MP3 přehrávač do auta s Bluetooth Handsfree
Hlavní vlastnosti
-

Přehrává MP3, WMA, APE, OGG, bitrate 32-850 kbps
Bezdrátová komunikace s autorádiem (FM vysílač) a mobilním telefonem (Bluetooth)
Displej indikující stav, přehrávanou píseń, volající číslo
Možnost nabíjení v autě konektorem do zapalovače, nebo počítačem přes USB

Technické parametry
-

Odstup signál-šum: 90dB
Kapacita baterie (Li-Pol) 900-1000 mAh (10-12 hodin přehrávání na jedno nabití)

Popis prvků přehrávače:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

FM Channel – volba frekvence vysílače (po stisknutí tlačítka se frekvence nastaví tlačítky Last/Next)
Play/Pause – puštění, zastavení hudby (mp3)
Volume – nastavení hlasitosti (po stisknutí Volume se hlasitost nastaví tlačítky Last/Next)
Answer – tlačítko přijmutí hovoru
Speaker – výběr výstupu (integrovaný reproduktor, autorádio, sluchátko)
Hang-up – položení telefonu/odmítnutí hovoru
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Instalace
Instalace na volant: Zařízení je možné instalovat na volant – máte tak po ruce ovládácí tlačítka, aniž byste
museli sundat ruku z volantu. Pro instalaci použijte přiložený držák – ten přišroubujete na volant.

Použití přehrávače
Vložení baterie: Sundejte zadní kryt, baterii připojte do konektoru (červený vodič směrem dovnitř přístroje,
vlevo).
Naladění požadované frekvence: Stisknutím tlačítka (FM Channel) spustíte ladící režim, ve kterém je
možné nastavit vysílací frekvenci. Stiskem tlačítka Next se frekvence zvýší o 0,1 MHz, stiskem tlačítka Last
se frekvence sníží o 0,1 MHz. Frekvence se zobrazuje na displeji. Po několika sekundách nečinnosti je ladící
režim je ukončen.
Regulace hlasitosti: Stiskem tlačítka Vol se spustí režim nastavení hlasitosti. Stiskem tlačítka Next se
potom hlasitost zvýší, stiskem tlačítka Last sníží.

Spuštění přehrávání: Přehrávání se spustí tlačítkem Play/Pause, jeho opětovným stiskem se přehrávání
zastaví. Tlačítkem Next lze zvolit další skladbu, tlačítkem Last předchozí.

Použití Bluetooth handsfree
Spárování: Je nutné před první použitím. Dlouhým stisknutím tlačítka „Hank Up“ vstoupí zařízení do
režimu párování. Na svém telefonu aktivujte Bluetooth. Jméno zařízení je „CCC“, PIN je 0000 (čtyři nuly).
Při dalším použití již není třeba zařízení párovat s telefonem, spojení se automaticky aktivuje po zapnutí.
Přijetí hovoru: Při příchozím hovoru se přeruší přehrávání mp3 a automaticky se aktivuje Handsfree. Na
displeji se zobrazí volající číslo. Hovor lze přijmout tlačítkem Answer, odmítnout tlačítkem Hang Up.
Odmítnutí / ukončení hovoru: Tlačítkem Hang Up.
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