
 

MANUAL DE UTILIZARE 

Model: VOYAGER 

(Carkit Bluetooth cu modulator) 

 

 

Introducere: 

Vă mulțumim că ați ales transmițătorul nostru FM Bluetooth. Acest dispozitiv vă permite să redați 

muzică și să apelați direct de pe dispozitivele Bluetooth la radioul auto. Microfonul încorporat vă 

oferă o funcție uimitoare pentru mâini libere, este de asemenea disponibil un slot pentru card 

Micro SD / USB, care vă permite să vă bucurați de melodiile preferate MP3 și WMA prin sistemul 

stereo al mașinii. Pentru a obține cea mai bună experiență, citiți cu atenție acest manual. 

 

Conținutul pachetului: 

Transmițător Bluetooth FM 

Manual de utilizare 

 

Cod comandă: FMTRANS-BT-VOYAGER-WL 



 

Caracteristici: 

1. Transmiteți fără fir apeluri telefonice și muzică de pe telefonul mobil Bluetooth la sistemul 

stereo FM al mașinii. 

2. Treceți automat la modul "mâini libere" din starea de redare a muzicii atunci când primiți 

apeluri. 

3. Microfon încorporat. 

4. Port USB pentru încărcare dispozitive externe ( 5V / 2.4A DC ). 

5. Suportă USB/ card Micro SD. 

6. Ecran LED pentru afișarea cifrelor. 

7. 206 canale opționale de la 87.6 – 107.9 MHz. 

8. Comandă vocală și apeluri hands-free pentru conducerea în siguranță. 

Specificații: 

 Versiune Bluetooth: JL V4.2 

 Protocol Bluetooth: HFP, A2DP, AVRCP 

 Interval frecvență: : 87.6-107.9 MHz 

 Stabilitate frecvență: ±10ppm 

 Tensiune alimentare dispozitiv: 12-24 V DC 

 Format muzică: MP3, WMA 

 Card Micro SD (Capacitate maximă): 32GB 

 Memorie flash USB (Capacitate maximă): 32GB 

 Ieșire încărcător: 5V/2.4A 

 Material: ABS 

 

Compatibilitate: 

Acest dispozitiv poate fi asociat ca un kit hands-free cu orice dispozitiv compatibil Bluetooth. 

 

 

 



 

Precauții: 

Vă rugăm să citiți cu atenție toate avertismentele privind instrucțiunile de siguranță înainte de a 

utiliza acest produs. Utilizarea necorespunzătoare a acestui produs poate duce la deteriorarea 

produsului sau a produselor atașate acestuia. Pentru a vă asigura că produsul funcționează 

corespunzător, nu utilizați acest produs în următoarele condiții: 

1. Umiditate sau condiții subacvatice 

2. În apropierea încălzitoarelor sau a temperaturii înalte 

3. Condiții de expunere directă la soare puternic 

4. Condiții necorespunzătoare. 

5. Nu dezasamblați produsul fără autorizație, altfel ar putea anula clauza de garanție 

 

Instrucțiuni de operare: 

Utilizarea funcției de transmițător FM 

1. Conectați transmițătorul FM Bluetooth la priza de brichetă a mașinii. 

2. Comutați radioul mașinii la o frecvență FM neocupată (după cum se recomandă în figura 

1), apoi potriviți aceeași frecvență pe această unitate. 

 

 

Fig.1 

 



 

3. Introduceți cardul Micro SD sau memoria USB care conține fișierele MP3/WMA în slotul 

pentru card / USB (Conform Fig.1). Dispozitivul va reda și va transmite automat fișierele. 

Urmați figurile 2 și 3 ca în cele ce urmează pentru a vă controla ușor muzica. 

 

Fig.2 



 

 

Fig.3 

Utilizarea funcției Bluetooth: 

1. Prima dată trebuie să asociați Bluetooth dispozitivul. Trebuie să activați funcția Bluetooth 

a telefonului mobil și apoi să căutați dispozitivul nou. Când telefonul mobil detectează 

această unitate ( denumită “Voyager-BT” ), faceți clic pe acest nume pentru a vă conecta. 

în mod normal, conexiunea se face automat și nu solicită o parolă, dar dacă este nevoie 

(design special pentru unele telefoane mobile), vă rugăm să folosiți parola "0000". 

2. În modul de redare a muzicii, atunci când există un apel primit, acesta va trece automat la 

modul telefonic. 

3. Dacă redarea Bluetooth este întreruptă timp de 13 secunde, playerul va trece automat la 

modul de redare fişiere daca acestea sunt detectate. 

Apelare Bluetooth 

1. Apăsaţi pentru a răspunde la apeluri, apăsaţi şi ţineţi apăsat timp de 3 secunde 

pentru a respinge un apel primit. 

2. Apăsaţi pentru a închide un apel. 

3. Apăsaţi de două ori pentru a apela automat ultimul număr, apăsaţi din nou pentru 

a anula  apelarea în curs.  

4. Apăsaţi lung butonul  pentru a modifica ieșirea audio de la telefonul mobil sau de la 

sistemul stereo auto în timpul apelului. 



 

5. Când efectuați un apel, puteți forma un număr de telefon doar de pe telefonul dvs. 

mobil, dar odată ce apelul este conectat, puteți utiliza funcția handsfree pentru a vă 

bucura de el. 

 

 

 

 

 

Deseurile de echipamente  electrice si electronice  sunt o categorie 
speciala de deseuri , colectarea , depozitarea , tratarea si reciclarea sunt 
importante deoarece se pot evita poluari ale mediului cu gaze de efect 
de sera  sau metale grele,si care pot fi daunatoare sanatatii. Depunand 
la centrele speciale  de colectare a DEEE, va debarasati responsabil de 
aceste deseuri, va asigurati ca acestea ajung sa fie reciclate corect si 
totodata protejati natura. Nu uitati! Fiecare aparat electric ajuns la 
groapa de gunoi , pe camp sau pe malul apei polueaza! Simbolul (pubela 
taiata cu un x) reprezinta obiectul unei colectari separate a EEE: 

 

 

Importator si distribuitor: 

SC VITACOM ELECTRONICS SRL  

CIF: RO 214527, Tel. 0264-438401*, 

suport@vitacom.ro, www.vitacom.ro 

mailto:suport@vitacom.ro

