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1.
OPIS PRODUKTU
Specjalnie zaprojektowany transmiter FM 166 z funkcją Bluetooth pozwala na odtwarzanie plików MP3 z kart SB lub pamięci USB poprzez radio
samochodowe. Umożliwia odbieranie połączeń telefonicznych za pośrednictwem modułu Bluetooth. Transmiter może służyć także do beprzewodowej
transmisji plików MP3 z telefonu do samochodowego systemu nagłośnieniowego.
Transmiter pozwala użytkownikowi cieszyć się muzyką w trakcie jazdy samochodem oraz prowadzić rozmowy telefoczniczne bez zajmowania rąk, co
znacznie podnosi komfort i bezpieczeństwo jazdy.
2.
Instrukcja obsługi
- Odtwarzanie muzyki
a) Umieść urządzenie w gnieździe zapalniczki samochodem, a nastepnie podłącz pamięc USB lub kartę SD, na których zapisane są pliki MP3 lub WMA.
Transmiter automatycznie rozpocznie odtwarzanie. Aby zatrzymać lub wznowić odtwarzanie naciśnij ►║
b) Włącz radio samochodowe, a następnie ustaw je na taką samą częstotliwość co transmiter, aby rozpocząć nadawanie
c) Ustawianie częstotliwości. Aby ustawić częstotliwość użyj przycisku CH- oraz CH+ (pamiętaj, że musi być taka sama jak częstotliwość radia
samochodowego), dłuższe przytrzymanie przycisków spowoduje szyb sze przełączanie pomiędzy częstotliwościami
d) Naciśnij ◄◄ lub ►► aby zmienić utworzy. Przytrzymanie tych przycisków przez kilka sekund pozwala na regulacje głośności
- Informacje dodatkowe:
1. Priorytet:
Dla kilku funkcji wykorzystywanych jednocześnie priorytet przedstawia się następująco:
- Nadchodzące połączenie telefoniczne
- Odtwarzanie w trybie a2dp
- Odtwarzanie plików z dysku USB
- Odtwarzanie plików z kart SD
Zgodnie z powyższą listą aktywacja funkcji o wyższym priorytecie wstrzymuje funkcje o niższych priorytetach.
2. Wyświetlacz LCD pokazuje numer telefonu nadchodzącaego połączenia. Zależnie od decyzji użytkownika można odebrać lub odrzucić połączenie.

Środki ostrożności:
• Urządzenie nie jest wodoodporne
• Nie wystawiać na wysoką temperaturę, wysoką wilgotność oraz bezpośrednie promieniowanie
słoneczne.
• Chronić przed kurzem, dymem lub parą wodną.
• Nie pozwól aby żadne małe elementy znalazły się w urządzeniu.
• Nie umieszczaj na niestabilnym podłożu.
• Nie rzucać aby nie upuszczać urządzenia, grozi uszkodzeniem.
To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o
zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.
Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.
Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty
zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i
elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych
oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. W urządzeniu ograniczono niektóre substancje mogące negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania
tego urządzenia oraz po jego zakończeniu.

