
Baseus Locomotive Transmiter FM - instrukcja obsługi

Podstawowe operacja: 

• Po  włożeniu  akcesorium  do  gniazdka  zapalniczki,  na  wyświetlaczu  LED  pojawi  się
wskaźnik  napięcia  (V).  Jeśli  będzie  ono  w  normie,  po  około  3  sekundach  zastąpi  je
wskaźnik  częstotliwości  FM.  W  przeciwnym  razie  oznacza  to,  że  napięcie  jest
nieodpowiednie dla urządzenia.

• Dopasowywanie częstotliwości  FM – Najpierw wyszukaj  pustej  częstotliwości w swoim
radiu samochodowym, po czym przytrzymaj przycisk transmitera przez około 2 sekundy.
Częstotliwość  wyświetlana  na  ekranie  zacznie  wtedy migać.  Za  pomocą wspomnianego
guzika  (delikatnie  obracając  go  w  lewo  i  prawo)  dopasuj  częstotliwość  gadżetu  do
częstotliwości radia. Kiedy dopasowywanie zostanie zakończone, transmiter automatycznie
połączy się z radiem i prześle do niego wymagany sygnał.   RADA: Ustal  częstotliwość
możliwe jak najdalszą od lokalnych rozgłośni radiowych, tak by nie zakłócały one sygnału.

• Zmiana trybu – Gdy urządzenie jest włączone, przytrzymaj przycisk przez około 5 sekund
żeby przejść w tryb obsługi pendriva lub tryb bezprzewodowy.

Połączenie Bluetooth:

• Przy  pierwszym użyciu  akcesorium musi  zostać  sparowane  z  telefonem.  By ustanowić
połączenie  należy  włączyć  funkcję  Bluetooth  na  swoim  sprzęcie  i  wyszukać  na  liście
dostępnych urządzeń transmitera (domyślna nazwa: S-06).  Poprawne połączenie zostanie
zasygnalizowane komunikatem „connected”, a następnym razem urządzenia połączą się już
automatycznie. 

• Jednocześnie  z  akcesorium można  połączyć  2  telefony.  Kolejne  urządzenie  łączy  się  z
gadżetem analogicznie do pierwszego, zgodnie z instrukcją przedstawioną powyżej. Jeśli 2
telefon nie znajduje na liście dostępnych urządzeń transmitera, należy rozłączyć 1 sprzęt, a
następnie wyszukać jeszcze raz.

Rozmowy:

• Odbieranie połączeń przychodzących: Krótkie, jednokrotne wciśnięcie przycisku (z zieloną
słuchawką).

• Kończenie połączeń: Podczas rozmowy, krótkie, jednokrotne wciśnięcie przycisku.
• Odrzucanie połączeń: W momencie nadejścia połączenia – przytrzymanie przycisku przez

około 2 sekundy.
• Powtórzenie ostatniego wybieranego numeru: Dwukrotne wciśnięcie przycisku.

Muzyka:

• Akcesorium obsługuje  2  opcje  odtwarzania  muzyki:  poprzez  pendrive  oraz  technologię
Bluetooth.

• Po podłączeniu gadżetu krótkie  wciśnięcie  przycisku aktywuje odtwarzacz muzyczny na
telefonie.  Piosenki  można  przełączyć  poprzez  przekręcanie  gałki  w  prawo  lub  w  lewo
(następny utwór/poprzedni utwór). W podobny sposób kontroluje się głośność. Z tym, że
wspomnianą gałkę należy przytrzymać.

• Krótkie wciśnięcie przycisku włącza lub pauzuje odtwarzaną muzykę.
• Po włożeniu pendriva utwory odpalą się automatycznie.
• Nawet  po  wyciągnięciu  urządzenia  z  gniazdka  zapalniczki,  zapamiętuje  ono  ustawioną

częstotliwość FM oraz ostatnio odtwarzany utwór.



Dioda LED:

• Niebieskie/zielone światło mrugające szybko na przemian – Blutooth nie jest podłączony.
• Niebieskie/zielone światło mrugające wolno na przemian – Blutooth jest podłączony.
• Niebieskie światło mrugające wolno – Odtwarzanie muzyki poprzez Bluetooth.
• Zielone światło mrugające wolno – Odtwarzanie muzyki poprzez pendriva.
• Niebieskie stałe światło – Muzyka odtwarzana przez Bluetooth została zapauzowana.
• Zielone stałe światło – Muzyka odtwarzana przez pendriva została zapauzowana / rozmowa

przychodząca.

Ładowanie urządzeń:

• Port USB nr 1 (po prawej stronie) umożliwia ładowanie urządzeń (z natężeniem 1A) oraz
odtwarzanie muzyki z pendriva.

• Port USB nr 2 (po lewej stronie) pozwala wyłącznie na ładowanie urządzeń (z natężeniem
2.4A).

• Port USB nr 2 został wyposażony w technologię pozwalającą mu identyfikować podłączone
urządzenia i dopasowywać do nich odpowiednie natężenie prądu.


