
 
DIVA BLUETOOTH FM TRANSMITTER С 
HANDSFREE И CHARGING ФУНКЦИЯ 
FMBT1508 

 
Кратко ръководство за употреба 

 
Благодарим Ви, че закупихте този продукт! Моля прочетете 

внимателно това ръководство за употреба преди използване на 
продукта. 
 

Описание на бутоните 

 

          
1: Натиснете кратко за смяна на честота; Натиснете продължително 
за отчитане волтажа 
2: Cigarette Lighter Power Adapter 12V-24V                   

3: Поддържа слушане на музика от USB флашка 

4: Поддържа зареждане от USB порт  

5: LED дисплей 

6:Кратко натискане за Плей/Пауза/Отговор/Затваряне/Следваща 

песен 

Натиснете продължително за Bluetooth/USB смяна 

7: Микрофон 

     

Особености:  

1: LED дисплей. 

2: Зареждане на две устройства от USB, максимално 5V/2.4A 

3: FM трансмитер 87.5-108.0MHz  

4: Поддържа USB 

5: Поддържа MP3  

6: Автоматично запаметяване при изгасване 

7: Зареждане от запалката на колата 

8: Bluetooth версия 4.2 

9: Bluetooth Handsfree 

10: Bluetooth стерео музика чрез DSP технология 

11: Отчитане волтажа на акумулатора 

12:Автоматична Bluetooth повторна свързаност 

 

Ръководство за употреба 
4.1.1 Свържете продукта със запалката на колата и той автоматично 
стартира, LED индикаторът свети и показва  HI→BT→Battery 
voltage→FM POINT. 
4.1.2 Настройте радиото на колата на същата честота като 
трансмитера и можете да се наслаждавате на музика от колоните. 
4.1.3 Превключване на честота: 

Натиснете кратко бутона “CH” за настройки на честотата, в същото 
време, честотата примигва на LED дисплея, след това натиснете 
кратко “  “за превключване на честота от 87.5MHz до 108MHz. 
4.1.4 USB/Bluetooth функции： 

Задръжте “ ”за превключване между USB и Bluetooth функции.. 
4.3 Bluetooth свързаност 
При първоначално свързване на продукта с вашия мобилен 
телефон, може да се изисква да въведете код, обикновено той е 
0000. 
1.Моля отворете Bluetooth на мобилния си телефон и търсете 
устройство с име “Car kit” от списъка с устройства.  
2. Изберете “Car kit” и “connect/pair”.  

 
4.4 Хендсфрий повикване  
При обаждане от устройството, завъртете бутона CH наляво или 
надясно, това ще промени режима на Хендсфрий повикването от 
телефона на колоните на автомобила. 
 
4.4.1 Обаждане 
Наберете телефонен номер и натиснете бутона за обаждане на 
вашия телефон, докато той е свързан с трансмитера и обаждането 
може да бъде чуто на колоните на автомобила. 
Ако сте набрали някой случайно и искате да затворите веднага, 
задръжте бутона " " преди да ви отговорят. 
 
4.4.2 Отговаряне на обаждане 

При наличие на входящо обаждане докато сте свързани към 

трансмитера натиснете бутона  за отговор или затваряне. 
4.4.3 Отказ на обаждане:  
Задръжте продължително бутона  за отказ. 
 
4.4.4 Повторно набиране 
При свързаност с Bluetooth, кликнете два пъти бутона  за 
набиране на последния номер. 
 
4.5 Слушане на музика  
Можете да слушате музика чрез устройството, като тя се 
възпроизвежда на колоните на автомобила. 
Натиснете кратко за начало/пауза, наляво или надясно за 
следваща/предишна песен. 
 
4.5.1 Следвайте ръководството за телефона си и настройте 
музиката да се възпроизвежда на колоните на автомобила. 
 
4.5.2 Режим на показване на волтажа на батерията 
Задръжте бутона “CH” след включване, дисплеят показва 

моментното състояние на батерията. Когато излиза от рамките, 

дисплеят показва: HHH”(error±1V) 

 

4.5.3 USB режим:  

След вкарване на флашка, започва автоматично възпроизвеждане. 

Наляво/надясно за предишна/следваща песен, кратко натискане за 

възпроизвеждане/пауза. 
 
 
Забележка: при по-малък волтаж от 12V, и по-голям от 18V-24V, 

дисплеят започва да мига. Това значи, че трябва да проверим дали 

волтажа е в рамките на нормалното. 

 
Технически спецификации 
Работен волтаж 12V-24V 

Ограничен работен волтаж 10~26V 

Работна температура 10~50 градуса 

Формат MP3 

SNR >60dB 



 
USB зареждане 2.4A/5V(Dual USB) 

USB флашка 1G-32G 

Ниво на шум <0．1% 

Ниво на честота 20Hz-15Khz 

Ляв и десен канал 〉60dB 

Bluetooth версия V4.2 

Bluetooth звук DSP технология и A2DP(Advance 

Audio Distribution Profile) функция 

Bluetooth дистанция <10M 

Ефективна дистанция 0.5~2M 

FM честота 87．5~108.0Mhz 

FM режим на предаване Stereo digital PLL frequency-locked 

 

 

 


