
Technaxx®  *  Návod k obsluze 

FM DAB vysílač FMT1500BT 

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 dobře známých internetových portálů. 

 
 
 
 

Vlastnosti 

 FM & DAB radio vysílač 
 S externí anténou DAB pro nejlepší příjem signálu 
 Bluetooth vysílání 
 Otvor na SD kartu 
 2 USB nabíječka (rychlé nabíjení 3.0 a 2.4A) 
 Linka v (AUX) 
 Mikrofón pro hovory 
  



Detaily produktu 

 
1 LCD displej 9 Další skladba 
2 DAB anténa připojení 10 Tlačítko Mode (režim) 
3 Port AUX 11 Otvor na SD kartu 
4 Tlačítko SCN (skenovat) 12 DC 5V/2.4A nabíjecí port 
5 Poslední stopa 13 QC3.0 nabíjecí port 
6 Ohebná hadice 14 Nabíjení LED kontrolka 

7 Mikrofon 15 
Nabíječka do auta 
negativní pin 

8 Rotační spínač 16 
Nabíječka do auta 
pozitivní pin 



Vlastnosti tlačítka 

Tlačítko SCN 
(skenovat) 

Krátkým stisknutím tohoto tlačítka v 
zapnutém stavu vstoupíte do nastavení 
frekvence přenosu FM. Otáčením přepínače 
zvyšte nebo snižte vysílací frekvenci FM. 
V režimu DAB dlouhým stisknutím tohoto 
tlačítka nastavíte frekvenci kanálu 
automatického vyhledávání. 

Poslední stopa 
Při přehrávání hudby krátkým stisknutím 
přejdete na poslední skladbu 

Rotační spínač 

Při přehrávání hudby otáčejte ve směru 
hodinových ručiček, abyste zvýšili zvuk, 
otáčením proti směru hodinových ručiček 
snižte zvuk.  
Krátký stisk pro přehrání nebo pozastavení. 
Pokud vám někdo zavolá, hovor krátkým 
stiskem tlačítka  přijmete nebo ukončíte. 

Další skladba 
Při přehrávání hudby krátkým stisknutím 
přejdete na další skladbu. 

Tlačítko Mode 
(režim)  

Krátkým stisknutím tohoto tlačítka změníte 
režim. 
Režimy jsou: DAB-BT-TF-AUX. 
V režimu DAB dlouhým stisknutím vstoupíte 
do nabídky a změníte nastavení podsvícení, 
kontrastu a jazyka. 

 
Instalace antény DAB 
Zasuňte konektor antény DAB do konektoru antény FM-DAB-
vysílač. 
Připojte anténu k místu u okna, abyste dostali nejlepší signál. 
 
POZNÁMKA: Nezapojujte jej 
prosím do zorného pole řidiče. 
 
 
Režimy 
Chcete-li změnit režim, stiskněte na zařízení tlačítko „M“. 



Vysílač FM 
Vložte FMT1500BT do zapalovače cigaret ve vozidle. TKontrolka 
napájení nabíječky do auta se rozsvítí, což znamená, že 
napájení bylo zapnuto. Krátkým stisknutím tlačítka 
„SCN“(skenování) a „otočný spínač“ nastavíte vysílací frekvenci 
tak, aby odpovídala FM frekvenci automobilu. Můžete také 
upravit frekvenci FM automobilu tak, aby odpovídala frekvenci 
tohoto vysílače FM. 

Režim DAB 
Zapněte přijímací anténu DAB (dodává se s vysílačem) do 
konektoru antény DAB, krátkým stisknutím tlačítka „M“ přepněte 
do režimu DAB; dlouhým stisknutím tlačítka „SCN“(skenování) 
se automaticky vyhledá stanice DAB. Po dokončení vyhledávání, 
krátký stisk “ ” poslední stanice; krátký stisk “ ” další stanice; 
krátkým stisknutím tlačítka „otočný spínač“ potvrďte aktuální 
stanici, kterou chcete přehrát. 

Režim Bluetooth 
V režimu DAB krátkým stisknutím tlačítka „M“ přejdete do 
režimu Bluetooth. Bluetooth vyhledává dříve spárovaná 
zařízení. Jestliže se zařízení nespáruje, spustí se párování s 
jinými zařízeními Bluetooth. V tomto případě zapněte své 
zařízení Bluetooth pro vyhledání zařízení. PIN kód je “0000”. Po 
úspěšném spárování se začne přehrávat hudba. Krátký stisk a 
otočení pro přehrání nebo pozastavení. Krátký stisk “ ” oslední 
skladba; krátký stisk “ ” alší skladba. Pokud vám někdo zavolá, 
hovor krátkým stiskem tlačítka  přijmete nebo ukončíte.  

Režim SD karty 
V režimu Bluetooth krátkým stisknutím tlačítka „M“ přejdete do 
režimu TF. Připojte SD kartu k přehrávání hudby. Krátký stisk 
„Otočného spínače“ pro přehrání nebo pozastavení. Krátký stisk 
“ ” oslední skladba; krátký stisk “ ” další skladba.  

Režim AUX  
Připojte jeden konec zvukového kabelu do portu AUX vysílače 
a druhý konec do zvukového portu mobilního telefonu, 
notebooku, počítače Tablet PC, přehrávače MP3 atd. Poté si 
budete moci prostřednictvím tohoto vysílače FM vychutnat 



hudbu reproduktory do auta. Krátký stisk a otočení pro přehrání 
nebo pozastavení. 

 
Nastavení 
Dlouhým stisknutím tlačítka „M“ vstoupíte do možností nabídky 
pro změnu nastavení podsvícení a kontrastu, viz systémové 
informace a reset na tovární nastavení. Pomocí otočného 
přepínače změňte nastavení a stisknutím přepínače změny 
potvrďte. Krátkým stisknutím tlačítka „M“ se vrátíte zpět. 
 
 
 

Technické údaje 
Vstupní napětí DC 12～24V 
Verze Bluetooth  V4.2 
Vzdálenost Bluetooth ≤10m 

Frekvence / výkon Bluetooth 
Frekvenční pásmo 2,4GHz  
Vyzařovaný výkon max. 
2,5mW 

Vstupní proud <100MA 
Vstupní teplota 0--60 stupňů 
AUX 3,5MM-AUX 
Nabíječka ve vozidle USB1 ≤5V/2.4A 
Nabíječka ve vozidle USB2 QC3.0 
Podpora audio formátu MP3\WMA 
Kapacita karty TF 128M～32GB 
FM rozsah frekvencí 87.5--108.0MHZ 
Vzdálenost přenosu FM ＜5m 
Kmitočtová charakteristika 20Hz-15KHz 
Zkreslení ＜0.1% 
SNR ＞60dB 

Obsah balení 
Technaxx FMT1500BT, DAB 
anténa, Návod k obsluze 

 
  



Odstranění závad 
● Ujistěte se, že napětí zapalovače cigaret ve vozidle je 12-24V, 
v opačném případě produkt pracuje neobvykle nebo je dokonce 
zničen. ●Při výběru kanálů se vyhněte silnému signálovému 
kanálu, který by ovlivnil kvalitu zvuku. ●Pokud audio ve vozidle 
nepřijímá hudbu, zkontrolujte, zda je frekvence vysílače a vozidla 
stejná nebo zda je hlasitost zvýšena, abyste zvýšili výstup. 
●Pomocí audia ve vozidle upravte hlasitost. Nezvyšujte příliš 
mnoho zvuk nebo dochází ke zkreslení. Pokud dojde ke 
zkreslení, hlasitost se obnoví. ●Pokud se zařízení Bluetooth 
nepřipojí k vysílači FM nebo pokud po připojení nepřehrává 
hudbu, uživatel zkontroluje, zda je zadán správný kód PIN nebo 
zda zařízení Bluetooth podporuje A2DP. ●Z bezpečnostních 
důvodů vytáhněte nabíječku do auta, když ji nepoužíváte. 

Upozornění 
●Nesundávejte žádný kryt, abyste zabránili nebezpečí úrazu 

elektrickým proudem nebo jiným škodám. ●Nepokoušejte se 
přístroj rozebírat ani rozebírat, může dojít ke zkratu, poškození. 
●Neupusťte zařízení ani jím netřepejte, mohla by se poškodit 
vnitřní obvodová deska nebo mechanika. ●Uchovávejte zařízení 
v suchém a větraném prostředí. 
●Nevystavujte vlhkosti a vysoké teplotě. ● DAbyste snížili riziko 
požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento 
přístroj dešti nebo vlhkosti. Přístroj by neměl být vystaven 
kapající nebo stříkající vodě. ●Uchovávejte výrobek mimo dosah 
malých dětí. 
 

Pokyny pro ochranu životního prostředí: Obalové materiály 
jsou suroviny a lze je opět použít. Obaly oddělit podle jejich 
druhu a v zájmu ochrany životního prostředí zajistit jejich 
likvidaci podle předpisů. Vyřazené přístroje a baterie nepatří 
do domovního odpadu! Odborně se musejí zlikvidovat i staré 
přístroje a baterie! Čištění: 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 

 
  

 

 


