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Cechy i funkcje:

Dane techniczne:

Instalacja

* Zestaw samochodowy Bluetooth.
* Wejście Line-in, USB i karty mikroSD.
* Automatycznie połączenie Bluetooth.
* Wyświetlacz LED, w pełni wspierają pasmo nadawcze    (88-108.0MHz)
* Mocowanie umożliwia ustawienie wyświetlacza pod dowolnym kątem.
* Tryb EQ: Normal, Rock, Pop, Classical, Jazz, Country
* Tryb odtwarzania: Wszystkie; Pojedynczy; Folder: normalny; Losowo
* Pilot zdalnego sterowania łatwa i wygodna obsługa.

Obsługiwane BT Profile:              Bluetooth 2.1
Zakres częstotliwości Bluetooth: 2.402 ~ 2.480GHz
Zakres transmisji FM :                 88 ~ 108.0MHz
Zakres napięcia zasilania:           DC 12V ~ 24V (gniazdo zapalniczki samochodowej)
Wyjście ładowarki:                       USB : 5V DC, 2.4A
Obsługa kart:                               mikroSD, USB
Wyświetlacz:                                ekran LED
Format plików                               MP3
Maksymalna wielkość USB          32GB
Maksymalna wielkość SD            32GB

1. Włóż BT-719 do gniazda zapalniczki samochodowej.
2. Ustaw pasmo nadawcze z BT-719,  kanał między FM 88 ~ 108.0MHz
3. Ustaw radio samochodowe FM na ten sam  kanał co  BT-719

a następnie BT-719 może odtwarzać muzykę z USB-dysku
lub karty SD / MMC

4. Wyszukaj w telefonie ( tablecie ) urządzenia BT
5. Na liście pokaże się BT-719  hasło domyślne 0000
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Działania funkcji Bluetooth

1.

2.
3.

: Krótkie naciśnięcie przycisku,           aby odtworzyć MP3/WMA
(opcjonalnie) pliku. Aby zatrzymać w trakcie odtwarzania,
naciśnij klawisz ponownie. Aby wznowić, naciśnij jeszcze raz.

: Krótkie naciśnięcie       , aby odtworzyć poprzedni
utwór lub naciśnij klawisz aby odtworzyć następny utwór.

: Naciśnij "+" lub "-", aby przełączyć otwartych kanałów.
Po przełączeniu na określony kanał, częstotliwość jest na wyświetlaczu.

: Istnieje 206 zaprogramowanych kanałów: 88 MHz. ~ 108.0MHz
: Naciśnij i przytrzymaj " “ aby przyciszyć,

lub naciśnij i przytrzymaj " ", aby zwiększyć głośność.

Ustawienie połączenia  Bluetooth

Operacje na panelu

Podstawowe funkcje:

Telefon komórkowy z  Bluetooth szuka urządzeń Bluetooth w pobliżu ,
telefon wyświetli "BT719S" na liście urządzeń Bluetooth, dalej postępuj zgodnie
z instrukcjami producenta telefonu.
Wybierz "BT719S”, aby dodać urządzenie Bluetooth do listy urządzeń powiązanych.
Wpisz w kod PIN "0000" i telefon pokaże, że parowanie zostało zakończone.

Play / Pause

Poprzedni / Następny

Channel Switch

Uwaga
Regulacja głośności

Pilot zdalnego sterowania

Funkcja zdalnego sterowania:

1, : Ustaw częstotliwość.
2, : zmiana w folderu.
3, : Regulacja częstotliwości 0,1 MHz przez krótkie naciśnięcie,

regulacji częstotliwości szybko po długim naciśnięciu.
4, : Wybierz poprzedni lub następny utwór.
5, : Regulacja głośności
6. : Krótkie naciśnięcie przycisku, aby odtworzyć MP3/WMA

(opcjonalnie) pliku.
Aby zatrzymać w trakcie odtwarzania, naciśnij klawisz.
Aby wznowić, naciśnij go ponownie.

7. Klawisze cyfrowe: Wybierz piosenkę , wybierz częstotliwość.
8.

CH
FL + / FL-
CH + / CH-

PREV / NEXT
+ / -
Play / Pause

EQ : Wybierz tryb EQ (Rock, Classical, Normal, Pop, Jazz, Country)
Przyciśnij i przytrzymaj : wybierz tryb odtwarzania:
(ALL, SINGLE, FOLDER, NORMAL, RANDOM)



KARTA GWARANCYJNA

Szanowni Państwo
Dziękujemy za dokonanie zakupu produktu z bogatej oferty naszej firmy i gratulujemy trafnego wyboru.
Nabyte przez państwa urządzenie charakteryzuje się wysoką jakością pozwalającą na bezawaryjne
używanie pod warunkiem prawidłowej eksploatacji i stosowania zasad zawartych w instrukcji obsługi.
W przypadku wystąpienia problemów technicznych z zakupionym produktem prosimy Szanownych
Państwa o zwrócenie się do sprzedawcy.

1.Warunkiem korzystania z uprawnień gwarancyjnych jest dostarczenie urządzenia wraz z dowodem
zakupu i oryginalną , poprawnie wypełnioną Kartą Gwarancyjną tzn. zawierającą pieczątkę firmową

sprzedawcy ,  datę sprzedaży, nazwę urządzenia , numer seryjny ,model , kod produktu czytelny podpis
osoby wystawiającej kartę oraz podpis kupującego.

2.Gwarancja jest ważna 12 miesięcy od daty zakupu.
3.Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia ujawnionych w okresie gwarancyjnym wad materiału
4.i wykonania tej usługi przez naprawę w terminie 14 dni licząc od daty dostarczenia produktu do serwisu.
5.W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy termin powyższy może ulec

przedłużeniu  o 30 dni , o czym zostanie poinformowany reklamujący.
6.Nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych takich jak: zanieczyszczenia,

zalania, zjawiska atmosferyczne, losowe, uszkodzenia mechaniczne, niewłaściwa instalacja, eksploatacja
niezgodna z przeznaczeniem.

7.W przypadku gdy uszkodzenie nie jest objęte gwarancją lub urządzenie okazało się sprawne Gwarant
jest zobowiązany do poinformowania reklamującego o płatnej naprawie i jej wysokości oraz
o zaakceptowaniu przez konsumenta jej kosztów.

8.Sprzęt powinien być przekazany do serwisu w oryginalnym  opakowaniu fabrycznym.
W przypadku braku opakowania fabrycznego gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia
powstałe podczas transportu do serwisu.

9.Gwarant może odmówić wykonania usługi gwarancyjnej w przypadku stwierdzenia naruszenia plomb
gwarancyjnych, niekompletności urządzenia, dokonania nieautoryzowanych napraw, zmian
konstrukcyjnych, używania urządzenia w celach niezgodnych z przeznaczeniem.

10.Produkty przeznaczone do montażu podlegają gwarancji tylko i wyłącznie pod warunkiem
zamontowania ich w specjalistycznych serwisach lub zakładach usługowych.

11.Gwarancja w odniesieniu do towarów konsumpcyjnych nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza
uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

12.Niniejsza Karta Gwarancyjna jest jedynym dokumentem , na podstawie którego uprawniony z gwarancji
może dochodzić swych praw na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

....................................................................................................................................................................

Zasady gwarancji

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję warunki zawarte w niniejszej Karcie Gwarancyjnej.

CZYTELNY PODPIS KUPUJĄCEGO

Importer : VOICE KRAFT 02-133 Warszawa Al. Krakowska 285

Nazwa urządzenia.............................................................................................................

Model................................................................................................................................

Nr seryjny/kod produktu   ...............................................................................................

Data sprzedaży.................................................................................................................

Podpis sprzedawcy...........................................................................................................


