
Bluetooth FM transmitter BC41 

kasutusjuhend

Täname teid, et ostsite USB laadijaga Bluetooth 

FM-transmitteri! Selle kasutusjuhendi eesmärk on 

aidata teil toote kasutamine selgeks saada. Palun 

lugege enne seadme kasutamist juhend hoolikalt 

läbi.

I. Tooteprofiil

See toode on autos kasutatav Bluetooth-mängija, 

millel on sisseehitatud täiustatud Bluetooth ja WMA, 

MP3, APE ja FLACi dekooderkiip. Seade suudab 

mängida teie U-kettal olevaid muusikafaile, mis 

edastatakse juhtmevabalt auto helisüsteemi. Teil 

pole vaja oma autot kuidagi muutma hakata, et 

sõitmise ajal vaevata muusikat nautida. Veelgi 

olulisem on DSP-tehnoloogia abil tekitatava heli 

puhtus ja selge kõla. Loodame teile pakkuda 

piiramatut muusikanaudingut.

II. Toote välimus

        

III. Skemaatiline joonis

1. LED-ekraan

2. USB: QC 3.0                       　 　　  

3. Mikrofon  　　        　　　　 

4. LED-tuli 

5. USB: U-ketas / 1 A laadimisport  

6. Ümberlülitamiseks vajutage lühidalt värvilise 

tulega nuppu / vajutage pikalt LEDi hingamisrežiimi 

jaoks　

7. TF-kaardi pesa

8. Eelm. / FM- / vajutage pikalt, et Siri äratada

9. Järgm. / FM+ / vajutage pikalt, et siseneda FM-

režiimi

10. Esita / pane pausile / vasta / vali uuesti / 

vajutage pikalt, et ümber lülitada

11. Sigaretisüütajasse minev otsik ja elektrikontakt

IV. Omadused

1. Sobib igat tüüpi sõidukitele

2. LED-ekraan

3. Toetab QC 3.0 kiirlaadimise väljundit

4. Toetab iPhone’i ja iPadi laadimist

5. Toetab stereo-FMi edastustehnoloogiat

6. Toetab muusika mängimist U-kettalt

7. Toetab muusika mängimist TF-kaardilt

8. Toetab muusika mängimist failivormingutest 

WMA, MP3, WAV, APE ja FLAC 

9. Automaatne väljalülituse mälufunktsioon

10. Toetab Bluetoothi profiile A2DP, AVRCP, HFP ja 

HSP



11. Bluetooth V 4.2

12. Bluetoothiga vabakäehelistamine

13. Toetab Bluetoothiga stereomuusika mängimist 

DSP-tehnoloogiaga

14. Kaja ja müra vähendamise (CVC-)tehnoloogia

15. Aku pinge tuvastamine

VI. Kasutusjuhised

4.1.1 Sisestage seade sigaretisüütaja pessa, kus 

see automaatselt sisse lülitub; LED-tuli vilgub ja 

ekraanil kuvatakse HI→Battery Voltage→BT→FM 

frequency (Tere→aku pinge→BT→FM-sagedus).

4.1.2 Lülitage oma auto FM-raadio sisse ja 

reguleerige seadme sagedus autoraadio 

sagedusele vastavaks, seejärel saate nautida 

muusikat seda läbi auto stereosüsteemi kuulates.

4.1.3 FM-sageduse reguleerimine

Vajutage pikalt , et valikuolekusse siseneda,

seejärel vajutage  ja , et reguleerida sagedust 

vahemikus 87,5 kuni 108,0 MHz. Kui kolm sekundit 

ühtegi nuppu ei vajutata, väljub seade FM-

sageduse valikuolekust.

4.2 Bluetoothi sidumine

Kui te seadet esimest korda mobiiltelefoniga 

ühendate, võib see ühendamise lõpetamiseks PIN-

koodi vajada. Rohkem teavet saate vastavast 

juhendist.

1. Avage oma mobiiltelefonis Bluetooth ja otsige 

telefoni menüüloendist seadet Carkit.

2. Valige seade Carkit. 

3. Valige telefoni menüüs Carkit ja valige volitatud 

seadmes ühenduse tüübiks vabakäeseade.

Lisaseadmete ühendamiseks sobima 

seadistamine

Kui seade sisse lülitatakse, hakkab Bluetoothi 

vabakäesüsteem looma automaatset ühendust 

üksnes selle sobiva seadmega, millega see viimati 

ühendati. 

Märkus: mõnda telefoni on võimalik auto Bluetooth-

seadme uuesti sisselülitamisel automaatselt 

ühendada. Mõni telefon võib iga ühenduse 

loomiseks luba vajada. Teil on võimalik seadistada 

see automaatse ühendamise režiimile. Rohkem 

teavet saate telefoni kasutusjuhendist.

4.3 Bluetoothiga vabakäekõnede tegemine

(kui teie Bluetoothi vabakäesüsteem seisab jõude 

või mängib muusikat)

4.3.1 Numbri valimine

Ühendatud olekus valitakse telefoninumber otse 

mobiiltelefonist ja heli edastatakse auto kõlarite 

kaudu automaatselt.

4.3.2 Telefonile vastamine

Kui te saate ühendatud olekus kõne, vajutage 

kõnele vastamiseks otse . Vastamise olekus 

vajutage nuppu  või nuppu , et Bluetoothi ja 



vabakäetelefoni vahel ümber lülitada. Vajutage 

uuesti nuppu , et kõne lõpetada.

4.3.3 Kõnest keeldumine

Kui keegi helistab teile, kuid te ei soovi kõnele 

vastata, vajutage ja hoidke nuppu  all, et kõnest 

keelduda.

4.4.4 Kõne uuesti valimine

Kui Bluetoothi vabakäesüsteem on alustamisel 

jõudeolekus, valib nupu  kaks korda vajutamine 

uuesti viimase telefoninumbri.

4.5 Telefoni salvestatud muusika esitamine

See toode toetab A2DP-funktsiooni ja saab esitada 

mobiiltelefoni salvestatud muusikat. Muusika 

edastatakse läbi Bluetoothi FM-vabakäesüsteemi 

auto helisüsteemi, et pakkuda muusika 

kvaliteetsema kõlaga esitamist.

5. Mobiili salvestatud muusika / TF-kaardilt / U-

kettalt esitamise režiim

Vajutage pikalt nuppu , et valida järgnevate 

režiimide vahel: BT --- USB --- TF.

Pärast Bluetoothi ühendamist valige esitatav laul või 

sisestage TF-kaart/U-ketas, et neilt automaatselt 

muusikat lugeda ja esitada.

6. Siri / häälabilise funktsioon

Kui te soovite pärast Bluetoothi ühenduse loomist 

Siri/häälabilist kasutada, vajutage selle 

aktiveerimiseks nuppu  ja hoidke seda kolm 

sekundit all (toetatud telefonimargid on Iphone, 

Samsung ja natiivse Android-süsteemiga 

mobiiltelefonid). Märkus: mõned telefonid seda 

funktsiooni ei toeta.

VII. Tehniline kirjeldus

Nimitööpinge 12~24 V

Piirtööpinge 10–26 V

Energiatarve 1 W

Töötemperatuur 0–50 ℃

Mängitava muusika 

failivorming

MP3/WMA/WAV/APE/F

LAC

Signaali-müra suhe > 60 dB

Akupinge kuva täpsus ±0,5 V

Sageduskaja 20 Hz – 15 KHz

Vasak- ja parempoolne 

kanal

> 60 dB

Bluetoothi versioon Versioon 4.2

Bluetoothi helitöötlus DSP ja A2DP 

(täiustatud 

audioedastusprofiil)

FMi edastuskaugus 10 m

Bluetoothi mikrofoni 

töökaugus

0,5–2 m

FM-sagedus 87,5–108 MHz

FMi edastusrežiim Stereodigitaalne 

faasilukustusahela 

(PLL) lukustussagedus



VIII. Märkus

1. Ärge keerake raadio helitugevust liiga suureks 

(tavaliselt võiks jääda tasemele 18 või alla selle), et 

vältida heli taustamüra suurenemist.

2. Kuigi selle seadme edastusvõimsus on küllaltki 

suur, on parema helikvaliteedi saamiseks soovitatav 

vahele jätta sagedused, millel on tugev kohaliku 

raadio signaal.

3. Ärge kasutage seadet väga kõrge või madala 

temperatuuriga ega tolmuses või niiskes 

keskkonnas.

4. Vältige seadme mahakukkumist, et ennetada 

seadme korpuse või tööosa kahjustamist.

5. Ärge võtke seadet koost lahti. Kui teil on 

küsimusi, võtke ühendust oma edasimüüjaga.

6. Seadme toimivus ja funktsionaalsus võivad 

pideva edasiarendamise ja täiustamise tõttu ette 

teatamata muutuda.

IX. Veaotsing

Toite olemasolu 

ei kajastu või 

nähtu ekraanil

Kontrollige, kas seadmel on 

sigaretisüütajaga korralik 

kokkupuude ja ega 

sigaretisüütaja väga roostes ei 

ole.

·Võtke seade sigaretisüütajast 

välja ja proovige uuesti.

·Kas sigaretisüütaja saab 

korralikult toidet?

Muusikat ei saa 

esitada

·USB-seade ei ole mängijaga 

ühendatud või on vaja kasutada 

teist USB-seadet ja uuesti 

proovida.

·Veenduge, et seade toetab 

USB-seadme failide 

failivorminguid.

·Veenduge, et helitugevus ei ole 

nulli peale keeratud.

Heli ei kostu, 

kostub üksnes 

staatilist müra

Juhul, kui mängija ei ole pausile 

pandud:

·helitugevus on keeratud nulli 

peale või väga vaikseks.

Autoraadiol 

puudub 

heliväljund

·Kontrollige, kas seade Carkit 

töötab või mitte.

·Veenduge, et autoraadio FM-

sagedus on sama, mis 

Bluetooth-seadmel.

FM-edastus

on kehv ja 

mürarikas 

Valige tühi sagedus, et vältida 

kohaliku raadiokanali segavat 

mõju.

X. Pakend

1. Garantiikaart    

2. Kasutusjuhend   

3. Põhiseade




