
FM oddajnik  
siluxAP02: Navodila za uporabo 

Čestitamo vam ob nakupu FM oddajnika! 

V paketu boste prejeli 

• FM oddajnik. 

Tehnične lastnosti 

• Frekvenčni pas FM: 87.5-108.0 (Mhz). 

• Frekvenčni pas Bluetooth: 2400 to 2483.5 MHz. 

• Max energija za FM frekvenco preneseno po frekvenčnem 

pasu, na katerih deluje radijska oprema: max 100kW. 

• Max energija za Bluetooth preneseno po frekvenčnem 

pasu, na katerih deluje radijska oprema: 20 dBm (0.01 mW) to +20 dBm (100 mW). 

• 2 USB vhod: 5 V / 3.1 A. 

• Delovna napetost: 12V-24V. 

• Različica Bluetooth: 4.2 CSR. 

• Podpira glasbene datoteke: MP3, WMA. 

• Delovna temperatura: 0 ~ 50° C. 

• Doseg mikrofona: 2m. 

• Doseg Bluetooth povezave: 10 m. 

• RF izhod: 4 dBm. 

• Material: ABS plastika. 

Prednosti, ki vas bodo navdušile:

• Profesionalno prostoročno telefoniranju z 

uporabo vgrajenega mikrofona, 

• najboljša kakovost predvajanja glasbe prek 

tehnologije Bluetooth in ključka USB, 

• samodejno predvajanje glasbe z mobilnega 

telefona, 

• predvajanje glasbe v formatu MPS3 in WMA, 

• prostoročno telefoniranje, 

• uporabo navigacije, 

• polnjenje mobilnega telefona ali tablice preko 

vhoda USB (5V/3.1A) in 

• spremljanje stanja baterije vašega vozila.

Prva uporaba 

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

2. Izberite nezasedeno frekvenco med 87.5 in 108.0 MHZ.  

3. Vključite avtoradio in izberite isto frekvenco še tu. 

Prilagajanje frekvence  

FM oddajnik in polnilec podpira 206 frekvenc od 87.5 in 108.0 MHZ. Za iskanje frekvence pritisnite na gumb z ikono 

telefona in z vrtenjem gumba nastavite frekvenco. Ko frekvenco najdete, ponovno pritisnite na gumb z ikono 

telefona. Po 5 sekundah neaktivnosti bo sistem samodejno potrdil izbiro.  

Predvajanje glasbe iz klučka USB ali kartice TF 

Ko boste ključek USB vstavili v FM oddajnik in polnilec, ga bo ta samodejno zaznal in predvajal glasbo v formatu MP3 

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

gumb ponovno pritisnili, bo FM oddajnik in polnilec ponovno predvajal glasbo. S vrtenjem gumba izbirate prejšnjo ali 

naslednjo pesem.  



Povezovanje prek tehnologije Bluetooth 

Na FM oddajnik in polnilec se lahko povežete s tehnologijo Bluetooth. Povezovanje med napravama se bo 

vzpostavilo samodejno. Ko na FM oddajniku in polnilcu utripa lučka, na svoji napravi izberite napravo z imenom 

"AP02" in se povežite FM oddajnik in polnilec si bo napravo zapomnil in se naslednjič povezal samodejno.  

Predvajanje glasbe prek telefona  

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

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

Spremenite vir predvajane glasbe  

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

da prikrat pritisnete na gumb z ikono telefona.  

Prostoročno telefoniranje  

Klic sprejmete s pritiskom na gumb. Prav tako klic tudi zaključite. Zadnjo klicano številko pokličete tako, da dvakrat 

pritisnete na gumb z ikono telefona. Ne želite sprejeti prihajajočega klica? 3 sekunde držite gumb in tako zavrnete 

klic. 

Opozorila 

• Naprave ne puščajte neposredno izpostavljene soncu.  

• Ne uporabljajte med vožnjo. 

• Ne razstavljajte izdelka. 

• Ne izpostavljajte ga vlažnim razmeram. 

• Samostojni poizkusi popravljanja izdelka izničijo garancijo. 

• Izdelek med delovanjem in polnjenjem lahko oddaja manjšo količino toplote. To je normalno. 

• Neprevidna uporaba izdelka se lahko konča s poškodbami. 

Garancija  

Garancija velja 12 mesecev. Uveljavite jo pri podjetju Suban d.o.o., Kazarje 3, 6320 Postojna. Podjetje bo poskrbelo 

za zamenjavo izdelka ali vračilo denarja. Za uveljavljanje garancije nam v e-sporočilu na info@maaarket.si napišite 

številko vašega naročila. Življenjska doba izdelka je 24 mesecev od datuma prevzema. 

Navodila za odlaganje in recikliranje 

Ob odlaganju elektronske opreme bodite pozorni, da jo odvržete v zbiralnik namenjen posebej za električno in elektronsko opremo (EEO). Posredujete jo lahko 

tudi nam (v skladu z Uredbo o električni in elektronski opremi iz Uradnega lista RS, št. 55/2015).  

Bodi pozorni, ko ta izdelek odlagate v smeti. Simbol prečrtanega smetnjaka vas opozarja, da izdelek v EU ne spada v gospodinjske odpadke. 

Poskrbite za okolje in odložite izdelek v pravi zbiralnik. Nepravilno odlaganje lahko povzroči negativne posledice na okolje in zdravje ljudi. Za pravilno 

ravnanje z odpadki se obrnite na najbližji center za ravnanje z odpadki ali trgovino, kjer ste izdelek kupili. 

Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza veljavnim direktivam EU. 

 

 

Opozorilo! Ni primerno za otroke do 3. let starosti, saj lahko vdihnejo ali pogoltnejo majhne delce. 

Proizvaja: Shenzhen GXYKIT Electronics Co., Ltd., Bldg. 502, Shangtang Yufeng Ind. Area, Minzhi St., Longhua New Area, Shenzhen, Guangdong, China, tel: +86 

0755 36564368 

 


