5. Hands free system
Transmiter samochodowy MP3 z
Bluetooth, funkcją głośnomówiącą i
ładowarką
Model - TR-10

4.1 Włącz tryb Bluetooth w swoim telefonie. Włącz
wyszukiwanie w celu znalezienia urządzenia "SAVIO
TR-10" nastepnie sprauj go (usłyszysz
charakterystyczny dźwięk). Jeśli wcześniej
połączyłeś się z urządzeniem SAVIO TR-10.
Urządzenie zostanie połączone automatycznie.
5 Zestaw głośnomówiący

1.1 Włóż transmiter FM SAVIO TR-10 do
gniazda zapalniczki samochodowej.
1.2 Ustaw częstotliwość na transmiterze,
pomiędzy 87,5 a 108,0 MHz na której nie jest
nadawany żaden sygnał.
1.3 Uruchom radio samochodowe i ustaw na
nim taką samą częstotliwość jak na transmiterze.
1.4 Odtwarzaj muzykę z pendrive poprzez port
USB lub z telefonu poprzez Bluetooth.

5.1 Krótkie naciśnięcie przycisku || powoduje
odebranie połączenia.
5.2 Długie naciśnięcie przycisku || powoduje
odrzucenie połączenia
5.3 Podwójne naciśnięcie przycisku || powoduje
nawiązanie połączenia z ostatnim numerem.

1.1 Plug the SAVIO TR-10 FM Transmitter into the
cigarette lighter outlet.
1.2 Set a free frequency on the SAVIO TR-10,
between 87,5 - 108 MHz on which no signal is
transmitted.
1.3 Turn your car radio to match the frequency set
on the SAVIO TR-10.
*1.4 Play music from a USB device via the USB
port or from yout mobile phone via Bluetooth.

zwiększa głośność,

8. Voltage display
- If you keep the button || pressed for longer, the
battery voltage will be displayed.

8. Ustawienia źródeł multimediów

1.Output USB:2 A (max)2. USB driver: Multimedia 1A(max)
3.Button: Play/Pause, Voltage display, Answer dial-Back
4.Last song 5.Switch the frequency and Mode
6. Next song 7. Slot MicroSD card 8. LCD display

- Dłuższe przytrzymanie przycisku || powoduje
wyświetlenie napięcia akumulatora.
1.Wyjście USB:2 A (max)2. Wyjście USB: Multimedialne 1A(max)
3.Przycisk: Play/Pause, Odbieranie/Zakończenie połączenia
4.Poprzedni utwór 5. Przycisk zmiany częstotliwości oraz ustawień
6. Następny utwór 7. Slot na kartę MicroSD 8. Wyświetlacz LCD

3. Ustawienie częstotliwości FM na
transmiterze
- Naciśnięcie „CH” powoduje wejście do
ustawień częstotliwości. Naciśnij
aby
zwiększyć częstotliwość, Naciśnij
aby
zmniejszyć częstotliwość, Przytrzymanie
przycisku lub powoduje szybką zmianę
częstotliwości.

TR-10:
- Wyświetlacz pokazujący Częstotliwość, poziom
głośności, napięcie akumulatora
- Zakres częstotliwości: 87.5-108.0 MHZ
- Funkcja Bluetooth
- Funkcja zestawu głośnomówiącego - Obsługuje:
USB, Karty MicroSD, Bluetooth
- Dwa wyjścia USB pozwalające ładować telefony,
tablety i inne urządzenia mobilne
- Zasilanie 12V/24V
- Obsługuje funkcję Bluetooth A2DP

7. Playing music

- Press and hold the "CH" button for 2 seconds
will cause the transition between sources: USB,
memory card, bluetooth.

- Przycisk || powoduje wznowienie, zatrzymanie
odtwarzania. Podczas odtwarzania przycisk
powoduje przejście do poprzedniej piosenki natomiast
przycisk
do następnej.

9. Wyświetlenie napięcia

- Hold down the button >> increases the
volume, << decreases the volume.

8. Go to settings

7. Odtwarzanie muzyki

- Przytrzymanie przycisku „CH” przez 2 sekundy
spowoduje przejście między źródłami: USB, karta
SD, Bluetooth.

6. Change in volume

- The button || will resume, stop playback.
During playback, the << button to the previous
song and the >> button to the next.

6. Ustawienia głośności
- Przytrzymanie przycisku
zmniejsza głośność.

5.1 A short press of the button || will answer
the call.
5.2 Long press of the button || rejects the
connection.
5.3 Twice pressing the button || the
conection to the last number is established.

- Pressing "CH" enters the frequency settings.
Press to increase the frequency,
Press to decrease the frequency,
Holding down the or
button changes
the frequency quickly.

1
- Display showing Frequency, volume level, battery
voltage
- Frequency range: 87.5-108.0 MHZ
- Bluetooth function
- Hands-free function
- Supports: USB, MicroSD cards, Bluetooth
- Two USB outputs for charging phones, tablets and
other mobile devices
- Supply 12V/24V
- Supports the A2DP Bluetooth function

