
Návod k použití                                                                                                 

 

FM transmitter - CLASIK 

Parametry přístroje: 

• LED displej 
• Podpora zvukových formátů MP3 a WMA
• Čtečka SD/MMC karet a USB flash disků
• Audio vstup (možnosti připojení mp3 přehrávačů, CD přehrávačů, navigace, mobilních telefonů)
• Paměť poslední přehrávané skladby a frekvence
• Během přehrávání možnost pohybu po celých složkách
• Funkce automatického přehrávání
• Náhodné přehrávání 
• Výběr ekvalizéru: Natural / DBB / Rock / Jazz / Pop / Soft
• Možnosti ovládání: (Manuální, nebo dálkovým ovladačem)
• Nastavení vysílané FM frekvence (87.5
• Ergonomické dálkové ovládání
• Napájení z cigaretového konektoru

Ovládací prvky přístroje:  

 
1. tlačítko PLAY-PAUSE  (
2. tlačítko VPŘED   (
3. tlačítko ZPĚT    (

4. tlačítko A-     (výběr vysílací frekvence)

5. tlačítko B+   (výběr vysílací frekvence)
6. LED displej    (zobrazení vysílací frekvence, čísla songu a hlasitosti)
7. USB vstup 
8. vstup pro paměťovou kartu (SD/MMC)
9. audio vstup 

použití                                                                                                  

odpora zvukových formátů MP3 a WMA 
tečka SD/MMC karet a USB flash disků 

Audio vstup (možnosti připojení mp3 přehrávačů, CD přehrávačů, navigace, mobilních telefonů)
poslední přehrávané skladby a frekvence 

Během přehrávání možnost pohybu po celých složkách 
Funkce automatického přehrávání 

Výběr ekvalizéru: Natural / DBB / Rock / Jazz / Pop / Soft 
Možnosti ovládání: (Manuální, nebo dálkovým ovladačem) 

astavení vysílané FM frekvence (87.5-108MHz) 
rgonomické dálkové ovládání 
apájení z cigaretového konektoru 

 

(navigace v přehrávaných souborech)  
(navigace v přehrávaných souborech) 
(navigace v přehrávaných souborech) 

(výběr vysílací frekvence) 

(výběr vysílací frekvence) 
(zobrazení vysílací frekvence, čísla songu a hlasitosti)

vstup pro paměťovou kartu (SD/MMC) 

 

 

Audio vstup (možnosti připojení mp3 přehrávačů, CD přehrávačů, navigace, mobilních telefonů) 

 

(zobrazení vysílací frekvence, čísla songu a hlasitosti) 



 

PŘEHRÁVÁNÍ SKLADEB 

Fm transmitter CLASIK slouží k přehrávání skladeb z SD/MMC karet nebo flash disků přes Vaše rádio 
zabudované v automobilu pomocí naladěné shodné nerušené frekvence. 

 

• Přehrávání hudby z paměťových médií SD/MMC nebo z USB flash disku 

Připojte externí zařízení (SD/MMC kartu nebo USB flash disk). Připojte přístroj do konektoru 
cigaretového zapalovače v automobilu. Nastavte na přístroji nerušenou frekvenci (nerušenou frekvencí 
se rozumí frekvence, na které se nenachází žádná rádio stanice a ani jí neruší žádná okolní rádio stanice) 
a nalaďte tu samou frekvenci i na Vašem autorádiu. Po nalaďění správné frekvence byste měli slyšet 
hudbu uloženou na Vašem připojeném externím zařízení. 

• Přehrávání hudby z linkového vstupu Line-In 

Připojte Vaše externí zařízení (např. MP3/CD/MD přehrávač) přes linkový kabel do vstupu Line-In u 

přístroje. Zapněte externí zařízení a spusťte požadovanou skladbu. Připojte přístroj do konektoru 

cigaretového zapalovače ve voze. Nastavte na přístroji nerušenou frekvenci (nerušenou frekvencí se rozumí 

frekvence, na které se nenachází žádná rádio stanice a ani jí neruší žádná okolní rádio stanice) a nalaďte tu 

samou frekvenci i na Vašem autorádiu. Nyní byste již měli slyšet hudbu z Vašeho externího zařízení. 

 

• Nastavení vysílací frekvence 

Natavení vysílací frekvence probíhá stiskem tlačítka + a  - (tl. č 4 a 5). 

 

• Pohyb v uložených souborek 

Pro navigaci v uložených souborech použijte tlačítka VPŘED – ZPĚT – PLAY/PAUSE (tl. 1,2,3) 

 

• Pohyb v uložených souborech po celých složkách 

Možnost pohybu v souborech po celých složkách oceníte při hledání oblíbené písničky nebo 

interpreta. Volba další resp. předchozí složky se provádí pomocí dálkového ovladače tlačítkY FOL+ a 

FOL-. 

 

• Nastavení hlasitosti přehrávání 

Hlasitost přehrávání nastavíte podržením tlačítek VPŘED – ZPĚT (tl. č. 2 a 3) 
 
 

 

 

 

 



DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ 

 
 

 

1. tlačítka nastavení vysílací frekvence 
2. tlačítka navigace v přehrávání 
3. tlačítko nastavení ekvalizéru 
4. tlačítka pohybu po složkách 
5. tlačítka nastavení hlasitosti 
6. numerická tlačítka – zrychlený pohyb 

v souborech 

 
 


