
KODAK FM Transmiteris un lādētājs UC111



KĀ LIETOT

BUJ

1. Informāciju šajā pamācībā ir tiesības mainīt bez brīdinājuma.

2. Lietot tikai intervālos: temperatūra: -20°C to + 80°C; mitrums:
    30%-90% RH.

3. Nenometiet ierīci! Kritiens var radīt bojājumus!

4. Pārmērīga skaļuma lietošana var radīt dzirdes traucējumus,
    tāpēc noregulējiet mobilā tālruņa un radioaparāta skaļumu
    piemērotā līmenī.

1. Kāpēc ierīce neieslēdzas un nepievienojas automātiski?
Dažiem automašīnu modeļiem barošanas ligzda ir vienmēr ieslēgta. 
Tāpēc ierīce nevar noteikt izmaiņas strāvas padevē un automātiski
ieslēgties. Izņemiet ierīci un ievietojiet atkārtoti barošanas ligzdā.

2. Kāpēc skaņa ir vāja vai ar traucējumiem?
Pārbaudiet vai kontakti ierīcei un barošanas ligzdai ir tīri. Atvienojiet
ierīci no barošanas un pievienojiet vēlreiz. Ierīci ir vēlams pārstartēt

mainot atskaņošanas savienojumu (piemēram no USB uz Bluetooth) 

3. Kāpēc zvana skaļums ar laiku krītas?
Iztīriet mikrofonu no netīrumiem.
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LED ekrāns
Mikrofons
1. USB ports ierīču lādēšanai
2. USB ports ierīču lādēšanai
5 funkciju poga: FM Frekvence,
Iepriekšējais, Nākošais, Skaļums,
Atbildēt uz zvanu.
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U-diska ports mūzikas atskaņošanai
AUX izeja savienošanai ar stereoiekārtu
TF: Micro SD kartes slots 

IERĪCES UZBŪVE
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FM uzstādījumi

Ieslēgt / Izslēgt

On

Off

Ierīces
FM raidītāja
frekvences

uzstādīšana 

Automašīnas
uztveršanas
frekvences

uzstādīšana 

Pēc auto piestartēšanas ievoetot ierīci barošanas
ligzdā, tā automātiski ieslēgsies.

Veiksmīgas ierīču bezvada sapārošanas rezultātā audio no jūsu 
mobilās ierīces ir jāskan automašīnas stereoiekārtas skandās. Kad 
jūs nākošo reizi ieslēgsiet šīs pašas ierīces, tās savienosies 

Kad auto tiek izslēgts un barošanas ligzdā pazūd

automātiski.

strāva, ierīce automātiski izslēdzas.

Nospiediet funkciju pogu 3 sek. lai iekļūtu
FM raidīšanas frekvences uzstādījšanas
režīmā, pagrieziet pogu pa labi vai pa krei-
si, lai uzstādītu frekvenci, esošā frekvence
tiks rādīta uz LED ekrāna.
Frekvence var būt no 87.5 līdz 108 MHz.
Kad uzstādīšana izdarīta, FM uzstādījuma
režīms automātiski aizvērsies pēc 3 sek.

Pēc raidīšanas frekvences uzstādīšanas
ierīcē noregulējiet auto radiouztvērēju tajā
pašā frekvencē kā ierīcē.

FUNKCIJU APRAKSTS

Bezvadu tehnikas pieslēgšana (Bluetooth)

1 

2 

Ierīce ieiet bezvadu sasaistes režīmā
automātiski pēc ieslēgšanās.

Ieslēdziet bezvadu savienošanas režīmu (Bluetooth) 
savā tālrunī vai datorā,  un izvēlaties KODAK
savienojumu. 
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Bezvadu (Hands-free) saruna, mūzikas atskaņošana

Mūzikas

Skaņas

Audio

atskaņošana

regulēšana

slēdzis

 

 

 

no mobilās
ierīces

Vienkārši atskaņojiet audio vai video materiālu savā
viedierīcē un skaņa tiks pārnesta uz auto skandām.

U-diska

atskaņošana

atskaņošana

izvade

Ievietot U-disku ar audio failiem U-diska portā (6),
ierīce automātiski atpazīs mūzikas failus diskā un 

ierīce automātiski atpazīs mūzikas failus diskā un 

sāks atskaņošanu.

sāks atskaņošanu.

TF kartes
Ievietojiet TF/Micro SD karti TF kartes slotā (8),

AUX

Ierīce arī spēj nosūtīt audio signālu uz automašī- 
nas stereoiekārtu izmantojot AUX pārraides kabeli.
AUX kabeļa vienu spraudni pievieno ierīces AUX
izvades ligzdai un pretējo spraudni pievieno auto-.

mašīnas stereoiekārtas AUX ievades ligzdā.

Bezvadu

funkcija

ha nds- f ree 

Kad tālrunis saņem zvanu, vienkārši nospiežiet atbildēšanas
pogu tālrunī, skaņa tiks novirzīta uz automašīnas skandām. 
Daži tālruņu modeļi šajā brīdī var piedāvāt izvēles iespējas 
novirzīt skaņu caur KODAK, tālruņa austiņām vai skaļruni.

Call bac k Lai atzvanītu pēdējā saņemtā zvana numuram

nospiežiet ierīces funkciju pogu 2 reizes (dubultklikšķis)

Pagriežiet pogu pa kreisi, lai mazinātu skaņu,
pagrieziet pogu pa labi, lai palielinātu skaņu.

Nospiežiet pogu 3 sekundes, lai ieietu FM pārraides
režīmā, tad nospiediet 3 sekundes lai pārslēgtos starp
bezvadu (Bluetooth) savienojuma, TF / Micro SD kartes 
un U-diska atskaņošanas režīmiem.  

FUNKCIJAS
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SPECIFIKĀCIJAS

Izmērs

Korpusa materiāls

MCU

Displejs

Poga

Funkcijas

Audio

FM
pārraide

Bezvadu 
savienojums

96x47x35 mm

Plastmasa + Metāls

MCU ATS2815

0.9 collu digitāls LED (Auto akumulatora volti,
FM frekvence, Mūzikas saraksta kārtas numurs).

5 funkciju poga: FM Frekvences uzstādīšana,
Iepriekšējais, Nākošais, Skaņa, Atbildēt. 

Ieejošā strāva: DC12-24V.
3 USB lādēšanas izvades vienlaicīgi.
Atgriezenisks USB ports (Type-A).
Izejas strāva: 5V.
Izejas spriegums: 4.8A (max).
Pārsprieguma, virsstrāvas, īssavienojuma,
un pārkaršanas aizsardzība.
Automātiskas pārstartēšanās atbalsts.
Ātras lādēšanas funkcija.
Automašīnas akumora un sistēmas sprieguma (V)
audio (balss) un vizuālais (displejs) indikātors.

AUX audio izejas ligzda: 3.5MM/Stereo 2.0.
TF/MicroSD karte līdz 32Gb .
U-disks and USB lasītājs (USB1.1).
Audio formāti: MP3 APE FLAC WAV WMA.
Audio Decode: 16BIT /8K/12K/11.025/ 16K/22.05K/
24K/32K/44.1K/48KHZ.

87.5 - 108MHZ
Pārraides attālums: 5 m

Bezvadu savienojums ar Bluetooth® iekārtām 

Bezvadu audio pārraide

Bezvadu bezroku ierīce  Hands-free
(ar trokšņu samazināšanas funkciju)

Zvana uztveršanas attālums: 1,5 m

Audio saņemšanas attālums: 10 m
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