
OG20 TRANSMITER FM 

INSTRUKCJA 

1. OPIS PRODUKTU 
Specjalnie zaprojektowany transmiter fm z funkcją
Bluetooth pozwala na odtwarzanie plików MP3 z kart
SD lub pamięci USB poprzez radio samochodowe.
UmoŜliwia odbieranie połączeń tefonicznych poprzez
moduł Bluetooth. Transmiter słuŜy takŜe do
bezprzewodowej transmisji plików MP3 z telefonu
komórkowego do samochodowego systemu
nagłośnieniowego.  
Transmiter pozwala uŜytkownikowi cieszyć się
muzyką w trakcie jazdy oraz prowadzić rozmowy
telefoniczne bez zajmowania rąk, co znacznie
podnosi komfort i bezpieczeństwo jazdy. 

2. Budowa 

1. Mikrofon 
2. Synchronizacja bluetooth/odbieranie
połączenia/kończenie połączenia/ rozpoczęcie
odtwarzania/pauza 
3. Aktywacja/dezaktywacja aktywności bluetooth
transmitera 
4. Wyświetlacz LCD 
5. Poprzedni utwór/ ściszanie po przytrzymaniu przycisku 
6. Wejście USB 
7. Regulowany uchwyt 
8. Lampka sygnalizacyjna LED  
9. Wtyk gniazda zapalniczki 
10. Następny utwór/ zgłaśnianie po przytrzymaniu
przycisku 
11. Ustawianie częstotliwości 
12.Lampka sygnalizująca połączenie Bluetooth 
13. Ustawianie częstotliwości 
14. Wejście AUX 
15. Okienko pilota zdalnego sterowania 
16. Wejście na karty SD 

3. Opis 
1.  1.5’ wyświetlacz LCD 
2. Bezprzewodowe rozmowy telefoniczne w trybie zestawu

głośnomówiącego  
3.  Wyświetla numer telefonu nadchodzącego połączenia 
4. NajwyŜsza jakość dźwięku dzięki technologii D.S.P.

Redukcja echa oraz szumu 
5�Wygodny w obsłudze pilot umoŜliwiający wybieranie

numerów połączeń, odbieranie i przerywanie połączeń 
6.  Automatyczne przerywanie odtwarzania muzyki przy

nadejściu połączenia 
7.  Odtwarzanie muzyki poprzez radio samochodowe 
9.  Odtwarza pliki z kart SD. 
10. Obsługuje formaty plików MP3 I WMA 

11. Zapamiętywanie ostatnio wybieranej częstotliwości
oraz utworu i odtwarzanie ich przy ponownym
uruchomieniu. 

12. Zasilanie poprzez gniazdo zapalniczki samochodowej 
13. W zestawie zwykły pilot (20 przycisków) oraz pilot na

kierownicę 

4. Instrukcja obsługi 
� Odtwarzanie muzyki 

a. Umieść urządzenie w gnieździe zapalniczki
samochodowej, a następnie podłącz pamięć USB lub
kartę SD, na których zapisane są pliki MP3 lub WMA.
Transmiter automatycznie rozpocznie odtwarzanie, aby
zatrzymać/wznowić odtwarzanie naciśnij   

b. Włącz radio samochodowe, a następnie ustaw je na
taką samą częstotliwość, co transmiter, by rozpocząć
nadawanie 

c. Ustawianie częstotliwości 
Aby ustawić częstotliwość uŜyj przycisków CH- oraz CH+
(pamiętaj, Ŝe musi być taka sama jak częstotliwość radia
samochodowego), dłuŜsze przytrzymanie przycisków
spowoduje szybsze przełączanie pomiędzy 
częstotliwościami.  

d. Naciśnij   lub , by przełączać pomiędzy utworami.
Przytrzymanie tych przycisków przez kilka sekund
pozwala na regulację głośności.  

4.2 UŜywanie transmitera jako bezprzewodowego 
zestawu głośnomówiącego i synchronizacja telefonu. 
UWAGA: Aby uŜywać funkcji prowadzenia rozmów
telefonicznych za pomocą transmtera, naleŜy
przeprowadzić synchronizację z telefonem.
Synchronizację przeprowadza się tylko jeden raz,
przy ponownym uŜyciu transmiter automatycznie
rozpoznaje połączenie z telefonem. 

� Synchronizacja z telefonem:
Umieść transmiter w małej odległości od telefonu
Postępuj według następujących instrukcji:      
1. Przytrzymaj przycisk  przez kilka sekund. W trakcie

synchornizacji lampka sygnalizacyjna będzie świecić na
zmianę na czerwono i niebiesko.  

2. W telefonie włącz funkcję wyszukiwania urządzeń
bluetooth.            
3 Wybierz pozycję CAR KIT i zatwierdź wybór. 
4 Telefon poprosi o wprowadzenie hasła, wpisz hasło “0000”.
Od tej pory telefon zapamięta urządzenie bluetooth  

UWAGA: Niektóre modele telefonów wymagają
dodatkowego potwierdzenia aktywacji urządzenia
bluetooth 

Raz prawidłowo przeprowadzona synchronizacja nie
wymaga powtarzania. Telefon powinien automatycznie
wykrywać transmiter przy kaŜdym następnym podłączeniu. 

� UŜywanie funkcji bluetooth 
.  Kiedy urządzenie odtwarza muzykę i wykryje 

nadchodzące połączenie automatycznie przerywa 
odtwarzanie. Naciśnij  by odebrać połączenie i
rozmawiać. Po zakończeniu rozmowy przyciśnij , a
transmiter powróci do odtwarzania muzyki. Jeśli mimo
wszystko chcesz odebrać rozmowę przez telefon
komórkowy wybierz przycisk „8”.  

� Informacje dodatkowe: 
1. Priorytet: 
Dla kilku funkcji wykorzystywanych jednocześnie
priorytet przedstawia się następująco: 
-Nadchodzące połączenie telefoniczne 
-Odtwarzanie w trybie a2dp 
-Odtwarzanie plików z dysków USB 
-Odtwarzanie plików z kart SD  
Zgodnie z powyŜszą listą aktywacja funkcji o wyŜszym 



priorytecie, wstrzymuje funkcje o niŜszych priorytetach.  
2. Wyświetlacz LCD pokazuje numer telefonu
nadchodzącego połączenia. ZaleŜnie od decyzji
uŜytkowanika moŜna odrzucić lub odebrać połączenie. 

3. Wybieranie numeru telefonu moŜe odbywać się
poprzez uŜycie przycisków numerycznych pilota.
Wyświetlacz pokazuje wybierane cyfry. Połączenie z
wprowadzonym numerem odbywa się za pomocą
przycisku” ”  

5. Funkcja zapamiętywania stanu transmitera 
Transmiter zapamiętuje ostatnio wybieraną częstotliwość i
odtwarzany utwór. Po rozłączeniu i ponownym
uruchomieniu urządzenia system powraca do poprzednich
ustawień. 

6. UŜywanie pilota  
A. Zwykły pilot (20 przycisków) 

Opis przycisków pilota: 
1:CH-: wybór częstotliwości (wstecz)
2:CH+: wybór częstotliwości (do przodu)
3:  poprzedni utwór (lub kasowanie
wprowadzonej cyfry numeru telefonu) 
4:  następny utwór 
5:  odtwarzanie/pauza  
6: “ –“ ściszanie 
7:” + “zgłaśnianie 
8: EQ  
9:Przyciski numeryczne od 0-9:
bezpośredni wybór numeru utworu lub
częstotliwości 
10:PICK SONG: wybór utworu po

wprowadzeniu jego numeru. 
11:CH SET: wybór częstotliwości po wprowadzeniu jego
numeru  
B. Pilot na kierownicę 

Z myślą o bezpieczeństwie
jazdy zaprojektowaliśmy
specjalnego pilota do
zamontowania na kierownicy.
Ułatwia on operowanie
urządzeniem bez odrywania rąk
od kierownicy. Proszę odnieś
się do załączonej instrukcji
pilota na kierownicę. 

7.Parametry techniczne 

Napięcie operacyjne 12V 
Zakres napięcia 9~26V 

ZuŜycie mocy 1W 

Temperatura pracy 0-50 °C

Odtwarzane formaty plików MP3; WMA 
SNR >60dB

Stopień zniekształceń <0.1% 
Zakres częstotliwości 20Hz~15KHz 
Lewy i prawy kanał >60dB 

Wersja Bluetooth BlueCore3 

Moduł Bluetooth z AD2P(zaawansowane
zarządzanie Audio) 

Zasięg transmisji  10M
Zasięg mikrofonu bluetooth 0.5~2M

Transmitowana 
częstotliwość 

87.5-108MHz
(Chiny, Europa, USA) 

8.1. Nie ustawiaj transmitera na bardzo wysoki poziom
głośności. Lepiej uŜywać do tego celu regulacji głośności w
radiu samochodowym 
8.2. Staraj się ustawiać częstotliwość pracy transmitera,
która nie jest zakłócana przez inne stacje radiowe 
8.3. Działanie trybu bluetooth moŜe się róŜnić jakością w
zaleŜności od modułu bluetooth uŜytego w róŜnych
modelach telefonów komórkowych. 
8.4. Niektóre modele telefonów mogą nie połączyć się z
transmiterem automatycznie w trakcie wznowienia pracy
po przerwie w dostępie mocy i będą wymagały regulacji w
ustawieniach. 
8.5: Transmiter jest kompatybilny z 95% modelami
telefonów komórkowych dostępnych na rynku. 
8.6: W trakcie rozmowy poprzez transmiter, jego głośność
nie moŜe być ustawiona zbyt wysoko gdyŜ wpłynąć to moŜe
na jakość słyszanego dźwięku. 
8.7. Nie uŜywaj transmitera w zbyt niskich/wysokich
temperaturach oraz nadmiernie zakurzonym lub wilgotnym
środowisku. 
8.8. Nie demontuj urządzenia, w razie problemów
skontaktuj się z dystrybutorem. 

9. Postepowanie w razie problemów 

Urządzenia jest
zasilane, a nie
reaguje. 

-Sprawdź połączenie między gniazdem
zapalniczki samochodowej a 
urządzeniem. 
-Jeśli bezpiecznik urządzenia jest
przepalony wymień go na nowy 
-Wyjmij urządzenie z gniazda
zapalniczki i podłącz ponownie. 

Nieprawidłowe
odtwarzanie
muzyki 

-Sprawdź czy połączenie między kartą
SD lub pamięcią USB jest prawidłowe,
spróbuj wymienić nośnik na inny.
-Upewnij się, Ŝe urządzenie moŜe
odgrywać pliki z nośnika. 
-Upewnij się, Ŝe poziom głośności nie
jest ustawiony na 0 

Funkcja
bluetooth nie
działa 

-Sprawdź czy telefon został poprawnie
zsynchronizowany z urządzeniem
zgodnie z instrukcją. 

Nie ma dźwięku
w radiu
samochodowym

-Upewnij się Ŝe transmiter działa w
trybie nadawania. 
-Upewnij się Ŝe częstotliwość
transmitera i radia jest taka sama 

Niska jakość
dźwięku, szum. 

-Sprawdź czy wybrana częstotliwość nie
jest zakłócana. Staraj się wybierać
częstotliwość bez zakłóceń 

Zdalny pilot nie
działa 

-Upewnij się Ŝe folia ochronna z pilota
jest wyciągnięta 
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