
 

 

Bluetooth FM Трансмитер и car kit с Handsfree 

функция 

Кратко ръководство за употреба 

 

I. Описание на продукта 

Този продукт е специално разработено устройство за автомобил с 

висококачествен Bluetooth модул. При свързване със смартфон може 

да приема и предава входящо обаждане на аудио системата на 

автомобила - handsfree функция. При приключване на разговор, 

устройството автоматично продължава възпроизвеждането на музика. 

Също така може да възпроизвежда безжично музиката от вашият 

смартфон / таблет на аудио системата на автомобила.  

 

II. Изглед на продукта 

 

III. Описание на бутоните 

1.  Слот за microSD карта памет 

2.  Възпроизвеждане/пауза/отговор на повикване/ задържане на 

бутон за избор между BT и карта памет 

3.  Дисплей 

4.  Предишна песен/ предишна честота 

5.  Микрофон 

6.  Затваряне на слушалката/ задържане на бутона за 

включване/изключване 

7.  Следваща песен/ следваща честота 

8.  Plug tip 

9.  Изход за зареждане на дигитално устройство - 5V / 2A  

IV. Функции на продукта 

1. Възможност за промяна на ъгъла на основното тяло с цел удобство 

при работа 

2: FM трансмитер 

3: Bluetooth Handsfree функция 

4: Bluetooth стерео възпроизвеждане  

5:(CVC) технология за подтискане на шума и ехото по време на 

разговор  

6: USB изход за зареждане на устройство - максимум 5V/2A 

7: Bluetooth 3.0 

8: Поддържа TF карта памет 

9: Поддържа MP3 възпроизвеждане 

10: Поддържа BT на заден план 

V. Инструкция за работа при различните режими 

5.1 Bluetooth режим 

5.1.1 Включете продукта в запалката на колата. На екрана ще се 

покаже текущата честота, на която работи трансмитера). Изберете 

точната честота, на която да работи трансмитера (ВАЖНО: 

Избирайте винаги честота, на която няма налична радио станция). 

След това настройте аудио системата на колата на същата честота 

като тази на трансмитера. 

5.1.2 При първо свързване по Bluetooth с вашият смартфон e 

необходимо pair-ване на двете устройства. 

5.1.3 Включете Bluetooth на вашият смартфон, намерете трансмитера 

DIVA и се свържете (паролата е 0000). Ще последва звуков сигнал. 

5.1.4  Приемане на входящо обаждане 

При входящо обаждане натиснете (2), за да приемете обаждането. 

По време на разговор с натискането на (2) избирате дали да 

работи микрофонът на трансмитера DIVA или микрофонът на вашият 

смартфон. Натиснете  (6), за да прекратите разговора. 

5.1.5 Отхвърляне на обаждане 

Ако не искате да отговорите на дадено обаждане, натиснете бутон 

 (6). 

5.1.6 Възпроизвеждане на музика от смартфон / таблет 

Трансмитер DIVA поддържа A2DP функция, която позволява да 

възпроизвеждате музика от вашият смартфон / таблет на аудио 

системата на автомобила. Натиснете (2) за Пусни/Пауза, а с 

бутоните (4) и (7) сменяте песните . 

5.2. Възпроизвеждане от TF карта памет 

5.2.1 Включете продукта в запалката на колата. След това поставете 

TF картата памет в съответния слот и използвайте бутон 2 за 

възпроизвеждане и пауза и дълго задържане за преход между режим 

Bluetooth и режим TF карта памет. 

Забележка: Изчакайте поне 10 сек. след включването на продукта, за 

да можете да превключвате режимите с бутон (2). 

6. Памет при изключване 

Всеки път когато изключвате трансмитер DIVA, информацията (FM 

честота, текуща песен) ще бъде запаметявана и при следващо 

включване ще започне песента, която е била възпроизвеждана преди 

изключването. Ако картата памет бъде извадена, тази функция няма да 

бъде възможна. 

7. Технически характеристики 

Напрежение 12V-24V  

Възможно напрежение за 

работа 

10 ~ 25V 

USB изход за зареждане 5V/2A 

Температурни граници за 

оптимална работа на 

устройството 

0~50 градуса 

Възпроизвеждани формати  MP3 WPA  

SNR >60dB 

Честотен обхват 20Hz-15Khz 

Bluetooth версия 3.0 

Bluetooth sound processing A2DP (Advance Audio Distribution 

Profile) поддръжка 

Bluetooth обхват до 10M 

Ефективна дистанция до 

микрофона 

0.5-2M 

FM честотен обхват 87.5~108Mhz 


