  /  adapter  Bluetooth,  który  sprawdzi  się  jako  rozszerzenie  funkcjonalności  naszych
głośników,  słuchawek  czy  samochodowego  zestawu  audio!  Po  podłączeniu  urządzenia  do  portu  AUX,
możemy  połączyć  się  z  dowolnym  urządzeniem  (telefonem,  tabletem,  odtwarzaczem),  obsługującym
technologię  Bluetooth!  Wytrzymały  akumulator  (do  nawet  8h  pracy)  oraz  wygodne,  fizyczne  przyciski
multimedialne  zapewniają  dużą  wygodę  obsługi!  Urządzenie  wyposażono  we  wbudowany  mikrofon  z
redukcją szumów, który umożliwia prowadzenie rozmów telefonicznych.

Cechy produktu:

• Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości. 
• Adapter charakteryzuje się nowoczesnym, estetycznym wyglądem oraz kompaktowymi 

wymiarami! 
• Wystarczy umieścić go w gnieździe słuchawkowym 3,5 mm dowolnego urządzenia audio i 

sparować się z telefonem poprzez protokół Bluetooth! 
• Wyposażony w funkcję automatycznego wyłączania oraz sygnalizacji niskiego stanu baterii w 

celu oszczędności energii. 
• Wygodne, fizyczne przyciski funkcyjne przyśpieszają obsługę. 
• System redukcji szumów i wbudowany mikrofon umożliwiają prowadzenie rozmów w trybie 

głośnomówiącym! 
• Dioda sygnalizacyjna LED na bieżąco pokazuje status urządzenia. 
• Zasięg aż do 10 metrów znacząco zwiększa funkcjonalność odbiornika! 

Specyfikacja:

• Materiał: tworzywo sztuczne + metal 
• Zasilanie: wbudowany akumulator + micro-USB 
• Komunikacja: Bluetooth 4.2 z EDR 
• Zasięg: do 10 metrów 
• Czas działania (rozmów): do 4 godzin
• Czas ładowania: ok. 50 min
• Port AUX (mini-JACK 3,5 mm) 
• Multimedialne przyciski funkcyjne 
• Wbudowany mikrofon z redukcją szumów 
• Dioda sygnalizacyjna LED 
• Wymiary: 5,8 mm x 1,5 cm

2. Opis działania

A. Uruchamianie i parowanie urządzenia:
- Przytrzymaj środkowy przycisk I/O przez 3 sekundy. Urządzenie uruchomi się i przejdzie w tryb parowania.
(aby wyłączyć urządzenie, analogicznie przytrzymaj środkowy przycisk przez 3 sekundy)
- Jeżeli urządzenie jest nieużywane - po 15 minutach samoczynnie wyłączy się (tryb oszczędzania energii).
- Dioda urządzenia miga na czerwono i niebiesko gdy te znajduje się w  trybie parowania Bluetooth!
- Uruchom Bluetooth w swoim urządzeniu (np. w telefonie), pamiętając o zaznaczeniu trybu widoczności.
- Wyszukaj transmiter Bluetooth po nazwie „BT Receiver” i połącz się z nim. Jeżeli parowanie odbyło się 
poprawnie – niebieska dioda urządzenia będzie się świecić przez około 5 sekund.
- Możesz sparować z transmiterem do 2 urządzeń jednocześnie!

B. Podłączanie dodatkowych urządzeń:
-  Podłącz gniazdo mini jack 3,5 mm do portu AUX urządzenia. Następnie drugi jego koniec podłącz do 
zewnętrznego urządzenia audio wykorzystując jego złącze JACK 3,5 mm.

C. Ładowanie urządzenia:
- Podłącz dołączony w zestawie kabel microUSB do portu USB urządzenia, a jego drugi koniec do ładowarki 
USB bądź portu USB 5V.
- Proces ładowania baterii jest sygnalizowany świeceniem czerwonej diody. Powinno ono trwać około 50min.

D. Odtwarzacz muzyki:
- Wciśnij krótko środkowy przycisk aby odtworzyć utwór lub go zapauzować.
- Aby zwiększyć głośność krótko wciśnij górny przycisk +, aby zmniejszyć – krótko wciśnij dolny przycisk -
- Aby przejść do następnego utworu przytrzymaj przez 2 sekundy górny przycisk, aby przejść do 
poprzedniego utworu – przytrzymaj przez 2 sekundy dolny przycisk.

E. Obsługa połączeń:
- Aby odebrać połączenie krótko wciśnij środkowy przycisk funkcyjny.
- Aby odrzucić połączenie przychodzące przytrzymaj środkowy przycisk przez kilka sekund.
- Aby wykonać połączenie do ostatnio wybieranego numeru podwójnie i krótko wciśnij środkowy przycisk. 
Aby zrezygnować z oddzwaniania na poprzednio wybierany numer – krótko wciśnij środkowy przycisk.

3. Uwagi i środki ostrożności

• Staraj się ustawić częstotliwość pracy transmitera FM, nie zakłócaną przez inne stacje radiowe.
• Przechowuj urządzenie z dala od źródła wilgoci, w suchym i wolnym od zanieczyszczeń miejscu.
• Nie używaj transmitera w zbyt niskich/wysokich temperaturach oraz nadmiernie zakurzonym lub 

wilgotnym środowisku. Do jego czyszczenia używaj tylko lekko wilgotnej szmatki.
• W razie problemów w żadnym wypadku nie próbuj sam rozmontowywać urządzenia. Zgłoś się do 

sprzedawcy lub naszego serwisu. Gwarantujemy profesjonalną pomoc. Nigdy nie otwieraj 
obudowy urządzenia! Powoduje to utratę gwarancji i praw do rękojmi.

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: http://www.aptel.pl
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