
 

HASZNÁLATI UTMUTATÓ 

Model: VOYAGER 

(Bluetooth kihangosító Carkit) 

 

 

Bevezetés: 

Köszönjük, hogy a Well Bluetooth FM adót választotta. Ez az eszköz lehetővé teszi, hogy zenét 

közvetítsen az autórádióba, hívjon közvetlenül Bluetooth-eszközeiről illetve egyébb eszközöket 

töltsön 2,4A kimenettel. Ez kényelmesebbé teszi a vezetést. A legjobb élmény érdekében 

olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet. 

 

Csomag tartalma: 

Bluetooth FM Transmitter  

Felhasználói kézikönyv 

 

 

Rendelési azonosító: FMTRANS-BT-VOYAGER-WL 



 

Jellemzők: 

1. Vezeték nélkül továbbítja a telefonhívást és zenét a Bluetooth mobiltelefonról az autós 

sztereó FM rendszerbe. 

2. Automatikus váltás a kihangosító módra a zenelejátszás állapotából, amikor hívásokat 

fogad. 

3. Beépített mikrofon. 

4. USB kimenet a külső eszközök (DC 5V / 2.4A) feltöltéséhez. 

5. USB / TF támogatás. 

6. LED kijelző a számok megjelenítéséhez. 

7. 206 csatorna 87,6-107,9 MHz. 

8. Hanghívás és kihangosított hívás biztonsági vezetés érdekében. 

Műszaki adatok: 

 Bluetooth Változat: JL V4.2 

 Bluetooth Protocol: HFP, A2DP, AVRCP 

 Frekvencia tartomány: : 87.6-107.9 MHz 

 Frekvencia stabilitás: ±10ppm 

 Bemenetel: 12-24 V DC 

 Zeneformátum: MP3, WMA 

 TF card (Max kapacítás): 32GB 

 USB flash memória (Max kapacítás): 32GB 

 USB kimenetel: 5V/2.4A 

 Anyag: ABS 

 

Kompatibilitás: 

Ez az eszköz hasonlóan párosítható, mint bármilyen kihangosító Bluetooth-kompatibilis eszköz. 

 

 

 



 

Elővigyázat: 

Kérjük, figyelmesen olvassa el a teljes biztonsági utasítást mielőtt ezt a készüléket használja. A 

termék helytelen használata károsíthatja a készüléket vagy a csatlakoztatott termékeket. Annak 

érdekében, hogy jól működjön, kérjük, ne használja ezt a következő feltételek mellett: 

1. Nedves vagy víz alatti körülmények 

2. Fűtés vagy más magas hőmérsékletű termékek közelében. 

3. Közvetlen napsütésben 

4. Nem megfelelő feltételek, körülmények. 

5. Soha ne szedje szét a terméket engedély nélkül, különben érvénytelenítheti a jótállási 

záradékot 

 

Üzemeltetési utasítások: 

Az FM modulátor csatlakoztatása 

1. Csatlakoztassa a készüléket a gépkocsi öngyújtójához vagy más hálózati csatlakozóhoz. 

2. Hangolja a rádiót egy nem használt FM frekvenciára (lásd az 1. ábrát), majd keresse be az 

azonos frekvenciát az FM modulátoron is 

 

 

Fig.1 



 

 

 

 

 

3. Helyezze be az MP3 / WMA fájlokat tartalmazó Micro SD kártyát vagy USB lemezt a kártya 

/ USB nyílásba (kérjük, kövesse az 1. ábrát). A fájl automatikusan lejátszódik. Kövesse a 2. 

és 3. ábrát az alábbiak szerint, hogy könnyedén vezérelhesse a zenét. 

 

Fig.2 



 

 

Fig.3 

A Bluetooth funkció használata: 

1. Az FM modulátor első használata esetében párosítani kell a mobiltelefonját ezzel a 

készülékkel. Aktiválja a mobiltelefon Bluetooth funkcióját, majd keressen új eszközt. 

Amikor a mobiltelefon észleli ezt a készüléket ("Voyager-BT" néven), általában 

automatikusan kapcsolódik, és nem kér jelszót, de ha szükség van rá (bizonyos 

mobiltelefonok esetében), kérjük, használja a "0000" jelszót. 

2. Zenelejátszás módban, amikor bejövő hívás van, a készülék automatikusan átkapcsol 

telefon üzemmódra. 

3. Ha a Bluetooth funkció 13 másodpercig szünetel, a modulátor automatikusan fájl lejátszó 

funkcióra vált (abban az esetben, ha léteznek lejátszandó fájlok). 

Bluetooth-os hívás 

1. Nyomja meg a  gombot a bejövő hívás fogadására, nyomja meg  és tartja lenyomva  

3 másodpercig a bejövő hívás elutasításához. 

2. A hívás leállításához nyomja meg a  gombot. 

3. Nyomja meg  gombot kétszer az utolsó szám automatikus tárcsázásához, majd 

nyomja meg  újra az aktuális tárcsázás törléséhez.  

4. Hívás közben nyomja meg hosszan a  gombot a mobiltelefon vagy a sztereó rendszer 

hangkimenetének megváltoztatásához. 



 

5. Amikor hív valakit csak a mobiltelefonján tárcsázhatja a telefonszámot, de miután a 

hívást csatlakoztatta, használhatja a kihangosító funkciót. 

 

 

A  használt  elektromos és elektronikus  készülékek   speciális  hulladék 
kategóriába  tartoznak, begyűjtésük, tárolásuk és újrafeldolgozásuk  
fontos, ezáltal  elkerülhetjuk az üvegház hatást  okozó gázok vagy 
nehézfémek által okozott környezeti szennyeződést, melyek ártalmasak  
az emberi egeszségre  es testi épségre. Ez okból kifolyalag kérjuk a 
használt elektromos és elektronikus keszülékeket, berendezéseket 
leadni az erre a célra létrehozott  speciális hulladék gyűjtő központokba, 
ezáltal hozzájárulván a helyes ujrahasznosítási folyamathoz,  
oltalmazván környezetünket  és  erőforrásainkat. Ne feledje! Minden 
egyes elektromos es elektronikus készülék  amely a hulladék gyűjtőbe, a 
földre vagy a víz partjára kerül  szennyezi a környezetet! Az elkülönített 
gyűjtést ígénylő, hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés 
jelölese a mellékelt ábra szerint! 

 

 

Forgalmazó: 

SC VITACOM ELECTRONICS SRL 
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