
BLUETOOTH FM TRANSMITTER 
Varenr. 10014

Brugervejledning 

Denne FM transmitter har MP3 afspiller, et 
professionelt Bluetooth modul og indbygget 
MP3/WMA dekoder der kan sende musik trådløst til 
bilradioen og kan sende indkommende 
telefonopkald hvis din mobiltelefon er udstyret med 
en bluetooth funktion. Når opkaldet er slut, vil 
enheden automatisk skifte til musik igen. Enheden 
kan også sende musik fra din mobiltelefon til 
bilradioen. Du kan nyde musik og besvare 
telefonopkald håndfrit uden at påvirke 
køresikkerheden. 

1. Volume op/ned  -  Kanal + -
2. Strøm indikator
3. Linjeindgang stik
4. Sluk bluetooth
5. Svar/kald op igen/volume
6. Mikrofon
7. Afslut samtale / CH mode / Volume mode
8. LED display
9. Strømindgang 12 V / 24 V
10. USB indgang / USB udgang 5 V-2,1 A max.
11. USB ladeudgang 5 V-2,1 A max.

1. Justerbar i enhver vinkel, kan bruges i alle
biltyper

2. FM transmitter
3. LED display
4. Audio linjeindgang
5. Uafhængig kontakt tænd/slut for bluetooth.
6. Understøtter musik fra USB disk
7. Understøtter MP3/WMA musikformat
8. Svar/læg på/afvis/genopkald via bluetooth
9. Afspiller stereo musik via bluetooth
10. Støjreduktion (CVC) også fra opkald
11. Dobbelt USB udgang, strøm til andre

apparater 5 V / 2,1 A
12. Automatisk hukommelsesfunktion ved

strømudfald 

5.1 Bluetooth funktion 
5.1.1 Tilslut transmitteren til cigarettænderstikket 

og tryk på ON. Transmitteren starter op og 
displayet viser frekvensen. 

5.1.2 Hvis din mobiltelefon skal tilsluttes bluetooth 
håndfri for første gang, skal den parres med 
transmitteren. 

5.1.3 Slå bluetooth funktionen til mens håndfri er 
tilsluttet og søg efter ”13409/Car kit” til det 
viser sig i din telefon. 

5.1.4 Vælg ”13409/Car kit” og parringen sker 
automatisk. Der høres en lyd når parringen er 
sket. 

5.1.5 Lav et opkald. 
Tryk nummeret og lyden vil komme fra 
bilradioen. 

5.1.6 Svar et opkald. 

Tryk  for at svare et indkommende opkald. 

Tryk på  for at skifte mellem telefonnens 
mikrofon og transmitterens mikrofon. 
Tryk  for at lægge på. 

5.1.7 Afvis et opkald. 
Et opkald som du ikke ønsker at besvare, kan 
afvises ved at trykke på . 

5.1.8 Afspil musik fra din telefon. 
Transmitteren understøtter A2DP funktion, 
der tillader at du afspiller musik fra din 
telefon. Musikken vil blive sendt til bilradioen 
via FM funktionen i transmitteren, så du kan 
høre musik med højere afspilningskvalitet.  

Tryk på  for play/pause og tryk på 
 næste/sidste sang. (Nogle telefoner 

med ældre systemversioner understøtter ikke 
denne funktion). 

5.2 USB afspilning  
5.2.1 Sæt transmitteren i cigarettænderstikket og 

sangene detekteres automatisk og bliver 
afspillet. Tryk på  for at afspille 

næste/sidste sang og tryk på for 
play/pause. Et langt tryk på  skifter til 
radio tryk på  for at +/- FM frekvens. 

5.2.2 Når der åbnes for bilradioen, så indstil 
frekvensen i transmitteren til den samme 
frekvens som radioen , så kan den afspille 
den samme musik som i radioen. 

5.2.3 Indstil frekvensen: Et langt tryk på  for at 
indstille den ønskede frekvens, frekvensen 
blinker, tryk på +/- for finde den ønskede 
frekvens. 

II. SKEMATISK DIAGRAM

IV. PRODUKTEGENSKABER

V. BRUG

III. Forklaring til diagrammet
 

I. INTRODUKTION



Hold   nede for hurtig frekvensskift. 
Frekvensen kan indstilles mellem 87,5-108 
MHz. 

5.2.4 Transmitteren har dobbelte USB porte. (Kun 
pos. 10 i diagrammet understøtter U-disc 
afspilning). Begge USB porte leverer 5 V og 
max. 2,1 A. Hvis begge porte bruges 
samtidigt er max. strømudgang 2,1 A. Bruges 
den ene port til at afspille musik, kan den 
anden port bruges til opladning.  

5.3 Audio input 
5.3.1 Sæt det medfølgende kabels ene ende i 

musikkilden og den anden ende i 
transmitterens audio indgang. 
Tryk kortvarigt på  og reguler volumen 
op eller ned. Tryk på for at komme til at 
vælge frekvens. Nu vil frekvensen blinke i 
displayet og tryk så på  for at vælge 
frekvens op eller ned. Tryk og hold 
for at få frekvensen til at skifte hurtigt. 
Frekvensen kan indstilles mellem 87,5 og 108 
MHz. 

5.4.1 Skift til bluetooth og U-disc mode 

Hold nede for at skifte til bluetooth og U-
disc mode. Hvis der ikke er indsat en U-disc, 
kan der ikke skiftes til U-disc mode. (Vent 10 
sekunder efter at transmitteren er blevet 

tændt før der trykkes på . 
VI. Hukommelse når transmitteren slukkes

Hver gang transmitteren slukkes, vil
transmitteren huske alle indstillinger. Når
transmitteren tændes igen, vil den fortsætte
med de gemte indstillinger. Hvis
afspilningsmediet fjernes, vil transmitteren
starte på sang nr. 1.

Mærkespænding 12V-24V 

Min./Max. Spænding 9 ~ 26 V 

USB output 5V/2,1A 

Arbejdstemperatur 0~50 °C 

Afspilningsformat MP3 / WPA 

SNR >60dB

Forvrængning <0.1% 

Frekvens respons 20Hz-15KHz 

Resolution af højre 
og venstre kanal 

>60dB

Bluetooth version Version 2.1+EDR 

Bluetooth lyd- 
processing 

A2DP 

Bluetooth 
transmissionsafstand 

10 meter 

Effektiv afstand til 
bluetooth mikrofon 0.5-2 meter 

FM frekvenser 87.5~108MHz 

FM Mode 
Stereo digital PLL med 
frekvenslås 

1. Transmitteren indeholder en dobbelt USB
udgang. Der kan lades 2 apparater på samme
tid med max. spænding/strøm udgang på 5 V
2,1 A.

2. Der er kun en USB indgangsport (pos. 10 på
diagrammet).

3. Når en U-disc tilsluttes, er line-in funktionen
aktiv og bluetooth funktionen tændes.
Transmitteren vil automatisk koble sig på
telefonen via bluetooth.

4. Sæt ikke lyden for højt når FM er aktiv for at
undgå forvrængning. Reguler kun lyden på
bilradioen.

5. Der er en indbygget antenne i transmitteren,
så undgå at benytte radiostationens frekvens
med større effekt for at få en bedre lydeffekt.

6. Funktionen af bluetooth kan være forskellig
alt efter hvilken telefon der benyttes.

7. Nogle telefoner understøtter ikke automatisk
tilkobling efter strømudfald. Tilkobling må så
ske manuelt.

8. Transmitteren er kompatibel med over 95%
af mobiltelefoner på markedet, men nogle er
stadig ikke kompatible. Vær opmærksom på
dette før køb af transmitteren.

9. Lyden ved brug af telefonen bør være sådan,
at den ikke forstyrrer andre personer.

10. Brug ikke transmitteren i omgivelser med høj
temperatur, støv eller fugtighed.

11. Tab ikke transmitteren, den kan tage alvorlig
skade.

12. Bluetooth funktionen understøtter
baggrundsafspilning. Hvis der kommer en
forstyrrende tone ved brug af LINE funktionen,
skiftes der automatisk over til bluetooth.

Leveringsomfang 
Brugervejledning 
Line-in kabel 
Emballage 
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Bruksanvisning för Bluetooth billaddare 

Tack för att du har köpt våran produkt! Vänligen läs 
denna bruksanvisning noggrant innan produkten 
används för att säkerställa korrekt användning och 
att produkten fungerar på rätt sätt! 

I. Introduktion till produkten
Denna produkt är en speciell högprestanda
Bluetooth billaddare med bland annat MP3-spelare
och som inkluderar en inbyggd MP3/WMA- 
dekoderchip som trådlöst kan överföra musik från
ett USB-minne till bilstereon. Bluetooth billaddaren
kan även få ett inkommande samtal att övergå till
handsfree-tillståndet om telefonens Bluetooth-
funktion är påslagen. När detta samtal är klart byts
det automatiskt tillbaka till musikuppspelningen
igen. Billaddaren kan också trådlöst skicka musiken
på din telefon till bilstereon. Du kan lyssna på
musik och svara på ett samtal i handsfree-läget
utan att behöva flytta på mobiltelefonen i bilen,
vilket förbättrar körsäkerheten.

II. Schematiskt diagram av utseendet

III. Beskrivning av det schematiska
diagrammet
1. Volym upp eller ned / CH+ CH-
2. Strömindikatorlampa
3. Line-in ljudingång
4. Stäng av Bluetooth
5. Svara / Återuppringning / Uppspelning / Paus
6. Mikrofon
7. Avsluta samtal / CH-läge / Volymläge
8. LED-skärm
9. Strömadapter 12-24V
10. USB-dataingång / USB-utgång 5V/2,1A
(maximalt)

IV. Funktioner
1: Justerbar till alla vinklar och passar alla typer av
fordon
2: FM-sändare
3: LED-skärm
4: Line-in ljudingång
5: Oberoende Bluetooth start-/avstängningsknapp
6: Stödjer U-disk uppspelning
7: Stödjer musikformatet MP3/WMA
8: Svara/avsluta/avvisa/använd
återuppringningsfunktionen med Bluetooth
9: Bluetooth stereo musikuppspelning
10: Aktiv eko- och brusreduceringsteknik (CVC)
under samtal
11: Dual-USB utgångsspänning, maximala
utgångsspänningen är 5V/2,1A
12: Automatisk avstängningsminnesfunktion vid
bland annat strömavbrott

V. Användningsinstruktioner

5.1 Bluetooth-läge 
5.1.1 Sätt i produkten i cigarettändaruttaget och 
sätt på strömmen. Produkten kommer att tändas 
och LED-ljus visar frekvenspunkten när billaddaren 
har satts på.  
5.1.2 Om telefonen är ansluten till Bluetooth-
handsfree första gången krävs en 
matchningsanslutning. 
5.1.3 Aktivera Bluetooth-funktionen i din telefon 
medan Bluetooth- handsfree är påslagen och sök på 
“13409/Car kit”-enheten som visas i din telefon.  

5.1.4 Välj “13409/Car kit” vilket leder till en 
automatisk parning. Ett ljud kommer att indikera 
när parningen är klar.  
5.1.5 Ringa ett samtal 
Slå numret i telefonen medan den är ansluten och 
ljudet från samtalet kommer att kopplas till bilens 
högtalare. 
5.1.6 Besvara ett samtal 
Vid inkommande samtal under tiden som telefonen 

är ansluten trycker man på knappen  för att 
svara på samtalet. När du har besvarat samtalet 

trycker du igen på knappen  för att byta mellan 
telefonmikrofonen och denna produktens mikrofon. 
Tryck på knappen  för att avsluta samtalet. 
5.1.7 Avvisa ett samtal 
Om man inte vill svara på ett samtal trycker man 
på knappen  för att avvisa samtalet. 
5.1.8 Spela upp musik från telefonen 
Denna produkt stödjer A2DP-funktionen som tillåter 
att spela upp musik från telefonen. Musiken 
kommer att spelas upp på bilhögtalarna via 
produktens FM-funktion där det kan spelas upp 

högkvalitativ musik. Tryck på knappen  för att 
spela upp eller pausa musiken, och tryck på 

 för att byta till nästa/sista låt. (Observera: 
vissa telefoner med en äldre systemversion stödjer 
inte denna funktion). 

5.2. USB-uppspelningsläge 
5.2.1 Sätt i produkten i cigarettändaruttaget. 
Spelaren upptäcker låter i U-disken och spelar upp 
dem automatiskt. Tryck på  för att spela 

upp nästa/föregående låt. Tryck kort på  för att 
spela upp/pausa låtar. Tryck längre tid på  för 
att den digitala frekvensen ska blinka och tryck kort 
på  för att öka/minska FM-frekvensen.  
5.2.2 Sätt på bilstereon på FM-radioläget, justera 
produktens sändningsfrekvens till samma frekvens 
som bilstereons mottagningsfrekvens, så det kan 
spelas upp musik från bilstereon. 
5.2.3 Justera sändningsfrekvensen  
Tryck längre tid på  för att visa den valda 
frekvensen. Den digitala frekvensen kommer att 
blinka och man kan trycka kort på "+" eller "-" 
knapparna för att öka/minska FM-frekvensen. 



Håll inne  för att öka/minska frekvensen 
snabbt. Frekvensen kan justeras inom intervallet 
87,5 - 108MHz. 
5.2.4. 13409 har dubbla USB-portar. Endast 
beskrivning nr. 10 på bilden på sidan 1 stödjer 
uppspelning av musik från U-disk. Båda USB-portar 
stödjer den maximal utgångsspänningen på 
5V/2,1A. Om båda portar används samtidigt är den 
totala strömförbrukningen aldrig på mer än 2,1A. 
En port kan användas för att spela upp musik från 
U-disken medan den andra porten kan användas till
laddning av en enhet.

5.3 Ljudingångsläge 
5.3.1 Sätt i den medföljande line-in sladden med 
ena änden i ljudkällans ände och den andra änden i 
produktens ljud-port. 
Tryck kort på  för att höja/sänka volymen 
och tryck längre tid på  för att kunna se och 
ändra frekvensen. I detta läge blinkar 
frekvenspunkten på LED-skärmen och man kan 
trycka kort på för att öka/minska 
frekvensen. Tryck och håll inne  för att 
öka/minska frekvensen snabbt. Frekvensen kan 
justeras inom intervallet 87,5 - 108MHz. 

5.4 Byt mellan Bluetooth-läge och U-diskläge 

5.4.1 Tryck längre tid på  för att byta mellan 
Bluetooth-läge och U-diskläge. Är U-disken inte 
isatt kan det inte bytas till U-diskläget. 
Observera: vänta 10 sekunder efter att 13409 har 
satts på innan bytet kan ske, genom att trycka på 

. 

VI. Avstängningsminne
Varje gång produkten stängs av kommer systemet
att minnas information som FM-frekvens och låten
som spelas. När produkten används nästa gång
kommer samma låt att fortsätta spelas upp. Om
minnet tas bort eller modifieras eller om systemet
detekterar en felstatus kommer systemet att spela
upp den första låten.

VII. Tekniska parametrar
Nominell 
arbetsspänning 

12-24V

Begränsad 
arbetsspänning 

9 ~ 26V 

USB-utgång 5V/2,1A 
Arbetstemperatur 0~50℃ 
Uppspelningsformat MP3/WPA 
SNR >60dB
Förvrängningsgrad <0,1% 
Frekvensrespons 20Hz-15Khz 
Upplösning av höger 
och vänster kanal 

>60dB

Bluetooth-version Version 2,1+EDR 

Bluetooth-
ljudbehandling 

A2DP (Advance Audio 
Distribution Profile) – 
funktionen stödjs 

Bluetooth-
överföringsdistans 

10 meter 

Effektiv Bluetooth-
mikrofon distans 

0,5-2 meter 

FM-frekvens 87,5~108Mhz 
FM-läge Stereo digital PLL-

frekvenslåsning 

VIII. Observera
1. Denna produkt har dubbla USB-portar och kan
därför ladda två enheter samtidigt med en maximal
utgångsspänning på 5V/2,1A.
2. Endast en USB-port visas på bilden på sidan 1.
3. När U-disken är isatt är line-in funktionen och
Bluetooth-funktionen påslagna. Har produkten
startats och anslutits en gång innan, kommer den
sedan automatiskt att anslutas till telefonen via
Bluetooth.
4. Höj aldrig volymen för mycket när FM används
för att undvika ljudförvrängning. Vänligen justera
ljudvolymen via bilens högtalarljud.
5. En inbyggd antenn följer med produkten.
Vänligen undvik att använda radiostationens
frekvens med en stark signal, för att få en
bättre ljudeffekt.
6. Metoden för att använda Bluetooth kan variera
på grund av skillnader på telefoner som kan
användas.
7. Vissa telefoner stödjer inte automatisk anslutning
om de slås på efter ett strömavbrott. Om detta är
fallet kan telefonen anslutas manuellt.
8. Denna produkt är kompatibel med mer än 95%

av telefonerna på marknaden, men vissa telefoner 
kan vara inkompatibla. Var uppmärksam på detta 
när du köper denna produkt.  
9. Volymen bör vara anpassad under ett samtal för
att undvika att påverka den andra parten.
10. Använd inte denna produkt i miljöer med höga
temperaturer, smuts eller fukt. 
11. Undvik att tappa produkten för att förhindra
skador på ytan och insidan.
12. Produktens Bluetooth-funktion stödjer
bakgrundsuppspelning. Hörs det ett kort ljud medan 
det spelas musik med line-in funktionen, kommer 
produkten automatiskt att byta till Bluetooth-
funktionen. För att återgå till line-in funktionen dras 
line-in sladden ut och sätts in igen. 

IX. Medföljande tillbehör
1. Bruksanvisning
2. Line-in sladd
3. Förpackning


