
Technaxx  ®   *  Návod k obsluze 

Vysíla č FMT1350BT & Bass Booster 
Nabíjení s QC3.0 a FM p řenosem na autorádio  

 

Tímto výrobcem Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG prohlašuje, že tento 
výrobek , ke kterému se tyto návod k obsluze, splňuje požadavky základními 
norem uvedených ve směrnici Rady RED 2014/53/EU. Prohlášení o shodě 

naleznete zde: www.technaxx.de/  (v liště “Konformitätserklärung” dole). Před 
prvním použitím zařízení si pečlivě přečtěte návod k obsluze. 

 
Číslo servisního telefonu technické podpory: 01805 012643 (14 centů/min z 

pevné linky v Německu a 42 centů/min z mobilních sítí).  
Email zdarma: support@technaxx.de 

 
Uschovejte tento návod k obsluze pro budoucí použití nebo sdílení produktu 
opatrnĕ. Udĕlat to samé s originálními doplňky pro tento produkt. V případĕ 
záruky, obrat’te se na prodejce nebo obchod, kde jste tento výrobek zakoupili.   
                                                       Záruka 2 roky 
 

Užijte si vašeho výrobku. Sdílejte své zkušenosti a  názory na jednom 
z dob ře známých internetových portál ů. 

 
Vlastnosti 
� FM vysílač pro audio přenos 
� USB funkce rychlého nabíjení přes QC3.0 
� USB nabíjecí funkce přes 5V/2.4A 
� Tlačítko Bass Boost pro hlubší basy 
� Funkce handsfree & integrovaný mikrofon 
� Přehrávání pomocí Bluetooth V5.0 & MicroSD (max. 32GB) 
� Přenos hudby do autorádia (AUX & FM frekvence) 
� Velký 2 x 3 cm LED displej (2“) 
� Přepěťovou ochranou & řízením teploty 
� Pružný krk pro individuální orientaci vysílače 
� Použitelné ve vozech s 12V & 24V 
 
 
 
 



Technické údaje 
Bluetooth / Vzdálenost V5.0 / ~7m  
BT vysílací frekvence 2.4GHz 
BT vyzařovaný výstupní výkon max. 1.58mW 
Rozsah FM frekvencí 87.6–107.9MHz 
FM výstupní výkon vyzařovaný max. 55mW 
Výstupní výkon (USB porty) QC 3.0 & 5V/2.4A 
Vstupní napájecí adaptér DC 12–24V (zapalovač) 
MicroSD (není v ceně) max. 32GB třída10 
Materiál PC + ABS 
Hmotnost / Rozměry 86g / (D) 18.0 x (Š) 8.7 x (V) 4.2cm 

Obsah balení 
Vysílač FMT1350BT & Bass Booster, 
Audio kabel (3.5mm), Návod k obsluze 

 
Přehled výrobku 

 

1 Slot MicroSD karta 5 Tlačítko Bass Booster 
2 Play / Pause Music & Přijetí / zavěšení hovorů 
3 FM frekvence + (CH+) 6 Další skladba / VOL + 
4 FM frekvence – (CH–) 7 Předchozí skladba / VOL – 



 

8 AUX-OUT (3.5mm) 9 USB QC3.0 10 USB 5V / 2.4A 
 

Provozní instrukce � Zapojte vysílač FM do zásuvky 

zapalovače (12V nebo 24V) vašeho vozidla 
 
MicroSD karta funkce � vložte do slotu kartu* MicroSD (se 
soubory MP3, *není v ceně). Soubory MP3 budou přehrávány a 
přenášeny automaticky. 
 
AUX–OUT funkce � Chcete-li dosáhnout lepší kvality zvuku, 
můžete dodaný audio kabel zapojit do portu AUX–IN automobilu a 
druhý konektor do portu AUX–OUT na zařízení FMT1350BT. 
 
Bluetooth funkce � Nejprve je třeba spárovat váš smartphonu s 
vysílačem FM aktivací funkce Bluetooth na vašem smartphonu a 
pak hledat nové zařízení s názvem "FMT1350BT".  
Klikněte na něj pro párování (v případě potřeby použijte originální 
heslo "0000" pro spárování zařízení). Při příchozím hovoru v režimu 
přehrávání hudby se vysílač FM automaticky přepne do režimu 
telefonování. 
 
 



Ovládací tla čítka 
 

Funkce handsfree Tlačítko  

a) Stisknutím tlačítka přijmete hovor. 
b) Stisknutím tlačítka zavěsíte aktuální hovor. 
c) Stiskněte dvakrát tlačítko pro volání posledního volajícího. 
d) Stisknutím a podržením tlačítka po dobu 3 sekund odmítnete 
příchozí hovor. 
e) Při příjmu hovoru stiskněte a podržte tlačítko po dobu 3 sekund 
pro přepnutí do režimu soukromého volání.  

Režim hudby Tlačítko  

Stiskněte tlačítko pro přehrávání hudby; Opětovným stisknutím 
tlačítka přehrávání hudby pozastavíte. 

Aktivujte Siri nebo Google Assistant Tlačítko  

Pro aktivaci funkce Siri nebo Google Assistant stiskněte a 
podržtetlačítko po dobu 3 sekund. 
Bass zesilova č (Bass Booster):  V režimu přehrávání hudby 
stiskněte tlačítko BASS  pro aktivaci hlasitějších a hlubších basů.  

Nastavení hlasitosti:  Dlouhým stisknutím tlačítka  (dolů) 
zvýšíte hlasitost (max. = 30); Dlouze stiskněte tlačítko  
(nahoru) pro snížení hlasitosti (min. = 0). 

Výběr skladby:  Krátkým stisknutím tlačítka  Krátkým 
stisknutím tlačítka přehrajete předchozí skladbu; Krátkým 
stisknutím tlačítka  přehrajete další skladbu. 
Nastavení FM frekvence: Nalaďte si autorádio na nevyužitou 
frekvenci FM, pak se shoduje s frekvencí FM vysílače. Stiskněte 
CH+ tlačítko ke zvýšení a CH– tlačítko ke snížení FM frekvence. 

 
 
 



Funkce nabíje čky ve vozidle 
FMT1350BT má dva USB porty pro nabíjení, DC 5V/2,4A a QC3.0. 
Pro kabelové nabíjení připojte FMT1350BT k smartphonu pomocí 
kabelu USB smartphonu. 
� Pokud váš mobilní telefon podporuje rychlé nabíjení , bude se 
nabíjet prost řednictvím portu USB na základ ě QC 3.0 jako:  
DC 3.5-6.5V/3A, 6.5V-9A/2A, 9-12V/1.5A. 
� Kompatibilní za řízení pro reference:   
Galaxy S7/S6/Edge/Edge Plus, Galaxy Note 5/4/Edge, LG G4/G5, 
LG G Flex2, Nexus 6, HTC One M8/M9, Droid Turbo, Xperia Z3/Z3 
Compact/Z3 Tablet Compact/Z4 Tablet, atd.  
� Pokud připojíte mobilní telefon, který není uveden mezi jmeno- 
vanými, automaticky detekuje napětí telefonu a odpovídajícím 
způsobem přizpůsobí výstup. 
� Výstup z USB portu max. 2,4A také detekuje napětí telefonu a 
odpovídajícím způsobem přizpůsobí výstup. 
 
Varování 
� Chcete-li ochránit vysílač FM, vytáhněte jej při startování motoru. 
� Nesprávné použití může mít za následek poškození zařízení nebo 
připojených produktů. Proto jej nikdy nerozkládejte/nerozebírejte/ 
neodstraňujte, abyste předešli nebezpečí úrazu elektrickým 
proudem, poškození nebo zkratu. � Nenechte zařízení spadnout ani 
jím netřeste (může dojít k poškození vnitřních desek nebo 
mechaniky). � Uchovávejte jej v suchém, větraném prostředí a 
vyhněte se vysoké teplotě (udržujte ho mimo dosah přímého 
slunečního světla, neinstalujte jej v blízkosti zdrojů tepla) � Zabraňte 
vlhkosti (déšť, kapající, stříkající voda), aby se snížilo riziko požáru 
nebo úrazu elektrickým proudem. � Uchovávejte mimo dosah dětí. 
 

Pokyny pro ochranu životního prost ředí:  Obalové materiály jsou 
suroviny a lze je opět použít. Vyřazené přístroje a baterie nepatří do 
domovního odpadu! Čišt ění:  Chraňte zařízení před znečištěním a 
kontaminací (použijte čistý hadřík). Nepoužívejte hrubé či drsné 
materiály, rozpouštědla, jiné agresivní čističe. Zařízení po vyčištění 
otřete. Distributor:  Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 
105, 60388 Frankfurt a.M., Německo 

 

 


