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Transmițătorul FM pornește automat când îl conectați la bricheta autovehicolului. Setați frecvența pe transmițătorul FM și potriviți-o cu mașina 
stereo. Acum vă puteți bucura de muzică de pe cardul SD, de pe unitatea flash USB sau de dvs. smartphone prin Bluetooth. Pentru a schimba 
limba, pur și simplu apăsați și țineți apăsat butonul M timp de 5 secunde. Puteți comuta între limbile engleză și chineză.

1. Port USB de încărcare
2. Frecvență: 20Hz - 20kHz

3. USB Ieșire de încărcare: 5V 2.1A

4. Curent de lucru: 45mA (Max)

5. Curent în așteptare: 25mA (Max)

6. FM: 87.5MHz - 108.0MHz

Redarea muzicii de pe unitatea USB sau pe cardul SD:

Pentru a reda muzică de pe unitatea dvs. detașabilă, tot ce trebuie să faceți este să o introduceți în slot desemnat. Muzica va începe automat. Vă
rugăm  să  rețineți  că  FM  transmițătorul  acceptă  numai  formatele  audio  MP3  și  WMA.  Dacă  doriți  să  întrerupeți  muzica,  apăsați  butonul
multifuncțional o singură dată. La redați-l din nou, apăsați din nou butonul multifuncțional. Pentru a schimba melodia în următorul sau anterior,
apăsați butoanele corespunzătoare (Următoarea melodie sau Melodia anterioară). presa și țineți apăsat butonul CH timp de 3 secunde pentru a
selecta  "Repetați  tot"  sau  "Repetați  melodiile  din  folder  ".  Pentru  a  selecta  directoarele,  pur  și  simplu  țineți  apăsată  tasta  Anterioară  sau
Următoarea.

Sincronizarea și redarea muzicii prin Bluetooth

Când conectați transmițătorul FM, acesta va porni automat Bluetooth. Când logo-ul Bluetooth clipește pe ecran, căutați "T11" pe dispozitiv și o 
pereche. Odată cuplat, transmițătorul FM memorează dispozitivul dvs. și data viitoare se cupleaza automat atunci când Bluetooth este pornit. Când 
împerecheați dispozitivul cu transmițătorul FM, pur și simplu redați muzică și transmițătorul îl va difuza automat pe frecvența setată. Puteți controla 
muzica pe dispozitiv sau transmițător în același timp. Când există un apel primit, apăsați scurt butonul multifuncțional  răspundeți și apăsați scurt 
din nou pentru a termina apelul. Pentru a respinge apelul primit, apăsați și țineți apasat butonul multifuncțional timp de 3 secunde. Dacă doriți să 
reapelați ultimul număr, apăsați scurt tasta multifuncțională de două ori Când aveți două sau trei surse (card SD, unitate flash USB și Bluetooth 
asociat) apăsați butonul M pentru a schimba sursa de muzică. 

Intrare AUX

Transmițătorul T11 FM suportă intrarea sursă audio externă, astfel încât puteți conectați sursa suplimentară prin conectarea acesteia la intrarea 
AUX. Vă puteți conecta mp4 player, CD player sau alt dispozitiv de intrare AUX .

Funcția de încărcare 

Acest transmițător FM poate, de asemenea, încărca dispozitivul în timp ce este cuplat la bricheta masinii. Tot ce trebuie sa faceti este să vă 
conectați cablul în portul de încărcare USB. Portul de încărcare USB are puterea maximă de ieșire a DC 5V, 2.1A 


