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Uvod 

Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka. Avtomobilski MP3 FM predvajalnik PG-06 je naprava, ki 

dopolnjuje avtomobilske radio sprejemnike, ki nimajo na voljo priročnega načina za predvajanje 

glasbe iz zunanjih virov kot so USB ključki, spominske kartice in predvajalniki glasbe, ki imajo 3.5mm 

avdio vmesnik. Te vire naprava predvaja in oddaja FM frekvenco, le to pa zazna vsak avtomobilski 

radio. Naprava omogoča tudi prostoročno telefoniranje. 
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Lastnosti: 

1. Brezžično posredovanje klica prek Bleutooth mobilnika prek radijskega sprejemnika v avtu 

2. Vgrajen FM oddajnik s frenkvencami od 87.5 do 108MHz 

3. Vgrajen mikrofon in avtomatično posredovanje klicev 

4. Podpira USB disk ter SD kartice, A2DP funkcijo 

5. Vgrajen 3.5mm avdio priklop za priklop zunanjih zvočnih naprav 

6. Preklop iz poslušanja glasbe na prostoročno telefoniranje avtomatično ob sprejemu klica 

7. Podpira 4 načine ponavljanja: Ponovi vse, Naključno, Ponovi enega, Izbor mape 

8. Vgrajenih 5 načinov nastavitev predvajanja: Naravno, Rock, Pop, Klasična glasba, Jazz 

9. USB polnilna vrata - 5V / 2.1A za polnjenje vseh USB naprav 

10. Podpira 12V ali 24V napajanju 

11. Močna ter elegantna zasnova z LCD zaslonom za prikazovanje številke 

12. Upogljiva kovinska noga za primernost vse vozilom 

13. Vključno z IR daljinskim upravljalnikom  

 

 

Uporaba FM funkcije: 

1. Vklopite napravo  na napajanje vozila (priklop za vžigalnik) 

2. Nastavite radio na čim manj uporabljeno FM frekvenco, ter to isto frekvenco nastavite tudi na 

napravi 

3. Vklopite USB ključek ali SD kartico z vsebovanimi MP3 glasbenimi datotekami. Naprava prične 

avtomatično predvajati MP3datoteke 

4. Line-In funkcija: Uporabite priložen avdio kabel za priklop naprave na MP3/MP4 predvajalnik (ali 

katerokoli drugo predvajalno napravo) na AUX vhod te naprave. Prekinite predvajanje USB / SD in vse 

funkcije predvajanja bodo kontrolirane s to zunanjo napravo 

 

 

 



 

Spletna trgovina Panthera 

Uporaba BT funkcije: 

1. Pred prvo uporabo BT, morate povezati mobilni telefon s to napravo. Vklopite BT na vašem 

mobilniku ter sprožite iskanje nove naprave. Ko telefon najde napravo (imenovano "Bt67") jo 

povežite z uporabo gesla "0000" 

2. Ko bo naprava v načinu predvajanja glasbe bo v primeru dohodnega klica avtomatično preklopila 

na telefonski način. 

BT klicanje: 

1. Pri dohodnem klicu pritisnite gumb "Klic" na sredi tipkovnice naprave, da se oglasite. 

2. Za prekinitev / končanje klica pritisnite ta isti gumb. 

3. Za opravljanje klica lahko uporabljate le mobilnik - prostoročni način se vklopi naknadno 

BT lučka na zgornji strani ekrana bo med klicem hitro utripala. 

Uporaba vgrajenega USB polnilnika: 

Ko je naprava priklopljena na napajanje v vozilu, lahko uporabljamo USB priklop za polnjenje na 

napravi. Naprava se obnaša kot vsak standarden USB polnilec. Kabel je priložen vaši mobilni napravi. 

Daljinski upravljalnik: 

Večino funkcij naprave lahko nadzorujemo prek priloženega daljinskega upravljalnika. 

Hitra navodila: 

Dejanje Na FM predvajalniku Na daljinskem upravljalniku 

1. Oglašanje / Prekinitev klica Pritisk gumba "Klic" Pritisnite gumb s simbolom 

slušalke 

2. Predvajanje / Pavziranje 

glasbe 

Pritisk gumba "Predvajaj / 

Pavza" za predvajanje glasbe 

Pritisk gumba "Predvajaj / 

Pavza" znova za pavziranje 

predvajanja 

Pritisk gumba "Predvajaj / 

Pavza" 

3. Nastavitev glasnosti Pritisnite in zadržite gumb 

"Predhodno / Glasnost +" za 

povišanje glasnosti 

Pritisnite in zadržite gumb 

"Naslednje / Glasnost -" za 

znižanje glasnosti 

Pritisnite gumb "vol +" za 

povišanje glasnosti 

Pritisnite gumb "vol -" za 

znižanje glasnosti 

4. Nastavitev frekvence Pritisnite gumb "Kanal" 

Pritisnite gumb "Predhodno / 

Glasnost +" za povečanje 

frekvence 

Pritisnite gumb " Naslednje / 

Glasnost -" za znižanje 

frekvence 

Pritisnite gumb "CH+" za 

povečanje frekvence za 0.1MHz 

Pritisnite gumb "CH-" za 

znižanje frekvence za 0.1MHz 

Vrednost lahko vnesete preko 

številčnice ter pritisnete gumb 

"CH+" za potrditev vnosa 

5. Izbira glasbe Pritisnite gumb "Naslednje / 

Glasnost -" za predvajanje 

naslednje pesmi 

Pritisnite gumb " Predhodno / 

Pritisnite gumb za predvajanje 

naslednje skladbe 

Pritisnite gumb za predvajanje 

predhodne skladbe 
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Glasnost +" za predvajanje 

predhodne pesmi 

Preko številčnice lahko vnesete 

zaporedno številko glasbene 

datoteke ter vnos potrdite s 

pritiskom gumba "Predvajaj / 

Pavza" 

6. Izbira prednastavljenih 

načinov (EQ) 

Podpora samo na daljinskem 

upravljalniku 

Pritisnite gumb "EQ" ter 

izberite način 

7. Preklop med mapami Podpora samo na daljinskem 

upravljalniku 

Pritisnite gumb "Mapa" za 

preklop med mapami 

8. Ponavljanje Dlje pritiskajte na gumb 

"Predvajaj / Pavza" da izbirate 

med načini ponavljanj: folder  

(mapa), single (ponovi enega), 

random (ponovi naključno), all 

(vse) 

Pritisnite gumb z znakom kroga 

 

 

Specifikacije: 

BLUETOOTH IC: CSR BC8635 Stereo (CSR 4.0) 

Frenkvenca: 87.5 - 108MHz 

Stabilnost frekvence: +/- 10ppml (0°C - 45°C) 

Frekvenca oddajanja: 20Hz - 20KHz 

Napajanje: 12V - 24V 

Izhod USB polnilnika: 5V / 2.1A 

Format glasbe: MP3 

USB (podpura maksimum): 32GB 

Razdalja oddajanja: 10m 

MP3 S7N RATIO: 60-70dbm 

MP3 BITRTE: 32KPB-320KPBS 

SNR: ≥80dB 

 

 

 

 

 


