
NAVODILA ZA UPORABO 

 

Čestitamo za nakup Elegantnega FM oddajnika! 

Izdelek, ki ga imate v roki, je izdelan posebej za uporabo v avtomobilih.  

 

Pred prvo uporabo preberita ta navodila in se izognite morebitnim poškodbam zaradi nepravilne 

uporabe. 

 

FM oddajnik ponuja brezžično povezovanje naprav prek tehnologije Bluetooth za odlično kakovost 

prostoročnega telefoniranja ali poslušanja glasbe, polnjenje naprav med vožnjo. Vse to vam omogoča 

brez posegov v vozilo. Če boste prejeli klic med poslušanjem glasbe, bo samodejno preklopil na način 

prostoročnega klica. Ko boste klic zaključili bo samodejno ponovno predvajal glasbo. 

 

Že prva uporaba popolnoma preprosta, kar boste prebrali v nadaljevanju. 

 

PRVA UPORABA: 

1. Priključite FM oddajnik v avtomobilski priključek 12/24 V DC in ta se bo samodejno vključil. To boste 

videli po tem, da se bo na zaslonu pokazala frekvenca povezave z avtoradijem. 

2. Izberite nezasedeno frekvenco med 87.5 in 108.0 MHZ. 

3. Vključite avtoradio in izberite isto frekvenco še tu. 

 

PRILAGAJANJE FREKVENCE 

FM oddajnik podpira 206 frekvenc od 87.5 in 108.0 MHZ. 

Za iskanje frekvence pritisnite na gumb CH in nastavite frekvenco z gumbi Naprej/Nazaj. 

Ko frekvenco najdete, ponovno pritisnite na gumb CH. 

 

POVEZOVANJE PREK TEHNOLOGIJE Bloetooth 

Na FM oddajnik se lahko povežete s tehnologijo Bluetooth. 

Povezovanje med napravama se bo vzpostavilo samodejno. Na svojem mobilniku izberite napravo z 

imenom "G7" in se povežite. FM oddajnik bo povezavo potrdil z zvočnim znakom, v multifunkcijskem 

gumbu bo zasvetila modra lučka. 

FM oddajnik si bo napravo zapomnil in naslednjič povezal samodejno. 

 

PREDVAJANJE GLASBE s ključka USB ali kartice TF. 

Ko boste ključek USB ali kartico TF vstavili v FM oddajnik, ga bo ta samodejno zaznal in predvajal 

glasbo v formatu MP3 in WMA.  

 

PREDVAJANJE GLASBE PREK TELEFONA 

Ko ste telefon povezali s FM oddajnikom, lahko prek telefona predvajate glasbo s telefona. Predvajanje 

glasbe (pavza, prejšnja / naslednja pesem) lahko upravljate na telefonu ali FM oddajniku. 

Predvajanje glasbe lahko začasno prekinete (pavza) s pritiskom na multifunkcijski gumb. Ko boste na 

gumb ponovno pritisnili, bo FM oddajnik ponovno predvajal glasbo. 

Z dolgim pritiskom na tipki Naprej/Naprej/Nazajazaj (na boku FM oddajnika) lahko povečate ali 

zmanjšate glasnost. 

S kratkim pritiskom na tipki Naprej/Nazaj boste pesem preskočili ali predvajali prejšnjo pesem. 



 

SPREMENITE VIR PREDVAJANE GLASBE 

FM oddajnik bo vedno predvajal z naprave, ki ste jo nazadnje priključili nanj. Med različnimi napravami 

za predvajanje glasbe (ključ USB, kartica TF, kabel AUX ali Blouetooth) preklapljate tako, pritisnete na 

gumb CH. 

 

PROSTOROČNO TELEFONIRANJE 

Klic sprejmete s pritiskom na multifunkcijski gumb. Prav tako klic tudi zaključite. 

Med mikrofonom mobilnega telefona in mikrofonom v FM oddajniku izbirate z gumbom CH. 

Zadnjo klicano številko pokličete tako, da dvakrat pritisnete na multifunkcijski gumb. 

Ne želite sprejeti prihajajočega klica? Z dolgim pritiskom na multifunkcijski gumb in tako zavrnete klic. 


