
MODULATOR FM AUTO TRANSMITATOR T12 HANDS FREE CU BLUETOOTH 3.0, 
AUX, DUAL USB, CAR KIT MP3 PLAYER

De dimensiuni reduse poate fi orientat catre orice unghi
pentru o citire comoda a display-ului  
modulatorului.Poate fi utilizat in orice vehicol cu port 
de 12V.
Utilizare carduri de la 4GB Micro SD sau dispozitiv de
memorie USB .
Pentru rezultate optime potriviti frecventa 
transmitatorului FM cu cea  a dispozitvului radio din 
masina,folosind o frecventa din intervalul 87.5- 108.00
Operare Taste
Apasati butonul „CH”pentru a selecta frecventa,apasati
acelasi buton o singura data pentru a afisa frecventa 
curenta.Apasati tastele sageti stanga sau dreapta pentru 
a creste sau descreste frecventa.
Apasati butonul sageata stanga pentru a selecta melodia

anterioara, tineti apasat pe buton daca doriti scaderea volumului.

Apasati butonul  sageata dreapta pentru a selecta melodia urmatoare,tineti apasat pe buton 
pentru cresterea volumului.
Selectati butonul Play/Pause atunci cand conectati transmitatorul FM la 12V al masinii 
pentru a reda muzica de pe dispozitivul USB ,card ,va reda in mod automat.Apasati acelasi 
buton pentru a intra in modul de de oprire,tineti apasat pe acest buton inca o data pentru 
repornire.
Conectarea cu dispozitivele Bluetooth 
Dispozitivul este prevazut cu chip Bluetooth incorporat si se poate conecta cu alte 
dispozitive dotate cu aceasta functie. Functia de imperechere se va activa automat atunci 
cand dispozitivul este pornit. Simbolul Bluetooth va licari pe display. Alegeti dispozitivul cu 
denumirea “T50” si conectati-va. Dispozitivul are functie de memorie. Atunci cand va fi 
pornit, se va conecta cu dispozitivul Bluetooth memorat cu care a fost imperecheat anterior.
Redarea melodiilor de pe telefonul mobil
 Dupa ce ati realizat conexiunea Bluetooth intre modulator si telefonul mobil, puteti reda 
muzica de pe telefon prin sistemul audio al masinii; acest lucru este posibil datorita 
transmisiei de semnal wireless. Puteti, de asemenea, sa efectuati operatiuni in timpul redarii 
melodiilor in ceea ce priveste volumul, pornirea, pauza, trecerea la melodia anteriora sau la 
cea care urmeaza atat de pe telefonul mobil, cat si de pe modulator.
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