
TRANSMITER FM
MODEL: OG37

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne

Transmiter FM współpracujący z wszystkimi urządzeniami audio wyposażonymi w wyjście słuchawkowe.

Cechy produktu:

• Produkt wysokiej jakości. 
• Transmiter przekształcający dźwięk z dowolnego urządzenia audio posiadającego wyjście 

słuchawkowe na fale radiowe, które mogą być odbierane z radiu samochodowym lub dowolnym 
innym.

• Wystarczy umieścić transmiter w gnieździe słuchawkowym dowolnego urządzenia. Następnie 
ustawiamy częstotliwość w transmiterze taką samą jak w radiu, które ma odtwarzać dźwięk. Radio 
może być radiem samochodowym, czy każdym innym cyfrowym, jakie posiadasz. Na koniec 
wystarczy uruchomić muzykę w twoim telefonie, mp4 itp. i słuchać muzyki z głośników radia 
samochodowego, twojej wieży w mieszkaniu czy w radiu w pracy.

• Transmiter charakteryzują się nowoczesnym, estetycznym wyglądem oraz niewielkimi wymiarami.

Specyfikacja: 

• Wysoka jakość dźwięku stereo.
• Cyfrowy PLL, stabilna transmisja w niekorzystnych warunkach.
• Zakres częstotliwości: 87,5 – 108,0Hz.
• Pamięć ostatniej częstotliwości.
• Zasilanie: wbudowany akumulator.
• Podświetlenie wyświetlacza LCD.

W zestawie:

• Transmiter FM.
• Kabelek zasilający USB.
• Całość zapakowana w kolorowe, estetyczny blister.

2. Opis działania

• Umieść Transmiter FM w kompatybilnym telefonie bądź innym urządzeniu audio.
• Włącz Tuner przesuwając przycisk ON/OFF w lewo.
• Ustaw częstotliwość Transmitera na identyczną jak aktualna w radio samochodowym.
• Jeśli sygnał jest przerywany, wyłącz i włącz jeszcze raz radio samochodowe oraz transmiter FM i 

ustaw inną wspólną częstotliwość.

• Transmiter może służyć jako zestaw głośnomówiący wystarczy mieć podłączone urządzenie 
podczas połączenia telefonicznego.

• By uzyskać optymalną jakoś dźwięku powinna być zachowana odległość od 30 do 60 cm między 
użytkownikiem a urządzeniem.

• Jeśli nastąpi efekt echo bądź inne zakłócenie należy ściszyć telefon i pogłośnić radio. 

4. Uwagi i środki ostrożności

• Staraj się ustawiać częstotliwość pracy transmitera, która nie jest zakłócana przez inne stacje 
radiowe

• Do czyszczenia używać tylko lekko wilgotnej szmatki.
• Przechowywać urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
• Przechowuj urządzenie z dala od źródła wilgoci, w suchym i wolnym od zanieczyszczeń miejscu.
• Nie zginać kabla pod dużym kątem, aby uniknąć jego uszkodzenia.
• Nie używać transmitera w zbyt niskich/wysokich temperaturach oraz nadmiernie zakurzonym lub 

wilgotnym środowisku.
• Nigdy nie używaj urządzenia gdy zauważysz, że jego kabel jest w jakikolwiek sposób uszkodzony.
• Używaj jej ostrożnie - jest czułym urządzeniem, chroń ją przed uszkodzeniami.
• W razie problemów w żadnym wypadku nie próbuj sam rozmontowywać urządzenia. Zgłoś się do 

sprzedawcy lub naszego serwisu. Gwarantujemy profesjonalną pomoc oraz naprawy wykonane 
przez fachowców.

• Nigdy nie otwieraj obudowy urządzenia. Powoduje to utratę gwarancji i możliwe jest też 
zniszczenie urządzenia. 

• Niewskazane jest użytkowanie, niezgodne z przeznaczeniem.

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: http://www.aptel.pl
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