3-in-1 Bluetooth-autolaturi
Käyttöohje
Kiitos, että valitsit tuotteemme! Lue tämä käyttöohje
huolellisesti ennen tuotteen käyttöä, jotta tuote toimii
parhaalla mahdollisella tavalla.
Laitteen toiminnot:

Käyttöopas
1. Aloitus
Kytke laite auton savukkeensytyttimen pistorasiaan, jolloin laite
käynnistyy automaattisesti ja LED-valo alkaa vilkkua ja ilmoittaa
seuraavat tiedot: HI→Bluetooth→akun jännite→FM-asema.

5. Handsfree toiminnot
Kun haluat käyttää laitteen handsfree -toimintoja, käännä
säätönuppia vasemmalle tai oikealle (kuva alla) jolloin
handsfree-toiminto siirtyy puhelimesta auton kaiuttimeen.

2. FM-taajuuden (radiokanavan) valitseminen
- Aloita taajuuden valinta painamalla CH-painiketta lyhyesti (kuva
alla), FM-taajuus alkaa vilkkua LED-näytöllä.
- Valitse haluamasi taajuus kääntämällä säätönuppia vasemmalle tai
oikealle (kuva alla). Valittavissa ovat 87,5 MHz ja 108 MHz väliset
taajuudet. (kts. Huomioitavaa kohta 2.)
- Säädä auton FM-radio samalle taajuudelle, kuin laite, jotta voit
kuunnella lähettimen lähettämää musiikkia auton stereoilla.
5.1 Puhelu
Näppäile puhelinnumero ja aloita puhelu puhelimella: kun puhelin on
kytketty lähettimeen, puhelu kuuluu auton kaiuttimien kautta.
Jos haluat lopettaa soittamisen ennen kuin puheluun vastataan,
paina säätönuppia pitkään, niin puhelu katkeaa.

1. CH-painike: Lyhyellä painalluksella aloitetaan FM-taajuuden
valinta. Pitkällä painalluksella laite näyttää auton akun jännitteen.
2. Savukkeensytytin/virta-adapteri 12 V–24 V
3. USB-portti: Tuki ulkoisille USB-muisteille. Latausteho 5 V /
max 1 A.
4. USB-portti: QC 3.0 lataus (antojännite 3,6-12 V, antovirta max 3
A)
5. LED-näyttö
6. Säätönuppi: Painallus: Toisto/Pysäytys/Vastaa/Lopeta puhelu,
Kierto vasemmalle: Edellinen kappale, Kierto oikealle: Seuraava
kappale, Pitkä painallus: Bluetooth tai USB -tilan valinta.
7. Mikrofoni
Ominaisuudet
1. LED-näyttö
2. Kaksi USB -latausliitäntää (QC3.0 ja 5 V/1 A)
3. FM-lähetin 87,5-108,0 MHz
4. Tukee musiikin toistoa ulkoiselta USB-muistilta
5. Tukee MP3-tiedostomuotoa
6. Automaattinen muistitoiminto sammutettaessa
7. Virta savukkeensytyttimestä
8. Bluetooth versio 3.0 +EDR
9. Bluetooth-handsfree
10. Bluetooth-stereomusiikin toisto DSP-teknologialla
11. Auton akun jännitteen tunnistus
12. Automaattinen bluetooth-yhteyden palauttaminen

5.2 Puheluun vastaaminen
- Jos puhelimeen soitetaan, kun se on kytketty lähettimeen, paina
säätönuppia lyhyesti vastataksesi.
- Käännä painiketta lyhyesti valitaksesi puhelimen mikrofonin ja
laitteen mikrofonin väliltä.

3. Bluetooth tai USB –tilan valinta
Voit vaihtaa laitteen toistotilaa Bluetoothin ja USB:n välillä
painamalla säätönuppia pitkään (kuva alla)

5.3 Puhelun katkaiseminen
Katkaistaksesi käynnissä olevan puhelun, paina säätönuppia
lyhyesti.
5.4 Puhelun hylkääminen
Paina säätönuppia pitkään hylätäksesi puhelun, johon et halua
vastata.
5.5 Uudelleensoitto
Kun Bluetooth on yhdistetty, paina säätönuppia kaksi kertaa
soittaaksesi viimeksi käytettyyn numeroon.

4. Bluetooth-yhteyden muodostaminen
Kun laite yhdistetään matkapuhelimeen ensimmäisen kerran,
yhdistäminen saattaa vaatia PIN-koodia. Katso puhelimen ohjeesta
tarvittavat tiedot.
- Käynnistä Bluetooth puhelimesta ja etsi ”WAVE-BT-FM” puhelimen
Bluetooth valikon saatavilla olevista laitteista.
- Valitse ”WAVE-BT-FM” ja ” yhdistä/connect/pair”

6. Musiikin toistaminen puhelimesta
Bluetooth-tilassa voit toistaa musiikkia puhelimesta auton
äänijärjestelmään FM-lähettimen kautta.
- Aseta lähetin BT –tilaan ja muodosta bluetooth yhteys (ohjeet 3. ja
4). Toista musiikkia puhelimesta Bluetooth-yhteydellä puhelimen
ohjekirjan mukaisesti ja lähetin lähettää sen valitulle
radiotaajuudelle.
- Toistaessasi musiikkia BT:n kautta, voit ohjata sitä sekä
puhelimestasi, että lähettimen säätönupilla.
Musiikin ohjaustoiminnot säätönupilla
- Lyhyt painallus: Aloita / Pysäytä toisto
- Käännä vasemmalle/oikealle: Edellinen / Seuraava kappale
- Pitkä painallus: Bluetooth tai USB -tilan valinta

8. Musiikin toistaminen USB-muistilta
USB-tilassa voit toistaa musiikkia ulkoiselta USB-muistilta auton
äänijärjestelmään FM-lähettimen kautta.
- Liitä ulkoinen USB-muisti laitteen ylempään USB liitäntään (kuva
alla) ja aseta lähetin USB –tilaan (ohje 3.)
- Lähetin alkaa automaattisesti toistaa musiikkia USB-muistilta
- Voit ohjata musiikin toistoa lähettimen säätönupilla.

Bluetooth-versio
Bluetoothäänenkäsittely
Bluetooth-yhteyden
kantama
Bluetooth-mikrofonin
kantama
FM-taajuus
FM-lähetysmuoto

V4.2
DSP-teknologia ja A2DP (Advance
Audio Distribution Profile) -toiminnot
<10 m

Pakkaus
1. Käyttöohje

0,5~2 m
87,5~108,0 MHz
Stereo,
digitaalinen
taajuuslukittu

2．Vaikka laitteen lähetysvoima on melko vahva, paras äänenlaatu
saadaan ohittamalla vahva paikallinen taajuus.

9. Akun jännitteen näyttäminen
Paina CH-painiketta pitkään virran kytkemisen jälkeen: näyttö
näyttää nykyisen akun jännitteen. Jos laitteen käyttöalueen raja
ylitetään, laite näyttää merkkiä ”HHH” (virhe ±1 V).
Huom: Jos akun jännite on pienempi kuin 12 V tai korkeampi kuin
18–24 V, näytön merkit vilkkuvat. Tällöin auton akun jännite tulee
tarkastaa ja varmistaa, että se toimii normaalisti, eikä autoa saa
käynnistää, mikäli akussa on vikaa.

3．Puhelinten välisten erojen vuoksi bluetooth-yhteys voi toimia eri
tavoilla eri puhelimilla.
4．Joissakin puhelinmalleissa Bluetooth täytyy kytkeä takaisin virran
katkettua, jos automaattinen yhteydenmuodostus ei toimi.
5．Älä lisää radion äänenvoimakkuutta liikaa (useimmiten
voimakkuus on hyvä pitää korkeintaan tasolla 18), jotta äänestä ei
synny haittavaikutuksia.
6．Älä käytä tätä laitetta pölyisessä tai kosteassa tilassa tai
äärimmäisen korkeissa tai matalissa lämpötiloissa.
7：Älä pudota laitetta, jotta sen pinta ei vaurioidu tai laite rikkoonnu.
Vianetsintä
Ei vastausta tai
näyttökuvaa
käynnistettäessä

Musiikki ei soi
Tekniset tiedot
Nimelliskäyttöjännite
Rajoitettu
käyttöjännite
Käyttölämpötila
Musiikin toistomuoto
SNR
USB-lataus
Ulkoinen USB-muisti
Autopidike
Vääristymä
Taajuusvaste
Vasen
ja
oikea
kanava

12–24 V
10~26 V
10~50 astetta
MP3
>60 dB
QC3.0+5 V/1 A
1G–32G
Tuki
<0．1%
20 Hz–15 kHz
〉60dB

Kuuluu vain
kohinaa
Auton
äänijärjestelmään
ei tule ääntä

- Varmista, ettei valitun taajuuden lähellä
ole muuta vahvaa FM-signaalia ja vaihda
tyhjälle taajuudelle, jotta laatu paranee.

2. Tuote

3. Pakkaus

PLL,

Huomioitavaa
1. Laitteessa on kaksi latausporttia, joten sillä voidaan ladata kahta
laitetta samanaikaisesti.

.
Musiikin ohjaustoiminnot säätönupilla
- Lyhyt painallus: Aloita / Pysäytä toisto
- Käännä vasemmalle/oikealle: Edellinen / Seuraava kappale
- Pitkä painallus: Bluetooth tai USB -tilan valinta

Huono
FM-äänenlaatu ja
kohina

- Tarkista, onko savukkeensytyttimen
liitäntä kunnossa tai onko kanta vakavasti
ruostunut.
- Kytke laite uudelleen paikoilleen
- Tarkista, onko virransyöttö normaali
- Tarkista, onko USB-laite yhdistetty
soittimeen, tai kokeile toista USB-laitetta
ja yritä uudelleen
- Varmista, että USB-laitteella olevat
tiedostot ovat oikeassa muodossa
- Tarkista, että äänenvoimakkuus ei ole
nollassa
- Tarkista, onko soitin pysäytettynä
- Tarkista, onko äänenvoimakkuus
nollassa tai liian matalalla
- Varmista, että laite on FM-tilassa．．
- Aseta lähetystaajuus samaksi kuin
vastaanottotaajuus
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