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 HASZNÁLATI UTASÍTÁS



BEVEZETÉS
Köszönjük, hogy megvásárolta az 
Xblitz X300 Pro termékünket. Ez egy FM 
adó, autóknak szánt kihangosító funkcióval, 
professzionális Bluetooth modullal és MP3 
lejátszóval felszerelve. A készülék képes 
lejátszani és továbbítani a zenét (SD 
memóriakártyáról, USB, flash meghajtó és 
okostelefonokról) rádiójel útján az autó 
audiorendszeréhez.

A készülék Bluetooth-on keresztül 
csatlakozik az okostelefonhoz. 
Autókészletként is használhatóa 
kihangosító híváshoz. 
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01. PRODUCT 
DESCRIPTION

1. LED
2. Mikrofon
3. Kétoldalas USB-csatlakozó (töltés), 2.4A
4. Kétoldalas USB-nyílás (töltés) QC 3.0
5. Forgatógomb - gomb
6. USB-csatlakozó a zene lejátszásához
7. AUX BEMENET
8. SD-kártya foglalat
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02. FM BEÁLLÍTÁSOK
1. A készülék automatikusan bekapcsol, 
amikor a szivargyújtó csatlakozójához be 
van csatlakozva.
2. Kapcsolja be az autó hangszóróit, lépjen 
be az FM rádió üzemmódba, és manuálisan 
állítsa be a frekvenciát egy üres helyre, ahol 
nincs jel.
3. Hosszan nyomja meg az készülék 
forgatógombját, és a LED képernyő villogni 
kezd, majd forgassa el a forgatógombot 
jobbra/balra az adási frekvencia beállításához. 
Győződjön meg arról, hogy az eszköz 
műsorszórási frekvenciája megegyezik-e az 
autó audió vételi frekvenciával.

03. BLUETOOTH 
CSATLAKOZÁS
1. A készülék bekapcsoláskor automatikusan 
belép a Bluetooth párosítási módba.
2. Kapcsolja be a Bluetooth-kapcsolatot a 
telefonon, keresse meg a listából az "Xblitz 
X300 Pro" nevet, kattintson rá a 
csatlakozáshoz.
3. Miután sikeresen csatlakoztatta az eszközt 
a telefonhoz a Bluetooth használatával, az 
Xblitz X300 Pro  FM rádióhullámok 
segítségével továbbítja a hangot. Amikor a 
készülék másodszor indul újra, a telefon
automatikusan csatlakozik a készülékhez.
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04. ESZKÖZFUNKCIÓK
1. Zenelejátszó/vezeték nélküli beszélgetések
Az okostelefonján játszó zenét, az autó 
hangszóróin hallgathatja is meg. Helyezze 
be az USB-t a megfelelő nyílásba. A készülék 
automatikusan azonosítja a zenefájlokat, 
és elkezdi azokat játsszani az USB-ről.
2. Mikro SD memóriakártya.
Helyezze be a mikro SD memóriakártyát 
egy megfelelő nyílásba. A készülék 
automatikusan azonosítja 
a zenefájlokat és elkezd lejátszani a dalokat 
az USB adathordozóról. 
3. AUX 
Az X300 Pro készüléket az AUX vezetéken 
keresztül csatlakoztathatja a jármű 
hangsugárzójához (kivéve, ha a 
hangsugárzókészletének nincs ilyen lehetősége).
4. Kihangosító készlet
Bármilyen lejátszási állapotban, Bluetooth, 
USB vagy SD kártya esetén az eszköz 
felismeri a bejövő hívás elsőbbséget. 
A forgatógomb rövid megnyomással el 
fogadja a hívást. A forgatógomb rövid 
megnyomásával a hívás befejeződik. A zene 
lejátszása folytatódik a hívás befejezése után.
5. Az utolsó szám tárcsázása
Nyomja meg kétszer a forgatógombot az 
utoljára tárcsázott szám hívásához.
6. Hangerő beállítása
Tartsa lenyomva és mozgassa balra 
a forgatógombot a hangerő csökkentéséhez. 
Tartsa lenyomva és mozgassa jobbra 
a forgatógombot a hangerő növeléséhez. 
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7. Mozgás a dalok között 
Zenelejátszási módban forgassa balra 
a forgatógombot az előző dal lejátszásához. 
Forgassa el a forgatógombot jobbra 
a következő dal lejátszásához.
8. Navigálás a lejátszási módok között
Nyomja meg a forgatógombot 3 másodpercig 
az FM módba való belépéshez, majd nyomja 
meg a forgatógombot 3 másodpercig, hogy 
válthat a Bluetooth, SD és USB módok között.

05. MŰSZAKI ADATOK

Méretek:
Bluetooth:

Súly:
Frekvencia:

Töltés:

Portok:

Támogatott 
formátumok: 

Tápellátás: 
FM-átvitel:

96mm x 47mm x 35mm
4.2 verzió 
(hatótávolság 10m-ig)
48g
76-108.0 Mhz
QC 3.0 portok, 
5V-2.4A, 5V1A,
3xUSB, mikro SD 
memóriakártya-nyílás 
(max. 32 GB), AUX

MP3 APE FLAC WAV WMA
12-24V
76-108Mhz 
(hatótávolság 5m-ig)
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06. GYIK
1. Miért nem kapcsol be / párosul 
automatikusan a készülékem?
Az öngyújtók egyes modelljeinek rögzített 
elektromos szerkezete van. A készülék nem 
érzékeli a feszültségváltozásokat, így nem 
kapcsolható be. Ebben az esetben vegye ki 
az Xblitz X300 Pro készüléket és tegye 
vissza az öngyújtóba.
2. Miért halk a telefon zene / hangja?
Növelje a telefon Bluetooth hangerejét 
vagy növelje az autórádió hangerejét 
a zene / hívás lejátszása közben.
3. Miért nem lehet bekapcsolni az eszközt, 
vagy miért okoz nagy zajt a használat után?
Ellenőrizze, hogy a készülék és a szivargyújtó 
érintkezési pontja szennyezett-e, mert ez 
gyenge jelet okozhat. Távolítsa el a 
szennyeződéseket és használja az 
Xblitz X300 Pro-t.
4. Miért csökken a készülék hangereje 
önmagában, ha hosszabb ideig használja?
Ellenőrizze az elülső gomb mellett található 
mikrofonbemenetet. Tisztítsa meg, és 
használja a terméket újra.

FIGYELEM! Ne csatlakoztassa 
a készüléket közvetlenül a 220/230 V 
tápegységhez. Ez megsemmisíti 
a készüléket és más veszélyes 
helyzeteket okozhat.
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07. TIPPEK
A készülék működési elve a vezeték nélküli 
átvitel. Vezetés közben változik a külső 
rádiójelek erőssége különböző régiókban, 
ami interferenciát okozhat a készülék 
működésében. Ezért időnként enyhe, halk 
vagy néma zajt hallhat. Ez normális. 
Javasoljuk, hogy a termék vagy 
a mobiltelefon hangerejét állítsa be 90% 
alább a jobb hangminőség érdekében. Ha 
nagyobb hangerőre van szüksége, kérjük, 
állítsa be a jármű hangerőszabályzójával. 
Ha nem zenét játszik, kapcsolja le a hangerőt,
a hangerő beállításával az autóban a zaj 
elkerülése érdekében.
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08. GARANCIA KÁRTYA 
/ PANASZOK
A termékre 24 hónap garancia vonatkozik. 
A garancia feltételei a következő oldalon 
találhatók: https://xblitz.pl/warranty/

A panaszokat a http://reklamacje.kgktrade.pl 
címen található panaszlap segítségével 
kell bejelenteni.

Részletek, elérhetőség és weboldal címe 
a következő címen található:  www.xblitz.pl

A készlet specifikációi és tartalma előzetes 
értesítés nélkül változhatnak. Elnézést 
kérjük a kellemetlenségekért.

Manufacturer:
KGK Trade Sp. z o.o. sp. K
Os. Urocze 12
31-953 Cracow
Poland

Made in P.R.C.
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The crossed out trash can symbol indicates
that unusable electrical or electronic devices,
its accessories (such as power supplies, cords)
or components (for example batteries,
if included) cannot be disposed of alongside
with household waste. In order to dispose
of the devices or its components (for example,
batteries) deliver the device to the collection
point, where it will be accepted free of charge.
Disposal is subject to the recast version of the
WEEE Directive (2012/19 / EU) and the
Directive on batteries and accumulators
(2006/66 / EC). Proper disposal of the device
prevents degradation of the natural
environment. Information about the collection
points of the facilities is issued by the
competent local authorities. Incorrect disposal
of waste is subject to penalties provided for
by the law in force in the given area. 
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EXPLORE THE FUTURE...


