
FM Transmitter  Baseus  S-09 Bluetooth 2xUSB microSD 

Бутони и интерфейс:  

1-Порт за зареждане с интелигентно разпознаване 
2- Микрофон 
3- Предишна песен 
4- Следваща песен 
5- Минус 
6- Порт за зареждане/U диск музика 
7- Многофункционален бутон 
8- Екран с LED дисплей 
9- Светлини за работно състояние 
10- Порт за TF карта 
11- Плюс 

Основни функции: 

1. Безжична музика                            6. Слот за TF карта или U диск 
2. Hands-free обаждания                  7. Възможност за свързване с 2 телефона 

едновременно 
3. Двойно зареждане на 3.4А         8. LED дисплей 
4. ФМ трансмитер                              9. Поддържа слушане на музика без загуба 
5. Волтметър                                      10. Микрофон 

Основни операции 

• Включете трансмитера S-09A в запалката на колата. При включването му, на дисплея 
ще покаже напрежението за 3 секунди. Ако напрежението остане на дисплея за 
повече от 3 секунди и започне да премига означава, че има проблем. Ако всичко е 
наред, след 3 секунди ще се покаже честота на станцията. 

• Настройка на честота на станцията: Настройте радиото на колата на празна станция, 
след което задръжте бутона със слушалка на трансмитера за 2 секунди. След 
задържане дисплея с честота ще започне да премига. Чрез въртене на джойстика 
може да променяте честота, когато откриете нужната станция, просто не докосвайте 
нищо за кратко и честотата сама ще се запази. 

• За да превключите между различните режими задръжте бутона със слушалката за 5 
секунди. 

Безжично свързване: 

• За да свържете телефона си с FM трансмитера първо пуснете блутута на телефона си. 
Потърсете от устройствата FM transmitter (S09-A), изберете го и при свързване на 
двете устройства трансмитера ще ви осведоми. 

• Може да добавите второ устройство. Просто повторете начина на свързване при 
първото. Ако не второто устройство не открива трансмитера, отсвържете първия 
телефон и свържете втория след което свържете отново първия.  
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Hands-free обаждания: 

• Приемане на обаждане: Натиснете бутона със слушалката веднъж. 
• Затваряне на разговор: По време на разговор натиснете бутона със слушалката 

веднъж. 
• Затваряне на обаждане: Докато някой звъни натиснете и задръжте бутона със 

слушалката за 2 секунди. 
• За да се обадите на последния номер, с който сте говорили натиснете 2 пъти 

последователно бутона със слушалката. 

Пускане на музика: 

След свързване на телефон, TF карта или U диск, натиснете бутона със слушалката за да 
пуснете музиката със стелките наляво и надясно може да сменяте между песните. А със 
задържане намалявате и увеличавате звука. 

Значение на индикатора: 

Син и зелен и мига бързо: Няма свързано устройство 
Син и зелен не мига: Има свързано устройство 
Син мига бавно: Музиката идва от блутут 
Зелен мига бавно: Музиката идва от TF картата или U диск 
Син свети ярко: Музиката от блутута е паузирана 
Зелен свети ярко: Музиката от TF картата или U диск е паузирана или идва обаждане 

USB захранване: 

• USB1 поддържа 2.4А, докато USB2 поддържа 1А и през него може да пускате USB 
флашка. 

Волтметър: 

Напрежение Нужда от 
внимание 

Нормални граници 
преди пускане 

Нормални граници 
след пускане 

12V <11.6V 
>14.8V 11.6V-12.8V 11.6V-14.8V 

24V <23.2V 
>27.2V 23.2V-25.6V 23.2V-27.2V 

Спецификации: 

Входно напрежение 12-24 
Изходен ток Двойно USB 2.4А/1А 

FM трансмитер 87.5-108.00Mhz 
Обхват <5м 

Блутут версия 4.2 
Обхват на блутута Около 10м 

USB флашка До 32гб 
Поддържани аудио формати MP3/WAV/FLAC/APE/WMA 
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