
TRANSMITER FM 
MODEL: OG26

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne
FM TRANSMITTER z wejściem USB i czytnikiem kart SD oraz kolorowym wyświetlaczem LCD. Słuchaj 
muzyki, oglądaj filmy i zdjęcia w łatwy sposób w Twoim samochodzie.
 
2. Obsługa

1. Podłącz transmiter do gniazda zapalniczki samochodowej – urządzenie uruchomi się 
automatycznie.

2. Włóż kartę SD z nagranymi plikami do transmitera.
3. Ustaw radio na dowolną wolną częstotliwość na kanałach FM ( np. 94,10 MHz )
4. Naciśnij dwukrotnie przycisk VOL na transmiterze, a następnie za pomocą przycisków przewijania 

ustaw taką samą częstotliwość jaką ustawiłeś w radiu. Ustawienie częstotliwości możesz również 
ustawić naciskając przyciski CH+, CH- na pilocie.

5. Aby ustawić głośność naciśnij jednokrotnie przycisk VOL na transmiterze, a następnie za pomocą 
przycisków przewijania ustaw głośność. Ustawienie możesz również przeprowadzić naciskając 
VOL- VOL+ na pilocie.

6. Aby zmienić tryb odtwarzania na przeglądanie zdjęć/oglądanie filmów, należy nacisnąć i 
przytrzymać przycisk MENU, ustawić odpowiedni tryb przyciskami przewijania i ponownie 
nacisnąć przycisk MENU.

7. Aby wgrać pliki na kartę SD należy włożyć ją do transmitera i połączyć transmiter za pomocą kabla 
USB do komputera. Następnie za pomocą exploratora windows skopiować wybrane pliki na kartę 
SD. Transmiter odtwarza pliki dźwiękowe WMA/MP3, zdjęcia w formacie JPG i filmy w formacie 
.AMV/ AVI.

8. Aby skonwertować wybrany film na format czytany przez urządzenie należy posłużyć się 
darmowym  programem o nazwie amv converter tool dostępnym powszechnie w Internecie.

9. Wybieranie odpowiednich trybów equalizera odbywa się za pomocą przycisku EQ na pilocie.

Ważne : Urządzenie zawsze zapamiętuje ostatnie ustawienie tylko w  przypadku jeżeli wyłączysz 
transmiter przyciskiem czerwonej kłódki na pilocie. Jeżeli twoje radio posiada kilka programów, to 
przeznacz jeden i zaprogramuj go dla transmitera.

3. Specyfikacja
• Częstotliwości z zakresu FM 87.5 - 108MHz z regulacją co 0,1 MHz -aż 206 częstotliwości. 

• Czytelny ekran LCD 1,8" z dokładnymi informacjami o piosence, częstotliwości głośności i 
ustawieniach odtwarzania. 

• Equalizer - 7 predefiniowanych ustawień. 

• Obsługa kart SD/MMC
• Automatyczne wznowienie transmisji po zaniku napięcia
• Zasięg : 10 m 
• Obsługuje formaty: MP3, WMA, JPG, BMP, AMV
• Pobór mocy 1W 
• Zabezpieczony bezpiecznikiem 
• Zasilanie standardowe gniazdo zapalniczki 12V/24

4. Uwagi i środki ostrożności
• Transmiter może być zasilany jedynie z gniazda zapalniczki samochodowej o napięciu 12V/24.

• Nigdy nie należy otwierać obudowy urządzenia. W przypadku uszkodzenia obudowy, urządzenia 
nie wolno dalej użytkować.

• Do czyszczenia używać tylko lekko wilgotnej szmatki.
• Nie ustawiaj transmitera na bardzo wysoki poziom głośności. Lepiej używać do tego celu regulacji 

głośności w radiu samochodowym.
• Staraj się ustawiać częstotliwość pracy transmitera, która nie jest zakłócana przez inne stacje 

radiowe.
• Nie używać transmitera w zbyt niskich/wysokich temperaturach oraz nadmiernie zakurzonym lub 

wilgotnym środowisku.

Niniejszym Shenzhen Bothwinner Plastics Electronics Co., Ltd oświadcza, że urządzenie OG26 jest zgodne 
z zasadniczymi wymogami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektyw 1999/5/WE.
Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: http://instrukcje.aptel.pl/deklaracje_zgodnosci/og26.pdf
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