
INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA / USER MANUAL

SPECIFICATION
- Bluetooth: CSRBC8635 (V4.0, with A2DP)  
- Frequency: 87.5-108 MHz
- Frequency stability: +/- 10 ppml
- Input voltage: DC 12-24 V
- Music formats: MP3, WMA
- USB (max): 32GB
- Memory card SD (max): 32GB
- Transmit distance: around 10 m

FEATURES
- Wirelessly transmit phone call from Bluetooth mobile phone to the 
car FM stereo system
- With A2DP function 
- Built-in high intelligent microphone
- Support SD card
- With rotation operation to controll FM transmitter 
- Strong and elegant design with LCD screen
- Auto-switch between music playing mode and Bluetooth 
handsfree mode
- Draws power from car cigarette socket (DC 12/24V)
- With remote controller 

SPECYFIKACJA
- Bluetooth: CSRBC8635 (V4.0, z A2DP)  
- Zakres częstotliwości pracy : 87,5-108 MHz
- Stabilność częstotliwości: +/- 10 ppml
- Napięcie zasilania: DC 12-24 V
- Odtwarzane pliki: MP3, WMA
- Karta pamięci SD  (max): 32GB
- Zasięg: do 10 m

CECHY URZĄDZENIA
- Bezprzewodowa transmisja rozmów telefonicznych do 
samochodowego systemu audio za pośrednictwem Bluetooth
- Obsługa A2DP
- Wbudowany inteligentny mikrofon
- Obsługa kart SD
- Intuicyjny, prosty system obsługi
- Wytrzymała, elegancka obudowa z wyświetlaczem LCD
- Automatyczne przełączanie pomiędzy trybem odtwarzania 
muzyki i trybem głośnomówiącym Bluetooth
- Zasilanie z gniazda zapalniczki (DC 12/24V)
- Pilot zdalnego sterowania
 

Zestaw głośnomówiący Bluetooth / Transmiter FM / Ładowarka
Bluetooth Handsfree Car Kit / FM Transmitter / Charger 74-129#

USING INSTRUCTION - FM TRANSMITTER
1. Plug the FM transmitter into your vehicle's cigarette lighter or 
power port.
2. Tune your radio to an unused FM frequency, then match the 
same frequency of this unit.
3. Insert a USB flash drive or SD card which containing MP3 files into 
USB port or memory card slot of this unit accordingly. It will play 
and transmit the MP3 files automatically.
4. Line-in function: Use the provided audio cable to connect an 
MP3/MP4 players or another external device to the AUX input of this 
unit. When using this function, please stop playback of USB or 
memory card, and all functions will be controlled by the external 
device.

USING BLUETOOTH FUNCTION
1. Using Bluetooth for the first time, you need to pair your mobile 
phone with this unit. Activate your mobile phone's bluetooth 
function, then search new device. When the mobile phone detects 
this unit (named as "74-129#"), please pair and connect by using the 
original password "0000"
2. In the music playing mode, when there is an incoming call, this 
unit will automatically switch to telephone mode.
Note: The Bluetooth indicator light which on the top of the screen 
will be stop flashing after the Bluetooth connected with your mobile 
phone.

BLUETOOTH CALLING
1.Please press the red "Answer/Hang off" button in the middle of 
the keyboard to answer the incoming call.
2. Please press the red "Answer/Hang off" button in the middle of 
the keyboard to hang off a call.
3. When making a call, you can only dial the phone number by your 
mobile phone, but once the call connected, you can use the hands-
free function to enjoy it.
Note: The Bluetooth indicator light which on the top of the screen 
will be flash quickly when talking.

USING USB CHARGER FUNCTION
When this unit powered from car lighter socket, 
connect the USB Charger port to your mobile phone 
with a special USB cable (not included). 
This unit will serve as mobile phone charger.

UŻYTKOWANIE - FM TRANSMITER
1. Umieścić transmiter FM w samochodowym gnieździe 
zapalniczki.
2. Nastroić radio na wolną częstotliwość w paśmie FM. Tę samą 
częstotliwość ustawić na transmiterze.
3. Umieścić dysk wymienny USB lub kartę pamięci z plikami MP3 
odpowiednio w porcie USB lub gnieździe kart pamięci. 
Rozpocznie się automatyczne odtwarzanie plików.
4. Funkcja Line-in: użyć załączonego kabla audio do podłączenia 
odtwarzacza MP3/MP4 lub innego urządzenia zewnętrznego. Aby 
skorzystać z funkcji urządzenia dodatkowego należy przestać 
odtwarzać muzykę z USB lub karty pamięci. Wszystkie funkcje 
będą sterowane przez urządzenie zewnętrzne.

FUNKCJA BLUETOOTH
1. Przy pierwszym użyciu należy ustanowić połączenie pomiędzy 
telefonem komórkowym a transmiterem. W tym celu należy 
aktywować funkcję Bluetooth na telefonie i włączyć wyszukiwanie 
urządzeń. Kiedy telefon wykryje transmiter (pod nazwą „74-129#”) 
należy ustanowić połączenie używając oryginalnego hasła „0000”.
2. W trybie odtwarzania muzyki urządzenie przełączy się 
automatycznie w tryb telefonu, gdy aparat otrzyma połączenie 
przychodzące.
Uwaga: wskaźnik połączenia Bluetooth u góry wyświetlacza 
przestanie migotać po poprawnym połączeniu się z telefonem.

ROZMOWA PRZEZ BLUETOOTH
1. Wcisnąć czerwony przycisk „Połącz/Rozłącz” na środku 
klawiatury, aby odebrać połączenie przychodzące.
2. Wcisnąć czerwony przycisk „Połącz/Rozłącz” na środku 
klawiatury w trakcie rozmowy, aby się rozłączyć.
3. Numer, pod który chcemy zadzwonić można wybrać tylko z 
telefonu, ale po uzyskaniu połączenia funkcja zestawu 
słuchawkowego jest w pełni aktywna.
4. Uwaga: wskaźnik połączenia Bluetooth u góry będzie szybko 
migotał podczas połączenia.

FUNKCJA ŁADOWARKI USB
Kiedy urządzenie jest włożone do gniazda zapalniczki 
samochodowej, można podłączyć telefon do portu ładowania USB 
za pomocą specjalnego kabla USB (nie załączono w zestawie), aby 
naładować baterię telefonu.

- Maksymalna moc radiowa emitowana w zakresie częstotliwości  
  w której pracuje urządzenie: 10mW  
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Port USB
USB Socket

Wyświetlacz LCD
LCD screen

Wejście Jack 3,5mm
3,5mm Aux-in Slot kart SD

SD card

Kontrolka LED
LED light

Ładowarka USB 2,1A
2,1A USB Charger

Łączenie / rozłączanie
Call

CH

Następny / 
Głośność -
Next / Vol -

Poprzedni / 
Głośność +
Previous / Vol +

Odtwarzanie / 
Pauza
Play / Pause
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