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Termékinformációk: 
Ez az eszköz egy Bluetooth MP3 lejátszó, amelyet autók számára 
fejlesztettek ki professzionális nagy teljesítményű Bluetooth modullal 
és MP3 dekódoló chipel. Le tudja játszani és továbbítani a zenét az 
USB flash meghajtóról az autórádióra 
FM rádiójelen keresztül. Bluetooth -on keresztül továbbíthatja 
mobiltelefonján lévő zenéjét az autó rádiójára. Kihangosítóként is 
használható vezetés közben. Az eszköz használata semmilyen 
módosítást nem igényel az autóján. Zenelejátszóként egyaránt 
használható szórakoztató céllal vagy kihangosítóként. 
A termék jellemzői 
1. Ez a berendezés képes érzékelni az akkumulátor feszültségét. 
2. Támogatja a Bluetooth kihangosított hívásokat, a beépített 
mikrofon segítségével fogadhatja a hívásokat 
3. Támogatja a mobil A2DP funkcióját. A zene közben közvetlenül 
szól ha a mobiltelefon csatlakoztatva van. 
4. A mobiltelefon automatikusan csatlakoztatható, ha az eszköz be 
van kapcsolva. 
5. Támogassa a külső USB flash meghajtót, lejátszhat zenei fájlokat 
MP3 -ban / WMA formátum. 
6. Az 5V/3,5 A kimenetű integrált autós töltő tölthető 
kézi eszközök az autóban. 

Kezelési utasítások 
1. Az eszköz első használata 
1)Az eszköz a szivargyújtóba dugás után automatikusan bekapcsol. 
(2)Kapcsolja be a rádiót és válasszon egy szabad FM frekevenciát. 
(3)Az eszköz frekvenciájának meg kell felelni a rádióéval.  
(4)Csatlakozzon eszközhöz a Bluetooth keresztül a telefonjával. 
2. Frekvencia váltás 
(1)Az eszköz 206 frekvencia csatornát támogat 87.5 - 108.0 MHz-ig. 
A váltáshoz tartsa lenyomva a "#$%& gombot, hogy belépjen a 
frekvencia váltásba, majd a < és a > nyilakkal tud a frekvenciák 
között váltani. 5 másodperc után az eszköz automatikusan elfogadja a 
beállított frekvenciát. 
3. Zene lejátszása TF/Pendrive-ról 
(1)Az eszköz automatikusan felismeri a kártyára töltött MP3/WMA 
formátumú zenéket és lejátsza őket. 
(2)Csatlakoztasson egy Pendrive-ot az eszköz USB portjába, mely 
felismeri és lejátsza az azon lévő MP3/WMA formátumú zenéket. 
4. Lejátszás/Szünet/Kiválasztás 
(1)Lejátszás közben nyomja meg a "#$%& gombot a zene 
megállításához, ha újra el akarja indítani csak nyomja meg újra.  
 

5. Bluetooth eszközök csatlakoztatása 
(1)Az eszköz egy beépített Bluetooth csippel van ellátva, képes az 
ugyanilyen csippel ellátott eszközökhöz csatlakozni. 
(2)Az eszköz automatikusan párosítási módba kapcsol a bekapcsolása 
után, a képernyő ilyenkor folyamatosan villog, ilyenkor keresse a 
telefonjával vagy más eszközével a „G15” eszközt és csatlakozzon 
hozzá. 
6. Váltás a források között 
Ha az eszközhöz több fájl forrás van csatlakoztatva a < nyíl hosszú 
nyomásával tud közöttük váltani. 
7. Hívások fogadás Bluetooth-on keresztül 
(1)Hívás fogadáshoz nyomja meg a "#$%& gombot, hogy válaszolhasson 
a hívásra, a megszakításhoz nyomja meg újra. 
(2)A visszahíváshoz nyomja meg kétszer a "#$%& gombot. 
(3)Az elutasításhoz nyomja 3 másodpercig folyamatosan a "#$%& 
gombot. 
8. Töltés USB-n keresztül 
Az eszköz két darab USB porttal van ellátva, a ϟ szimbólummal 
ellátott csatlakozó kimenete 5V maximális feszültsége 2.5A. 
A ♫ szimbólummal ellátott csatlakozó maximális feszültsége 1A és 
ezen csatlakozón keresztül tud pendrive-járól zenéket lejátszani.  
 
 

11. Termékparaméterek 
Bluetooth verzió: V4.2 
Névleges üzemi feszültség: 12V-24V 
Határfeszültség: 9-29V 
Érzékenység: -42db+ / 3 db 360 
Működési áram: 45mA (max) 
Készenléti áram: 25mA (max) 
Frekvencia: 2,402-2,480 ghz 
Bluetooth hatásos hatótáv: 8 méter 
RF kimenet: 4 dBm 
FM frekvencia: 87,5 MHz-108,0 MHz 
Átviteli teljesítmény: 87dBuv / 107dBuv 
Mikrofon hatásos tartomány: 2 méter 

 

 


