
TRANSMITER FM
MODEL: OG15B

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
Dziękujemy za zakup samochodowego transmittera FM.

Proszę przeczytać tę instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania produktu 
i zachować ją na przyszłość.

1. Informacje ogólne
Za pomocą transmitera możesz słuchać  ulubioną muzykę MP3 bezpośrednio z 
pendrive-a, odtwarzacza MP3 i MP4, discmana, palmtopa, laptopa, karty SD itp. 
 
2. Instalacja & obsługa

1. Włóż urządzenie do gniazda od zapalniczki samochodowej.
2. Włóż nośnik muzyki ( MP3 ) do wejścia USB do urządzenia lub kartę SD do 

czytnika kart transmittera. Transmitter zaczyna odtwarzać muzykę z nośnika, 
lecz jeszcze nie słychać tego z radia.

3. Ustaw radio na dowolną wolną częstotliwość na kanałach FM ( np. 94,10 
MHz )

4. Za pomocą przycisków  ( A- ) , ( B+ ) na transmitterze lub pilocie ustaw 
wybraną częstotliwość FM ( w naszym przykładzie do 94,10 MHz ). W tym 
momencie radio już gra muzykę odtwarzaną przez urządzenie.

5. Odtwarzaniem muzyki, poziomem głośności itp. można sterować za pomocą 
pilota lub przycisków dostępnych w transmitterze.

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

Ważne : Urządzenie zawsze zapamiętuje ostatnie ustawienie. Jeżeli twoje 
radio posiada kilka programów, to przeznacz jeden i zaprogramuj go dla 
transmitera.

Uwaga : Jak nie korzystasz z odtwarzacza, należy wyjąć nośnik muzyki z urządzenia, 
oraz transmiter 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.

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

o napięciu 12V.
• 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.


