
Brugervejledning til Bluetooth FM
Sender / Hurtig Billader BT22



Specifikationer
- Bluetooth version: 5.0
- Funktionsdistance: op til 3 m
- Input spænding: DC 12-24V
- Musikformater: MP3, MAV, APE, FLAC
- Frekvensområde: 87.5-108MHz
- USB output: DC 5V/2.4A
- QC3.0 output: DC 3.6-6.5V/3A, 6.5-9V/2A, 9-12V/1.5A
- Mål: 83,6 x 48,5 x 45,6 mm
- Materiale: ABS

1. Mikrofon
2. LED-display
3. USB læser/2.4A oplader
4. QC 3.0 opladerport
5. Forrige sang/Frekvens -

6. Næste sang/Frekvens +
7. Bass Booster
8. Lystast
9. Lydstyrke/Frekevns/Opkald
10.MicroSD kortholder



Brug af FM-sender funktion
Indsæt FM-senderen i din bil cigarettænder eller strømstik. Indstil din radio på

en ubrugt FM-frekvens, og match så den samme frekvens på denne enhed. Indsæt
USB-disken der indeholder MP3 filer i den venstre USB.holder. Den vil afspille og
sende filen automatisk.

Brug af Bluetooth funktionen
Hvis du bruger Bluetooth for første gang, skal du parre din mobiltelefon med

denne enhed. Aktiver din mobiltelefons Bluetooth, og søg så efter en ny enhed. Når
telefonen finder denne enhed (ved navn "BT22"), skal du parre dem, og forbinde ved
at bruge det originale kodeord "0000" (hvis nødvendigt). Hvis du afspiller musik,og
der kommer et indgående opkald, vil denne enhed automatisk skifte til
telefontilstand.

Ved Bluetooth-opkald skal du trykke på opkaldstasten for at besvare det
indgående opkald. Tryk og hold nede for at afvise opkaldet. Under et opkald kan du
trykke på opkaldstasten for at lægge på. Tryk på opkaldstasten for at ringe til det
seneste nummer automastisk. Under et opkald kan du trykke på opkaldstasten og
holde den nede, for at skifte til en privat samtale. Når du foretager et opkald, kan du
kun skrive telefonnummeret på din mobiltelefon, men når opkaldet er gået igennem,
kan du bruge den håndfri funktion.

Bas til musik
Når du hører musik, kan du trykke på Bass booster knappen for at få mere

bas i musikken. Tryk på den igen for at komme tilbage til den originale lyd.
Tryk og hold Bass booster knappen nede for at slukke for FM-sending,

LED-displayet og LED-lys (kun opladningsfunktionen bliver bevaret).

RGB lys
Tryk på lystasten for at ændre de forskellige lystilstande. Rækkefølgen viser

herunder:
Rød -> Grøn -> Blå -> Hvid -> Dansende (kun når der afspilles musik - Micro

SD/BT/USB-Disk) -> Fra

Stemmeassistent
Tryk og hold lystasten nede for at gå til Siri/Google stemmeassistent.


