NAVODILA ZA UPORABO
Izdelek, ki ga imate v roki, je izdelan posebej za uporabo v avtomobilih.
Prednosti, ki vas bodo navdušile, so:








spremljanje stanja baterije vašega vozila,
profesionalno prostoročno telefoniranju z uporabo brezžičnih slušalk za prostoročno telefoniranje in vgrajenega
mikrofona,
najboljša kakovost predvajanja glasbe prek tehnologije Bluetooth, ključka USB in kartice TF,
samodejno predvajanje glasbe z mobilnega telefona,
predvajanje glasbe v formatih MPS3 in WMA,
povezava z navigacijo
polnjenje mobilnega telefona ali tablice preko vhoda USB (5V/3.1A).

Ker deluje prek brezžične povezave, je že prva uporaba popolnoma preprosta.
PRVA UPORABA:
1. Prostoročni FM/Bluetooth oddajnik s kablom se samodejno vključi, ko je vklopljena v avtomobilski priključek 12/24 V DC.
2. Izberite nezasedeno frekvenco med 87.5 in 108.0 MHZ, ki se bo izpisala na zaslonu.
3. Vključite avtoradio in izberite isto frekvenco še tu.
PRILAGAJANJE FREKVENCE
Prostoročni FM/Bluetooth oddajnik s kablom podpira 206 frekvenc od 87.5 in 108.0 MHZ.
Za iskanje frekvence najprej pritisnite na gumb z ikono telefona (na strani levo). Z daljšim pritiskom na tipki + ali - izberete
želeno frekvenco.
Ko frekvenco najdete, ponovno pritisnite na gumb z ikono telefona.
Po 5 sekundah nedejavnosti bo sistem samodejno potrdil izbiro.
PREDVAJANJE GLASBE s ključka USB ali kartice TF.
Ko boste ključek USB vstavili v prostoročni FM/Bluetooth oddajnik, 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 predvajaj/pavziraj.
S tipkama naprej/nazaj izberete želeno frekvenco.
POVEZOVANJE PREK TEHNOLOGIJE Bloetooth
Na prostoročnem FM/Bluetooth oddajniku s kablom se lahko povežete s tehnologijo Bluetooth.
Povezovanje med napravama se bo vzpostavilo samodejno. Ko na prostoročnem FM/Bluetooth oddajniku s kablom utripa
lučka, na svoji napravi izberite napravo z imenom "Q8S" in se povežite.
Prostoročni FM/Bluetooth oddajnik s kablom si bo napravo zapomnil in naslednjič povezal samodejno.
PREDVAJANJE GLASBE PREK TELEFONA
Ko ste telefon povezali s prostoročnim FM/Bluetooth oddajnikom s kablom, lahko prek telefona predvajate glasbo s telefona.
Predvajanje glasbe (pavza, prejšnja / naslednja pesem) lahko upravljate na telefonu ali prostoročnem FM/Bluetooth
oddajniku s kablom.
Predvajanje glasbe lahko začasno prekinete (pavza) s pritiskom na gumb z ikono telefona.
SPREMENITE VIR PREDVAJANE GLASBE
Kadar so na voljo vsi viri za predvajanje glasbe (ključ USB, kartica TF ali Bloetooth), lahko med njimi preklapljate z dolgim
pritiskom na gumb z ikono telefona.

PROSTOROČNO TELEFONIRANJE
Klic sprejmete s pritiskom na gumba z ikono telefona. Enako klic tudi zaključite.
Ne želite sprejeti prihajajočega klica? 3 sekunde držite gumb z ikono telefona in tako zavrnete klic.
POLNJENJE NAJLJUBŠE PRENOSE NAPRAVE
Svojo najljubšo mobilno napravo napolnite tako, da kabel povežete v vhod z ikono strele.

