Transmiter samochodowy MP3 z funkcją Bluetooth
Model TR-04
Instrukcja użytkowania
Funkcja transmitera FM:
1. Uruchom radio samochodowe i ustaw na nim taką częstotliwość, na której nie jest
nadawany żaden sygnał.
2. Umieść w odpowiednim gnieździe transmitera dysk USB lub kartę pamięci
a następnie włóż transmiter do gniazda zasilania zapalniczki samochodowej;
transmiter włączy się automatycznie.
3. Na transmiterze ustaw taką samą częstotliwość jaką ustawiłeś na radiu
(przyciski CH-/CH+).
4. Wybierz żądany utwór lub ustawienia korektora i menu za pomocą przycisków
na transmiterze lub pilocie.
5. Po odcięciu zasilania transmiter automatycznie zapamięta ostatnio odtwarzany
utwór i ustawioną częstotliwość.
Funkcja bluetooth:
1. Po włączeniu transmitera uruchom funkcję wyszukiwania sprzętu bluetooth
w swoim telefonie.
2. Sparuj urządzenia przy pomocy hasła 0000.
3. W celu odebrania/ odrzucenia rozmowy używaj przycisków zielonej/czerwonej
słuchawki.
4. Dźwięk z telefonu będzie odtwarzany w głośnikach samochodowych.
5. Na czas rozmowy muzyka jest zatrzymywana i automatycznie wznawiana
po jej zakończeniu.
Firma Elmak Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że transmiter samochodowy TR04 jest zgodny
z wymogami oraz innymi stosownymi normami dyrektywy RTTE 1999/5/WE. Deklaracja zgodności
dostępna jest na stronie internetowej www.savio.net.pl.
Produkt spełnia wymagania:
Informacja o utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych
Ten symbol oznacza, że zgodnie z dyrektywami unii europejskiej 2002/96/WE urządzeń
elektrycznych i elektronicznych nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi.
Urządzenia należy przekazać do lokalnego punktu zbierania tego typu odpadów lub do
centrum odzysku surowców wtórnych. W celu uzyskania informacji o dostępnych na
Państwa terenie metodach utylizacji, należy skontaktować się z władzami lokalnymi.
Nieprawidłowa utylizacja odpadów jest zagrożona karami przewidzianymi prawem
obowiązującym na danym terenie. Prawidłowa utylizacja urządzeń pomoże uniknąć negatywnych
skutków grożących środowisku i ludzkiemu zdrowiu w przypadku utylizacji niewłaściwej.
Gwarancja
Data sprzedaży: .............................................
Producent udziela gwarancji na okres 12 miesięcy od daty sprzedaży. Ujawnione w tym okresie wady
będą usuwane lub urządzenie będzie wymienione na nowe bezpłatnie w ciągu 14 dni roboczych licząc
od daty dostarczenia urządzenia wraz z dowodem zakupu do siedziby firmy. Gwarancja nie obejmuje
uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego użytkowania, uszkodzeń mechanicznych, zalania
płynami, odwrotnie założonych baterii.

