
Käyttöopas Kaksois- USB Autolaturille
& Bluetooth FM Lähettimelle BT39



Tiedot:
- Bluetooth: v4.1
- Näyttö: 1.44" LCD
- Ulostuloteho: DC 5V, 3.1A maksimi
- Sisääntuloteho: DC 12V - 24V
- Lähetysetäisyys: jopa 5m
- FM-taajuus: 87.5MHz - 108.0MHz
- Tuetut audioformaatit: wma, mp3, wav
- SNR: 85dB (FM: 65dB)

1) 3.1A USB-latausportti
2) 1A USB latausportti & USB-luku
3) LCD-näyttö
4) Micro SD-muistikorttipaikka
5) Linja sisään/ulos
6) Mikrofoni
7) Positiivinen virtalähde
8) Negatiivinen virtalähde
9) Lyhyt painallus edelliselle kappaleelle, pitkä painallus pikakelaukselle
10) Aloitusvalikko
11)Keskeytä/toista tila
12)Lyhyt painallus seuraavaa kappaletta varten, pitkä painallus pikakelaus

eteenpäin
13)Monitoimipainike：äänenvoimakkuus alas tai äänenvoimakkuus ylös; toista /

keskeytä; vastaa / kädet ylös / hylkää / uudelleenvalinta; taajuus



Ensimmäistä käyttöä varten
Kytke FM-lähetin virtalähteeseen auton tupakansytyttimeen. Se näyttää, onko

auton akun jännite normaali vai epänormaali. Sen jälkeen näytössä näkyy Bluetooth
ja kuulet äänikehotteen: Bluetooth on valmis muodostamaan pariliitos.
Käyttääksesi musiikin toistotoimintoa kytke autostereot päälle, valitse puhdas kanava
varmistaaksesi, että paikalliset radiosignaaleja häiritse toimintaa. Säädä
FM-lähetystaajuus, joka vastaa autostereoiden taajuutta.
Voit asettaa USB- tai TF/MicroSD-kortin paikalleen, ja FM-lähetin alkaa toistaa
musiikkia sitten automaattisesti.

Bluetooth-yhteys
1. Kytke ensin virta FM-lähettimeen ja odota äänikehotetta: "Bluetooth on valmis

muodostamaan pariliitoksen".
2. Kytke älypuhelimesi Bluetooth päälle ja etsi BT39 (nimeä voidaan mukauttaa).
3. Yhteyden muodostamisen jälkeen kuuluu äänikehote: "Bluetooth-yhteys

onnistui".
4. Sitten voi käyttää Bluetooth-toimintoa musiikin toistamiseen älypuhelimesta tai

puheluun vastaamiseen.

Hands-Free-toiminto
- Vastaa puheluun: paina lyhyesti monitoiminäppäintä.
- Puhelun hylkääminen: paina pitkään monitoimipainiketta.
- Katkaise puhelu: kun soitat tai soitat, paina lyhyesti monitoiminäppäintä, jotta

katkaisi yhteyden
- Soita takaisin: paina nopeasti monitoimipainiketta kahdesti soittaaksesi

takaisin viimeisimpään puhelinnumeroon, jonka kanssa on keskusteltu.

Musiikkitoistotila
- Toista edellinen kappale painamalla takaisin-painiketta, toista seuraava

kappale painamalla FF-painiketta
- Säädä äänenvoimakkuutta monitoimipainikkeella kääntämällä vastapäivään

pienentääksesi äänenvoimakkuutta tai myötäpäivään lisätäksesi
äänenvoimakkuutta.

- Keskeytä toisto painamalla monitoimipainiketta ja jatka toistamista painamalla
uudelleen.

- Paina pitkään monitoimipainiketta siirtyäksesi taajuuden säätötilaan.
- Kun laite toistaa musiikkia, paina valikkopainiketta vaihtaaksesi toiston

Bluetooth-levyltä U-levylle/TF-muistikortille tai linjatulolle; paina pitkään
Menu-painiketta siirtyäksesi alavalikkoon ja valitse syklitila /
kieli/taajuuskorjain. Kun laite on paussissa, paina pitkään Valikko-painiketta
valitaksesi kansio / poista tiedosto / poista kaikki / kieli.

- Keskeytä tai toista musiikkia painamalla Keskeytä/Toista-painiketta



Autolataustoiminto
Lataamiseen löytyy kaksi USB-porttia: 5V/3.1A ja 5V/1A

- 5V/3.1A-portti: suurin lähtö on 5V/3.1A, lähinnä laitteille, jotka vaativat suurta
tulovirtaa.

- 5V/1A-portti: tarvitsee ainutlaatuisen latauskaapelin (ilman
tiedonsiirtotoimintoa) laitteille, jotka vaativat pienen tulovirran


