
 

 

Gebruiksaanwijzing 

 

De FM-zenderfunctie gebruiken: 

1. Sluit de FM-zender aan op de sigarettenaansteker of gelijkstroomaansluiting. 

2. Stel uw radio in op een ongebruikte FM-frequentie en pas dezelfde frequentie van deze unit daaropaan. 

3. Sluit een USB-flashdrive of SD-kaart met MP3-bestanden aan op de USB-poort of geheugenkaartsleuf van deze 

unit. De unit zal de MP3-bestanden automatisch afspelen. 

4. Line-in-functie: Gebruik de bijgeleverde audiokabel om MP3-/MP4-spelers of andere externe apparaten te 

verbinden met de AUX-input van deze unit. Stop alstublieft de playback of USB van de geheugenkaart wanneer u 

deze functie gebruikt, en alle functies zullen bediend worden met het externe apparaat. 

 

Bluetooth-functie gebruiken: 
 
1. Wanneer u Bluetooth voor de eerste keer gebruikt, moet u uw mobiele telefoon op deze unit aansluiten. Zet de 

Bluetooth-functie van uw mobiele telefoon aan en zoek naar een nieuw apparaat. Zodra de mobiele telefoon deze 

unit vindt (genaamd "BT67"), kunt u deze koppelen en aansluiten door middel van het oorspronkelijke wachtwoord 

"0000". 

2. In de muziekafspeelmodus zal deze unit naar telefoonmodus wisselen zodra er een oproep binnenkomt 

automatisch. 

Opmerking: Het Bluetooth-lampje bovenin het scherm zal stoppen met knipperen zodra Bluetooth is aangesloten op 

uw mobiele telefoon. 

 

 

Bluetooth-bellen: 

 

1. Druk alstublieft op de rode "Beantwoorden-"/"Weigeren"-knop op het midden van het toetsenbord om de inkomende 

oproep op te nemen. 

2. Druk alstublieft op de "Beantwoorden-"/"Weigeren"-knop op het midden van het toetsenbord om een oproep op te 

hangen. 

3. Tijdens het telefoneren kunt u alleen het telefoonnummer op uw mobiele telefoon invoeren, maar zodra de oproep 

is verbonden kunt u van de hands-free-functie gebruik maken. 

Opmerking: Het Bluetooth-lampje bovenin het scherm zal snel knipperen terwijl u praat. 

 

USB-laadfunctie: 

 

Als u de sigarettenaansteker van uw auto gebruikt als 

voeding voor deze unit, verbind dan de USB-

oplaadpoort met uw mobiele telefoon met een speciale 

USB-kabel (niet bijgeleverd).  

  

  

Deze unit zal dienen als een mobiele telefoonoplader. 

 

Afstandsbediening: 

Het grootste gedeelte van de functie kan gebruikt worden 

met de bijgeleverde afstandsbediening. 

 

 



 

 

                                                                        

 

 

 

Snelle gebruiksaanwijzing: 

 

Gebruiksaanwijzi

ng 
Over FM-zender  Over afstandsbediening 

1. Een oproep 

beantwoorden/weigere

n: 

Druk op "beantwoorden-"/"weigeren"-knop: 

oproep beantwoorden 

Druk op "beantwoorden-"/"weigeren"-knop: 

oproep weigeren  

Druk op ” ”-knop 

2. Muziek afspelen en 

pauzeren: 

Druk op “ ”-knop: Muziek afspelen 

Druk opnieuw op “ ”-knop: Afspelen 

pauzeren 

Druk “ ”-knop 

3. Volume aanpassen: 

“ ”-knop indrukken en inhouden: Volume 

verhogen 

“ ”-knop indrukken en inhouden: Volume 

verlagen 

Druk op “vol+”-knop om het Volume 

te verhogen；Druk “vol-” in om het 

Volume te verlagen； 

4.Frequentie instellen: 

Druk eerst op “CH”-knop, vervolgens 

drukt u op “ ”: frequentie verhogen 

Druk op ” ”: frequentie verlagen 

Druk op “CH+”-knop: Verhogen met 

0,1 MHz  

Druk op “CH-”-knop: verlagen met 

0,1MHz  

Of voer de getallen in van de 

frequentie die u wenst, en druk op 

“CH+” om te bevestigen. 

5. Muziek uitkiezen: 
Druk op “ ”-knop: Volgend liedje afspelen 

Druk op “ ”-knop: Vorig liedje afspelen 

Druk op “ ”-knop: Volgend liedje 

afspelen; Druk op “ ”-knop: Vorige 

liedje afspelen 

Of voer het nummer van het liedje in 

en druk op  om te bevestigen 

6. EQ uitkiezen: Alleen door afstandsbediening ondersteund 
Druk op “EQ”-knop om uw favoriete 

EQ te kiezen 



 

7. Map wisselen: Alleen door afstandsbediening ondersteund 
Druk op “map"-knop om map te 

wisselen. 

8. Loop-modus: 

Druk langere tijd op “play-/pauze”-knop, 

vier afspeelopties: map, eenmalig 

afspelen, willekeurig afspelen, alles 

afspelen 

Druk op “ ” knop. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


