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使用说明书 

本产品为汽车专用蓝牙车载MP3播放器，采用高性能专业级的蓝牙模 

块，音频解码芯片。能够播放U盘里面的音乐文件，通过FM无线发射 

到汽车音响。 
您可以通过蓝牙连接，把手机里的音乐通过无线传输，传送到汽车音 

响中。 
您还可以把本设备作为一个电话免提系统。在您的驾驶过程中可以自 

由的通讯。 
本设备是通过无线的方式发射到您的汽车音响，不需要改装您的爱车， 

即可让您的驾驶途中享受音乐又可以使用免提手机通话，娱乐安全两 

不误。 
产品特点 
1.本设备带有电瓶电压检测功能； 2.

支持蓝牙免提通话，内置麦克风，安全接听电话； 3.

支持手机A2DP功能，连上蓝牙后直接播放高品质手机音乐； 4.

通电开机后自动回连，自动进入配对状态； 5.

支持U盘扩展播放MP3/WMA格式的音乐； 6.

自带车载充电器，输出5V/2.4A，可以为手持终端设备充电。 
操作说明 
1.初次使用 
（1）将本设备插入汽车点烟器中，通电后会自动开机，显示电瓶电压； 
（2）打开汽车音响置于FM收音状态，选择一个空白的FM频率，即无 

电台占用，只有沙沙声的频道。 
（3）把G13的FM频率调整和收音机的频率一致。 

2.调节频率和音量 
（1）本设备支持206个FM频率：87.5MHz--108.0MHz，长按  

键，显示屏上频率会闪烁，此时向左旋转 即可减频率，向右旋转 
 键即可加频率。设置完成后，短按 键确认并退出，如果5S  

内无任何操作，系统会自动确认退出。 

3.播放TF卡/U盘里的音乐 
（1）将U盘插入带有 符号的USB数据接口，设备将会自动识别并播 

放U盘中的MP3/WMA的音乐文件。 

（2）将TF卡插入本设备的TF卡槽，设备会自动识别并播放TF卡中的 
MP3/WMA的音乐文件。 
4.音乐播放/暂停 
（1）在播放U盘歌曲的状态下，可以通过短按 键暂停音乐，在暂 

停状态下短按 键继续播放音乐； 
( 2 )在播放状态下，可以通过旋转 键来切换上一曲下一曲。 

5.连接蓝牙设备 
（1）本设备内置蓝牙芯片，可以与手持蓝牙设备连接。 

（2）设备开机后会自动进入蓝牙配对状态，此时使用手持终端设备搜索 

名为“G13”的蓝牙，进行连接； 

（3）本设备拥有记忆功能，配对连接后，以后开机后会自动连接，无  需

再次手动连接。 

6.播放手机里的音乐 
蓝牙连接好之后，可以用手机播放音乐，通过无线传输到汽车音响中。 

你可以通过手机的操作来控制音乐，同样也可以通过本设备来控制歌 

曲的播放/暂停，以及上一曲/下一曲的选择。 

7.切换音乐来源 
本设备可以播放U盘里的音乐，也可以播放蓝牙设备中的音乐，如果两 

者同时存在，可以快速按下 键三次，切换U盘或者蓝牙播放。 

8.蓝牙免提功能 
（1）当有电话呼入，短按 键接听来电，通话状态下，如需结束通  

话，短按 键结束本次通话。 
（2）双击 可以重拨最后拨出的一组电话号码。 
（3）拒接来电，在来电状态下长按 3秒。 

9.USB充电功能 
本产品带有车载充电器功能，输出电压为DC5V，最大输出电流2.4A。 

10.产品参数 
蓝牙版本：V5.0 

极限电压：9-29V 

工作电压：12-24V 

灵敏度：-42分贝+/3db 360 
工作电流：45mA（最大） 

待机电流：25mA（最大）  

频率：2.402-2.480ghz 
蓝牙有效距离：10米 
射频输出：4 dBm 
FM频率：87.5MHz-108.0MHz 

发射功率：87 dBuv/107dBuv  

麦克风有效距离：2米 

11.产品构建说明 

USB充电接口 
 

多功能按键 
麦克风 

数字电压显示 
 

U盘扩展口 

TF卡 

电源负极 

电源正极 
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注：本产品兼容大多数手机，一些手机型号不同，会无法用到  

部分功能。 

产品功能升级，不另行通知 

 

Felhasználói kézikönyv 

Car Wireless FM transmitter 

Autós Bluetooth FM Transzmitter 
Felhasználói kézikönyv 

Termékleírás 
Ez az eszköz egy autókhoz kifejlesztett MP3 lejátszó, amely magas 

teljesítményű Bluetooth modullal és MP3 dekóder chippel felszerelt. 

Lejátszhatja és továbbíthatja a zenét az USB flash meghajtóról az 

autórádióra FM rádiójelen keresztül, illetve a mobiltelefonon található 

zenéket is továbbíthatja Bluetooth segítségével. Szintén használható, 

mint kihangosító autós kiegészítő vezetés közben.  Ez az eszköz 

továbbítja a jelet vezetékek nélkül, semmi szükség bármilyen 

módosításra az autóban. Kiváló zenelejátszó szórakoztatás gyanánt, 

vagy kihangosító autós kiegészítőként is funkcionál. 

Termék jellemzői 
1. Ez a készülék képes észlelni az akkumulátor feszültségét 

2. Biztosítja az kihangosított Bluetooth hívásokat beépített mikrofonnal, 

és a biztonságos hívásfogadást egyaránt.  

3. Támogatja a mobil A2DP funkcióját, miszerint a zene közvetlenül 

lejátszásra kerül a mobiltelefon csatlakoztatásával. 

4. A mobiltelefon automatikusan csatlakoztatható, amikor a készülék 

bekapcsolt állapotban van. 

5. A külső USB flash meghajtó MP3 vagy WMA formátumban lévő 

zenefájlokat tud lejátszani. 

6. Az integrált 5V / 2.4A kimeneti autós töltő kimondottan alkalmas a 

kézi eszközök töltéshez az autóban. 

Használati útmutató 
1. Az eszköz első használata 
(1) A készülék automatikusan bekapcsol, amikor az integrált autós töltőt a 

szivargyújtó nyílásba csatlakoztatja.  

 

 

(2)Válasszon frekvenciát 87,5-108,0 MHZ között.  

(3)Kapcsolja be az autós FM-sztereót, és válassza ki a frekvenciát, amely 

megegyezik a készülékhez tartozóval. 

2.Frekvenciabeállítások 
(1) Ez az eszköz 206 frekvencia csatornát támogat 87,5 MHz –108MHz 

között. Nyomja hosszan a  gombot, hogy belépjen 

frekvenciabeállításokhoz. Gyorsan állítsa be az FM frekvenciát balra 

vagy jobbra forgatva . A beállítás után nyomja meg a  gombot a 

kilépés megerősítéshez. Ha 5 másodpercen belül nincs művelet, a 

rendszer automatikusan megerősíti a kilépést. 

3.Zenelejátszás TF kártyáról vagy USB flash meghajtóról 
(1) Helyezze be a TF-kártyát az eszközbe, és automatikusan felismeri 

és lejátsza az MP3 vagy WMA formátumú zenéket a kártyáról. 

(2) Csatlakoztassa az USB flash meghajtót az eszköz USB flash olvasó 

portjához ♫, utána automatikusan felismeri és lejátsza az MP3 vagy 

WMA formátumú zenéket. 

4.Zenenejátszás / szüneteltetés / kiválasztás 
(1) Ha az eszköz USB flash meghajtóról játszik le zenét, kérjük, nyomja 

meg a  gombot a zene szüneteltetéséhez, majd nyomja meg újra a 

lejátszás folytatásához. 

(2) Zene lejátszási módban kérjük, hogy balra vagy jobbra forgassa el a 

 gombot az előző vagy a következő dal kiválasztásához. 

5.Csatlakozás Bluetooth eszközökhöz 

(1) Ez a beépített Bluetooth-chippel felszerelt eszköz, képes csatlakozni 

bármely más Bluetooth funkcióval ellátott eszközhöz 

 

 

(2) A párosítás funkció automatikusan aktiválódik bekapcsolás után.  

Kérjük, az eszközt G13 néven keresse, majd csatlakoztassa. 

(3)Ez az eszköz rendelkezik memória funkcióval, tehát automatikusan 

csatlakozik a memorizált párosított Bluetooth-eszközhöz, ha újra bekapcsolt 

állapotban van. 

6.Zenelejátszás Mobiltelefonról 
Miután sikeresen csatlakoztatta a mobiltelefont az eszközhöz Bluetooth-

on keresztül, a vezeték nélküli jelátvitel segítségével lejátszhatja a zenét 

a mobiltelefonról autórádióban is. Kezelheti a hangerő / lejátszás / 

szünet / előző / következő parancsokat mobiltelefonon keresztül is. 

7.Zenefájl-források váltása 
Ez a készülék képes zenét lejátszani USB flash meghajtóról és 

csatlakoztatott Bluetooth eszközről egyaránt. 
Amikor mindkettő lehetőség elérhető nyomja meg gyorsan a  
gombot 3-szor, hogy kiválaszthassa a lejátszási lehetőségek egyikét. 

8.Bluetooth kihangosító funkció 
(1) Bejövő hívás esetén nyomja meg a  gombot a hívás 

fogadásához. Ha meg akarja szakítani a hívást, nyomja meg a 

gombot. 

(2) Az utolsó hívószám újratárcsázásához nyomja duplán a  gombot. 

(3) Bejövő hívás elutasítása: hosszan nyomja meg a  gombot 3 

másodpercig a bejövõ hívás elutasítához. 

9.USB Port töltő funkció 
Ez az eszköz töltési funkcióval rendelkezik, maximum kimenete DC 5V / 

2.4A. 

 

10.Termékparaméterek 
Bluetooth verzió: V5.0 

Határfeszültség: 9-29V 

Névleges üzemi feszültség: 12V-24V 

Érzékenység: -42db + / 3 db 360 

Működési áram: 45mA (max) 

Készenléti áram: 25mA (max) 

Frekvencia: 2,402-2,480 ghz 

Bluetooth hatótávolság: 10 méter 

RF kimenet: 4 dBm 

FM frekvencia: 87,5–108,0 MHz 

Átviteli teljesítmény: 87dBuv / 107dBuv 

Mikrofon hatótávolsága: 2 méter 

 

11.Részek leírása 
USB töltő port 

 
Menü gomb 
Mikrofon 

Digitális feszültség kijelző 

 
U Lemezolvasó 

TF bemenet 

Negatív tápegység 

Pozitaív tápegység 

 

Jegyzet: Ez az eszköz kompatibilis a legtöbb mobiltelefonnal, kivéve 

néhányat, amelyeknek nem elérhetőek a fentebb említett funkciói. 

 

A termék jellemzői előzetes értesítés nélkül frissülnek. 

 


