
Brugermanual til Dobbelt USB
Biloplader & Bluetooth FM Transmitter

BT39



Specifikationer
- Bluetooth: v4.1
- Skærm: 1.44" LCD
- Udgangseffekt: DC 5V, 3.1A maks.
- Indgangseffekt: DC 12V - 24V
- Transmissions rækkevidde: op til 5m
- FM-frekvens: 87.5MHz - 108.0MHz
- Understøttede lydformater: wma, mp3, wav
- SNR: 85dB (for FM: 65dB)

1) 3.1A USB-opladerport
2) 1A USB-opladerport & USB-læsning
3) LCD-skærm
4) Micro SD kortspor
5) Line ind/ud
6) Mikrofon
7) Positiv strømforsyning
8) Negativ strømforsyning
9) Kort tryk for tidligere sang, langt tryk for at spole hurtigt tilbage
10)Menu
11)Pause/Afspil-tilstand
12)Kort tryk for næste sang, langt tryk for at spole hurtigt frem
13)Multifunktionel knap: lydstyrke ned eller lydstyrke op; afspil / pause; besvar /

hånd op / afvis / genopkald; Frekvens



Ved første brug
Indsæt FM-transmitteren i bilens cigarettænder for at tænde den. Den vil vise,

om hvorvidt bilens batterispænding er normal eller unormal. Derefter vil Bluetooth
synliggøres på skærmen, og der vil lyde en stemmemeddelelse: Bluetooth er klar til
parring.

For at benytte musikafspilnings-funktionen skal du tænde bilradioen og vælge
en ren kanal for at sikre, at den ikke forstyrrer de lokale radiosignaler. Juster
FM-transmissionsfrekvensen der svarer til den på bilradioen – den vil nu være klar til
brug.

Du kan indsætte et USB- eller TF/MicroSD-kort, og FM-transmitteren vil
automatisk begynde at afspille musik.

Bluetooth forbindelse
1. Tænd FM-transmitteren og vent på stemmemeddelelsen: “Bluetooth er klar til

parring”.
2. Tænd Bluetooth på din smartphone og søg efter ”BT39” (navnet kan ændres).
3. Når de er forbundet, vil der lyde endnu en stemmemeddelelse: “Succesfuld

Bluetooth forbindelse”.
4. Du kan nu benytte Bluetooth-funktionen til afspilning af musik fra din

smartphone eller til at besvare opkald.

Håndfri-funktion
- Besvar et opkald: kort tryk på den multifunktionelle knap.
- Afvis et opkald: langt tryk på den multifunktionelle knap.
- Læg på: kort tryk på den multifunktionelle knap for at lægge på.
- Ring tilbage: 2 hurtige tryk på den multifunktionelle knap for at ringe tilbage til

det seneste telefonnummer du havde en samtale med.

Musik afspilnings-tilstand
- Tryk på tilbage-knappen for at afspille den forrige sang, tryk på FF-knappen

for at afspille den næste sang
- Brug den multifunktionelle knap til at justere lydstyrken; drej mod uret for at

sænke lydstyrken eller drej med uret for at hæve lydstyrken
- Tryk på den multifunktionelle knap for at pause musikken, og tryk for at

afspille igen.
- Langt tryk på den multifunktionelle knap for at gå til

frekvensjusterings-tilstand.
- Mens enheden spiller musik, skal du trykke på Menu-knappen for at skifte

afspilning fra Bluetooth til U disk/TF kort eller Line-in; langt tryk på
Menu-knappen for at gå til undermenu og vælg cyklus-tilstand/sprog/EQ.
Mens enheden er sat på pause, skal du trykke (langt tryk) på Menu-knappen
for at vælge en mappe/slette en fil/slette alt/sprog.

- Tryk på Pause/Afspil-knappen for at pause eller afspille musik.



Bilopladnings-funktioner
Der er to USB-porte til opladning:  5V/3.1A og 5V/1A

- 5V/3.1A port: maks. output er 5V/3.1A, hovedsageligt til enheder som kræver
en stor indgangseffekt.

- 5V/1A port: behøver opladningskabel (uden dataoverførsels-funktion) til
enheder, der kræver en lille indgangseffekt.


