
 

 

Bluetooth FM Трансмитер с Handsfree и Charging 

функция CL1506 

Кратко ръководство за употреба 

 

I. Описание на продукта 

Този продукт е специално разработено зарядно 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.  

Трансмитерът DIVA е съвместим с повече от 95% от смартфоните на 

пазара, но все пак има и несъвместими такива. 

II. Изглед на продукта 

 

 

 

 

III. Описание на бутоните 

1.  Два изхода за зареждане на дигитални устройства - 5V / 2 .1A & 

5V/ 1A (maximum) 

2.  Светлинен индикатор 

3.  Захранване 12V-24V за автомобилната запалка 

4.  Вграден микрофон 

5.  Бутон за приемане на повикване; Пусни / Пауза/ Вкл/Изкл. 

6.  (Кратко натискане) предишна песен/ (продължително натискане) 

предишна честота 

7.  (Кратко натискане) следваща песен/ (продължително натискане) 

следваща честота 

8.  LED дисплей 

9.  Зарядно 9V-24V 

IV. Функции на продукта 

1. LED дисплей 

2: FM трансмитер 

3:Приемане/Прекратяване/Отхвърляне/Пренабиране на обаждания 

чрез Bluetooth 

4: Bluetooth стерео възпроизвеждане 

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

разговор  

6: 2 х USB изхода за зареждане на две устройства едновременно с 

максимум 5V/3.1A 

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 под името "Car Kit" и го свържете. Ще последва звуков сигнал. 

5.1.4  Приемане на входящо обаждане 

При входящо обаждане натиснете , за да приемете обаждането. По 

време на разговор с натискането на  избирате дали да работи 

микрофонът на трансмитера DIVA или микрофонът на вашият 

смартфон. Натиснете , за да прекратите разговора. 

5.1.5 Отхвърляне на обаждане 

Ако не искате да отговорите на дадено обаждане, задръжте 

продължително бутона . 

5.1.6 Възпроизвеждане на музика от смартфон / таблет 

Трансмитерът DIVA поддържа A2DP функция, която позволява да 

възпроизвеждате музика от вашият смартфон / таблет на аудио 

системата на автомобила. 

 

VI. Технически характеристики 

Напрежение 12V 

Възможно напрежение за 

работа 

9 ~ 26V 

USB изход за зареждане 5V/3.1A 

Температурни граници за 

оптимална работа на 

устройството 

0~50 градуса 

SNR >60dB 

Честотен обхват 20Hz-15Khz 

Bluetooth версия 2.1 

Bluetooth sound processing A2DP (Advance Audio Distribution 

Profile) поддръжка 

Bluetooth обхват 10M 

Ефективна дистанция до 

микрофона 

0.5-2M 

FM честотен обхват 87.5~108Mhz 

 

Копие от декларацията за съответствие може да откриете на следния 

линк: http://www.topdigital.bg/declaration_of_conformity/FM/cl1506.pdf 


