
 

 

HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 

HORDOZHATÓ BLUETOOTH KIHANGOSÍTÓ 

 

 

 

  

 

 

 

Köszönjük, hogy a WELL terméket választotta. Kérjük, gondosan olvassa el az alábbi utasításokat, és 

tartsa őket elérhető helyen. 

 

Modell száma: FMTRANS-BT-ESPRIT-WL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Bevezetés 

Bluetooth FM transzmitter, RGB táncfénnyel. Ez az eszköz zeneszámokat bocsát ki, és közvetlenül a 

Bluetooth-eszközről hívja az autó FM sztereó rendszerét. A beépített mikrofon csodálatos kihangosító 

funkcióval rendelkezik, és rendelkezik egy Micro SD kártyahellyel is, amely lehetővé teszi a kedvenc 

MP3 \ WMA \ WAV \ FLAC használatát autójának sztereó rendszerén keresztül. A kettős USB port 

támogatja a töltést 30 W teljes kimenettel. Egyébként a basszus gombbal élvezheti a basszus zenét. 

Használat előtt olvassa el figyelmesen a felhasználói kézikönyvet. Remélem, hogy ez az eszköz 

érdekesebbé és biztonságosabbá teszi a vezetést.   

 

Jellemzők 

• Bluetooth-kapcsolaton keresztül, vezeték nélkül továbbítja a telefonhívásokat és az audio-

streamingeket az autó FM sztereó rendszerébe. 

• Telefonhívás érkezésekor váltson Kihangosító módra a zene streaming állapotból. 

• Könnyű kezelhetőség a nagy forgógombos kialakítás alatt. 

• Az RGB led háttérvilágítás fényesebbé teszi autóját. 

• Nyomja meg a basszus gombot, hogy élvezhesse a mély basszus hangot autójában. 

• A Siri / Google Assistant stb. gyors aktiválása ... 

• Nagy narancssárga LED kijelző. 

• Bekapcsolt állapotban érzékeli az autó akkumulátorának feszültségét 

• Kettős USB töltőportok: 5V / 2.4A + QC3.0 

• Támogatja a LED-világítás be- és kikapcsolását 

• Bluetooth verzió: 5.0 

 

Óvintézkedések 

Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes biztonsági utasítást a termék használata előtt. A termék nem 

megfelelő használata a termék vagy a hozzá kapcsolódó termékek károsodásához vezethetnek. A 

termékek megfelelő működésének biztosítása érdekében soha ne használja ezt a következő feltételek 

között: 

  Nedves vagy víz alatti körülmények; 

  Fűtőberendezés vagy magas hőmérsékletű szolgáltatás közelében lévő körülmények; 

  Közvetlen és erős napsütés; 

  Olyan helyeken, ahonnan leeshet; 

  Soha ne szerelje szét a terméket megfelelő engedély nélkül, különben érvénytelenítheti a jótállást. 

 



 

 Kezelési útmutató 

                                                                                                                                                                                        

Az FM adó funkció használata 

Csatlakoztassa az FM-adót a jármű szivargyújtójához vagy hálózati csatlakozójához. 

Hangolja rádióját egy fel nem használt FM frekvenciára (ahogyan a kép mutatja), majd egyeztesse az 

egység ugyanazon frekvenciájával. 

Helyezze az MP3 fájlokat tartalmazó USB-t a bal USB nyílásba. Automatikusan le fogja játszani és 

továbbítja a fájlt. Kövesse a mellékelt képeket a zene egyszerű irányításához.   

 

A Bluetooth funkció használata 

A Bluetooth első használatakor párosítania kell mobiltelefonját ezzel az egységgel. Aktiválja 

mobiltelefonjának Bluetooth funkcióját, majd keresse meg az új eszközt. Amikor a mobiltelefon 

észleli ezt az egységet ("ESPRIT" néven), kérjük, párosítsa és csatlakoztassa az eredeti "0000" 

jelszóval (ha szükséges). 

2. Zene lejátszási üzemmódban bejövő hívás esetén ez az egység automatikusan telefon üzemmódra 

vált. 

 

Bluetooth hívás 

A bejövő hívás fogadásához nyomja meg a  gombot. Nyomja meg és tartsa lenyomva a hívás 

elutasításához. 

Kérjük, nyomja meg a    a gombot, hogy a hívás befejezéséhez. 

Nyomja meg kétszer   az utolsó szám automatikus tárcsázásához. 

Hívás közben nyomja meg és tartsa lenyomva a privát beszélgetés váltásához. 

Hívás közben csak a mobiltelefonjával tárcsázhatja a telefonszámot, de miután a hívás létrejött, 

használhatja a kihangosító funkciót a beszélgetés élvezéséhez. 

                     

USB töltő funkció használata 

Csatlakoztassa az USB töltő portot (mindkét port rendben van) a mobiltelefonjához USB-kábellel 

(nem tartozék), ha a terméket autógyújtó aljzatról táplálja, a termék mobiltelefon-töltőként szolgál. 

Kérjük, vegye figyelembe: A bal USB-k maximális kimenete 2.4A. 

A QC3.0 port maximális kimenete 3 A. 

Olvassa be az MP3 / WMA fájlokat az USB lemezen bal USB-vel. 

 



 

Basszus zene 

Amikor zenét hallgat USB vagy mobiltelefon segítségével. Nyomja meg a „b” gombot a basszus 

hangzene hallgatásához. Nyomja meg újra az eredeti hang visszaállításához. 

Nyomja meg és tartsa lenyomva a „b” gombot az FM adás, a LED kijelző és a LED világítás 

kikapcsolásához (csak a töltési funkció van fenntartva). 

 

RGB fény 

Nyomja meg a fénykapcsoló gombot a különböző megvilágítási stílus megváltoztatásához. A 

szekvencia a következő: 

Piros (C01) -> Zöld (C02) -> Kék (C03) -> Fehér (C04) -> Tánc (csak zenelejátszás közben - Micro 

SD / BT / USB-Disk) -> Ki 

 

Hangsegéd 

Nyomja meg és tartsa lenyomva a fénykapcsoló gombot a Siri / Google hangsegéd belépéséhez. 

 

Műszaki előírások 

Bluetooth verzió: 5.0 

Bluetooth protokoll: AVRCP, HFP, A2DP 

Frekvenciatartomány: 87,6-107,9MHZ 

Frekvenciastabilitás: ± 10ppm 

Termék bemenet: 12-24V 

Zenei formátum: MP3, MAV, APE, FLAC 

USB (Max. Kapacitás): 32 GB 

Töltő kimenete: 5V / 2.4A + QC3.0, összesen 30W 

Termék mérete: 83,6 * 48,5 * 45,6 mm 

Kijelző mérete (sárga): 8 * 20 mm (1 hüvelyk) 

Súly: 44,5G 

Anyaga: ABS 

 

A csomag tartalma 

Bluetooth eszköz 

Használati útmutató 

 

 

 

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: 

VITACOM ELECTRONICS SRL. 



 

Adószám: RO 214527 

400495 Kolozsvár (Cluj-Napoca), Bună Ziua u. SZ.N. 

Tel: +40-264-438401* 

office@vitacom.ro, www.vitacom.ro 
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