
NAVODILA ZA UPORABO 

Čestitamo vam za nakup, ki ga ne boste obžalovali. 

Multifunkcijski FM oddajnik in polnilec omogoča širok nabor funkcij, s katerimi upravljate. Hkrati pa 

vam vse komunicira prek HD barvnega zaslona.  

 

Uživate lahko v: 

- Profesionalnem prostoročnem telefoniranju, ki ga ponujata vgrajen zvočnik in povezava z 

avtoradijem, 

- Glasovni pomočnik vašega mobilnega telefona (npr. Siri, Google Assistant, ipd.) je prek oddajnika 

hitro na voljo z uporabo enega gumba. 

- Najboljši kakovosti predvajanja glasbe prek tehnologije Bluetooth, ključka USB in kartice TF. 

- Samodejnem predvajanju glasbe z mobilnega telefona. 

- Predvajanju glasbe v formatih MPS3, WMA in WAV. 

- Nastavljanju ponavljanja glasbe, naključnega predvajanja glasbe ipd. 

- HD zaslonu, ki prikazuje predvajano glasbo. 

- Uporabi navigacije - glasovna navodila boste dobro slišali prek avto radia. 

- Polnjenju mobilnega telefona ali tablice preko vhoda USB (QC3.0+5v/1a) in 

- spremljanje stanja baterije vašega vozila. 

 

Multifunkcijski FM oddajnik in polnilec je z vašim avtoradijem povezan prek tehnologije Bluetooth in 

ne zahteva posegov v vaše vozilo - zgolj priključite ga in že je pripravljen za prvo uporabo. 

 

PRVA UPORABA (povezava FM) 

1. FM oddajnik in polnilec se samodejno vključi, ko je vklopljena v avtomobilski priključek 12/24 V DC. 

2. Vključite avtoradio in izberite frekvenco, na kateri ne oddaja noben radio. 

 

Bluetooth povezava 

Ko je Multifunkcijski FM oddajnik in polnilec vključen, bo samodejno začel iskati naprave prek 

Bluetooth signala. Pri tem bo na vrhu zaslona utripala Bluetooth ikona. 

S svojim mobilnim telefonom ali drugo Bluetooh napravo poiščite "G45". 

Multifunkcijski FM oddajnik si bo napravo zapomnil in naslednjič povezal samodejno. 

 

PRILAGAJANJE FREKVENCE 

Multifunkcijski FM oddajnik in polnilec podpira frekvence med 87.5 in 108.0 MHZ. 

Za iskanje frekvence pritisnite na ikono FM na zaslonu. Frekvenco nastavite z z vrtenjem gumba z ikono 

telefona. 

Ko frekvenco najdete, pritisnite na gumb z ikono Nazaj. 

Po 10 sekundah nedejavnosti bo sistem samodejno potrdil izbiro. 

 

ZBUDITE GLASOVNEGA POMOČNIKA 

Multifunkcijski FM oddajnik in polnilec omogoča tudi klicanje prek mobilnega telefona prek 

glasovnega pomočnika. Ko je telefon povezan prek tehnologije Bluetooth, lahko z dolgim pritiskom na 

gumb z ikono telefona prikličete glasovnega pomočnika telefona in vzpostavite klic, predvajajte 

glasbo, navigirate ipd. 

 



PREDVAJANJE GLASBE PREK TELEFONA 

Ko ste telefon povezali z Multifunkcijskim FM oddajnikom in polnilcem, lahko prek telefona predvajate 

glasbo s svoje priljubljene aplikacije. Predvajanje glasbe (pavza, prejšnja / naslednja pesem) lahko 

upravljate na telefonu ali Multifunkcijskem FM oddajniku in polnilcu. 

 

PREDVAJANJE GLASBE s ključka USB ali kartice TF. 

Ko boste ključek USB vstavili v Multifunkcisjki FM oddajnik in polnilec, ga bo ta samodejno zaznal in 

predvajal glasbo v formatu MP3, WAV in WMA. 

Predvajanje glasbe lahko začasno prekinete (PAVZA) s pritiskom na gumb z ikono telefona. Ko boste 

na gumb ponovno pritisnili, bo Multifunkcijski FM oddajnik ponovno predvajal glasbo. 

S pritiskom na gumba Naprej/Nazaj boste izbrali predvajanje prejšnje pesni ali preskočili na naslednjo. 

GLASNOST lahko uravnavate z dolgim pritiskom na gumb Naprej/Nazaj. Nato z vrtenjem gumba z 

ikono telefona zmanjšate ali zvišate glasnost predvajane pesmi. 

PONAVLJAJOČE SE PREDVAJANJE lahko izberete na zaslonu, kjer so možnosti: ponovno predvajaj vse, 

naključno predvajanje, ponovno predvajaj eno pesem/mapo. Zaslon bo prikazoval izbrane ikone. 

NAČIN EQ lahko izbirate prek glavnega menija. Izbirate lahko med: Natural, Rock, Popo, Classical, Jazz 

in Country ipd. 

 

SPREMENITE VIR PREDVAJANE GLASBE 

Kadar so na voljo vsi viri za predvajanje glasbe (ključ USB, kartica TF ali Bloetooth), lahko med njimi 

preklapljate prek glavnega menija. 

 

PROSTOROČNO TELEFONIRANJE 

Klic sprejmete s pritiskom na gumb z ikono telefona. Prav tako klic tudi zaključite. 

Ne želite sprejeti prihajajočega klica? 3 sekunde držite gumb in tako zavrnete klic. 

 

DODATNE FUNKCIJE 

Preverjanje stanja baterije - na glavnem zaslonu prikazuje dejansko stanje baterije vašega vozila. 

RDEČA oznaka kaže, da je napetost nizka. MODRA oznaka kaže normalno napetost. RUMENA oznaka 

kaže na visoko napetost. 

 

Prek Multifunkcijski FM oddajnika in polnilca lahko polnite izbrano napravo prek vhoda USB. Za hitro 

polnjenje uporabite spodnji vhod USB. 


