
TRANSMITER FM
MODEL: OG7

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne
Transmiter pozwala na słuchanie muzyki z przenośnego odtwarzacza (discmana, mp3, 
walkmana, MD, palmtopa...) oraz przenośnych pamięci USB w głośnikach 
samochodowych. 
 
2. Instalacja & obsługa

1. Włóż 2 baterie AAA 1,5V do urządzenia odsuwając klapkę na tylnej ściance 
transmitera lub podłącz urządzenie do gniazda od zapalniczki samochodowej 
za pomocą dołączonego adaptera.

2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk z kłódką aby włączyć/wyłączyć transmiter.
3. Włóż nośnik muzyki ( MP3 ) do wejścia USB do urządzenia. Transmitter 

zaczyna odtwarzać muzykę z nośnika, lecz jeszcze nie słychać tego z radia.
4. Ustaw radio samochodowe na dowolną wolną częstotliwość na kanałach FM 

( np. 94,10 MHz ).
5. Naciśnij przycisk (O) i za pomocą przycisków  ( <) , ( > ) na transmitterze 

ustaw  wybraną częstotliwość FM ( w naszym przykładzie do 94,10 MHz ). W 
tym momencie radio zacznie grać muzykę odtwarzaną przez urządzenie.

6. Odtwarzaniem muzyki można sterować za pomocą przycisków (w górę/w dół) 
dostępnych po prawej części transmitera.

7. Aby odtwarzać muzykę z przenośnych odtwarzaczy audio należy włożyć kabel 
mini jack do gniazda słuchawkowego podłączanego odtwarzacza.

8. Aby ustawić godzinę należy nacisnąć i przytrzymać przycisk (O) do momentu 
aż cyfra godziny zacznie migać. Następnie ustawić odpowiednią godzinę 
przyciskami (w górę / w dół). Aby przejść do ustawienia minut należy ponownie 
nacisnąć przycisk (O).

Uwaga : Jak nie korzystasz z odtwarzacza, należy wyjąć nośnik muzyki z urządzenia, 
oraz transmiter z gniazda zapalniczki. Przy ponownym korzystaniu, najpierw włóż 
urządzenie do gniazda zapalniczki, potem nośnik do odpowiedniego wejścia 
transmitera. Czasami urządzenie może się zawiesić (np. przez spadek napięcia pod 
czas rozruchu), w takiej sytuacji wyjmij nośnik muzyki i włóż z powrotem.

Specyfikacja 
• Hi-Fi,stereo,Digital PLL (stabilizacja częstotliwości) 
• Wbudowany port USB do zasilania urządzeń przenośnych (nie obsługuje 

pamięci zewnętrznych) 
• Wyświetlacz LCD (niebieskie podświetlenie) informujący o aktualnym stanie 

baterii, godzinie, temperaturze oraz częstotliwości pracy. 
• Zakres pracy urządzenia to 87.5 do 108 MHz (206 kanałów z dokładnością do 

0.1MHz) 
• Zakres częstotliwości : 20Hz-20KHz 
• Zasilanie z gniazda zapalniczki lub baterii (2xAAA) 
• Zasięg: do 30 metrów 
• Odseparowanie kanałów : >=50dB 
• Odchylenie : <=3% (F=75KHz.f=1KHz) 
• Prąd pracy: 50mA 
• Napięcie : 1.5~3V 
• Wymiary : 79 x 49 x 26mm 
• Waga: 44g 

3. Uwagi i środki ostrożności
• Transmiter może być zasilany wyłącznie z gniazda zapalniczki samochodowej 

o napięciu 12V lub 2 bateriami AAA 1,5V.
• 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 OG7 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/og7.pdf

IMPORTER: APTEL P.U.H, http://www.aptel.pl

http://www.aptel.pl/
http://instrukcje.aptel.pl/deklaracje_zgodnosci/og7.pdf

