
T11 Bluetooth FM Lähettimen & Autolaturin Käyttöohje 
 
 

 
 

Ominaisuudet 
- Bluetooth versio: V3.0+EDR 
- Taajuus: 20Hz - 20kHz 
- USB latausteho: 5V 2.1A 
- Työskentelyvirta: 45mA (Max) 
- Valmiusvirta: 25mA (Max) 
- FM: 87.5MHz - 108.0MHz 

 
 
 

 
 
Painikkeet ja portit 

1. USB latausportti 
2. Edellinen kappale 
3. Taajuus alas (CH) 
4. USB portti musiikin toistoon 
5. Näyttö 
6. AUX portti 
7. SD korttipaikka 
8. Toimintapainike (M) 
9. Seuraava kappale 
10.Monitoimipainike 

 
 
 
 
 

Ensimmäinen käyttö 
FM-lähetin kytkeytyy automaattisesti päälle, kun kytket sen auton        

tupakansytyttimeen. Aseta taajuus FM-lähettimeen ja yhdistä se autostereoosi. Nyt         
voit nauttia musiikista SD-kortilta, USB-muistitikulta tai älypuhelimelta Bluetoothin        
kautta. 

Vaihda kieltä painamalla M-painiketta 5 sekuntia. Voit vaihtaa englannin ja          
kiinan kielen. 



Musiikin soittaminen USB-tikulta tai SD-muistikortilta 
Jos haluat toistaa musiikkia siirrettävästä asemasta, sinun tarvitsee vain liittää          

se nimettyyn paikkaan. Musiikki alkaa automaattisesti. Muista, että FM-lähetin tukee          
vain mp3- ja WMA-ääniformaatteja. 

Jos haluat keskeyttää musiikin, paina kerran monitoimipainiketta.       
Käynnistääksesi musiikin uudelleen, paina vain monitoimipainiketta uudelleen. Jos        
haluat vaihtaa kappaleen seuraavaan tai edelliseen, paina vastaavia painikkeita.         
Paina ja pidä CH-painiketta 3 sekuntia valitaksesi “Toista kaikki” (repeat all) tai            
"Toista kappaleet kansiossa" (repeat songs in the folder) -vaihtoehdoista. Jos haluat           
valita kansioita, paina ja pidä kappaleiden (seuraava/edellinen) valintapainiketta        
alhaalla. 
 

Pairing and playing music via Bluetooth 
Kun kytket FM-lähettimen, Bluetooth kytkeytyy päälle automaattisesti. Kun        

Bluetooth-logo vilkkuu näytöllä, etsi laitteestasi "T11" ja yhdistä se. Kun laite on            
yhdistetty, FM-lähetin tallentaa laitteen ja seuraavan kerran se kytkeytyy         
automaattisesti päälle, kun Bluetooth on päällä. 

Kun yhdistät laitteesi FM-lähettimen kanssa, soitat vain musiikkia ja lähetin          
lähettää sen automaattisesti asetetulla taajuudella. Voit hallita laitteesi tai lähettimen          
musiikkia samanaikaisesti. 

Kun vastaanotat puhelun, paina monitoimipainiketta lyhyesti vastataksesi ja        
lopettaaksesi puhelun paina uudelleen lyhyesti. Jos haluat hylätä saapuvan puhelun,          
pidä monitoimipainiketta painettuna 3 sekuntia. Jos haluat valita viimeisen numeron          
uudelleen, paina monitoimipainiketta kahdesti. 

Kun sinulla on kaksi tai kolme lähdettä (SD-muistikortti, USB-muistitikku ja          
yhdistetty Bluetooth), vaihda musiikkilähdettä painamalla M-painiketta. 
 

AUX tuloportti 
T11 FM-lähetin tukee ulkoista audiolähdettä, joten voit liittää ylimääräisen         

lähteen liittämällä sen AUX-tuloporttin. Voit kytkeä mp4-soittimen, CD-soittimen tai         
jonkin muun AUX-laitteen. 
 

Autolaturin ominaisuudet 
Tämä FM-lähetin voi ladata laitteesi myös ollessasi liikenteessä. Sinun         

tarvitsee vain liittää kaapelisi USB-latausporttiin. USB-latausportin maksimilähtöteho       
on DC 5V, 2,1A. 


