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Izjava o skladnosti je na voljo na spletni povezavi www.technaxx.de/ (v spodnji vrstici 
“Konformitätserklärung“); Pred uporabo naprave natančno preberite ta navodila. 
 
Vaše priljubljene skladbe poslušajte na radiu – na poti in v avtomobilu. 

LASTNOSTI 
 
• 1.4'' LCD zaslon, ki z najnovejšo RDS tehnologijo prikazuje frekvenco, številko 

skladbe, naslov in besedilo skladbe. 
• Možnost shranjevanja 202 FM postaj znotraj frekvenčnega območja 87.6 – 107.9 

MHz. 
• Zadnja shranjena UKW frekvenca ostane shranjena. 
• Predvajanje glasbe v MP3 in WMA formatu. 
• Podpira SD pomnilniške kartice in USB zunanji pogon do največ 32GB. 
• Funkcija “Line-IN“. 
• 3.5 mm banana vtičnica za predvajanje glasbe z zunanjega avdio vira (iPod, MP3 

predvajalnik in ostalo). 
• Podpira 7 funkcij izenačevanja, 7 funkcij zanke in gumb za mape. 
• Nastavljiv krogelni zgib za fleksibilno uporabo. 
• Daljinski upravljalnik* (*priložen) za enostavnejše upravljanje. 
• “Priklopi in poženi“ naprava z enostavnim upravljanjem. 
• Uporabna tudi kot čitalec kartic (datoteke lahko prenesete ali izbrišete preko 

računalnika po tem ko ste ta FM oddajnik z univerzalnim USB ** (**ni priložen) 
kablom povezali z računalnikom. 

• Za uporabo RDS tehnologije FM oddajnika, mora imeti tudi vaš radio RDS 
funkcijo. 

TEHNIČNI PODATKI 
 
Frekvenčno območje:  87,6 – 107,9 MHz 
Število kanalov:  nastavite lahko 202 FM postaj 
Območje prenosa:  ~3 m 
7 EQ funkcij:   Natural, Rock, Pop, Classic, Soft, Jazz, DBB 
7 funkcij zanke: ponovi predvajanje vseh skladb, naključno predvajanje, 

intro, normalno, ponovi predvajanje ene skladbe, mapa, 
ponovi predvajanje mape 

Avdio vhod: 3.5 mm banana vtičnica 
Format glasbe: MP3 in WMA 
Spomin: podpira SD kartice in USB do največ 32GB 
Izhod FM oddajnika: vstavite v 12V – 24V vtičnico v vozilu 
Teža/dimenzije: 40g / (D) 4,5 (vstavljen) x (Š) 4,2 x (V) 5,5 cm 
Vsebina paketa: oddajnik FMT500, AUX-IN kabel, nadomestna varovalka, 

daljinski upravljalnik, navodila za uporabo 

http://www.technaxx.de/
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ZAMENJAVA VAROVALKE 
 

 

UPORABA FM ODDAJNIKA 
 
1. FM oddajnik vstavite v cigaretno vtičnico v vašem vozilu ali v napajalno vtičnico. 
2. Najprej radio naravnajte na prosto FM frekvenco, nato enako frekvenco poiščite 

na tem FM oddajniku. 
3. V režo za SD kartice vstavite SD pomnilniško kartico ali pa v USB pogon vstavite 

USB izmenljivi disk. Oba pomnilniška medija morata vsebovati MP3 datoteke, ali 
pa z avdio kablom * (*priložen) povežite drugo kompatibilno napravo. 

4. Za ostale združljive glasbene naprave ali vaš MP3/MP4 predvajalnik uporabite 
priložen avdio Line-IN kabel, ki ga vstavite v vtičnico “Line-OUT“ na drugi napravi 
in “Line-IN“ vtičnico tega FM oddajnika. Pri uporabi zunanje naprave vse funkcije 
upravljate z zunanjo napravo in ne z oddajnikom ali njegovim daljinskim 
upravljalnikom. 

 
OPOMBA: Če uporabljate to funkcijo, s pritiskom na “Play/Pause“ (predvajanje/pavza) 
zaustavite predvajanje glasbe s SD kartice ali USB, če ste SD ali USB že vstavili v FM 
oddajnik. 
 
POZOR: Ta FM oddajnik podpira tudi različne regionalne konfiguracije. Za dlje časa 
pritisnite gumb CH, da se pokaže meni, izberite “Tx-Power“ in nato pritisnite gumb CH 
da izberete “Europe“ (v Evropi) ali “ROW“ (ostali svet) in na zadnje za potrditev 
pritisnite gumb CH. (Kvaliteta zvoka z nastavitvijo “ROW“ je boljša kot pri načinu 
“Europe“.) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

5 

DALJINSKI UPRAVLJALNIK 
 
 

Gumb za spremembo 
mape 

 
Gumb za izbiro kanala 

 
Prejšnji/Naslednji 

 
 
 
 
 

Gumbi za izbiro 
številke skladbe 

 

 
 
Gumb za izbiro zanke 
 
Gumb za izbiro EQ 
 
Gumb za 
Predvajanje/Pavzo 
 
Glasnost +/- 

HITRI VODNIK ZA UPORABO 
 

Operacija FM oddajnik Daljinski upravljalnik 
Predvajanje in 
zaustavitev 
glasbe 

Za predvajanje glasbe pritisnite 
gumb PLAY. Za zaustavitev 
predvajanja ponovno pritisnite 
gumb PLAY. 

Pritisnite gumb 
“Predvajanje/Pavza“. 

Nastavitev 
glasnosti 

Za povečanje glasnosti za dlje 
časa pritisnite gumb . Za 
znižanje glasnosti za dlje časa 
pritisnite gumb . 

Za povečanje glasnosti pritisnite 
gumb VOL+. Za znižanje glasnosti 
pritisnite gumb VOL-. 

Nastavitev 
frekvence 

Najprej pritisnite gumb CH. 
Nato za povečanje frekvence 
pritisnite gumb . Za 
zmanjšanje frekvence pritisnite 
gumb . 

S pritiskom na gumb CH+ 
frekvenco povečate za 0.1MHz. S 
pritiskom na gumb CH- frekvenco 
zmanjšate za 0.1MHz. Ali pa 
pritisnite številke želene 
frekvence in za potrditev 
pritisnite gumb CH+. 

Izbira glasbe Za predvajanje naslednje 
skladbe na kratko pritisnite 
gumb . S kratkim pritiskom 
na gumb  predvajajte 
prejšnjo skladbo. 

S pritiskom na gumb  
predvajate naslednjo skladbo. S 
pritiskom na  predvajajte 
prejšnjo skladbo. Ali pa direktno 
pritisnite številko skladbe. 
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Izbira EQ Možno samo z daljinskim 
upravljalnikom. 

Za izbiro vašega priljubljenega EQ 
pritisnite gumb EQ. 

Izbira načina 
zanke 

Možno samo z daljinskim 
upravljalnikom. 

Za spreminjanje načina zanke 

pritisnite gumb . 
Zamenjava 
jezika (glejte *) 

Najprej za dlje časa pritisnite 
gumb CH. Nato s pritiskom na 
 in  izberite “Language“ 
(jezik). S kratkim pritiskom na 
 in  izberite želeni jezik in 
ga potrdite z gumbom CH. 

Možno samo na FM oddajniku. 

Sprememba 
kontrasta 
(glejte *) 

Najprej za dlje časa pritisnite 
gumb CH. Nato s pritiskom na 
 in  izberite “Contrast“ 
(kontrast). S kratkim pritiskom 
na  in  prilagodite obseg 
in ga potrdite z gumbom CH. 

Možno samo na FM oddajniku. 

Zamenjava 
mape (glejte *) 

V načinu pavze za dlje časa 
pritisnite gumb CH. Izberite 
“USB-disk dir“ ali “Card Folder“ 
in za potrditev pritisnite gumb 
CH. Izberite vašo želeno mapo 
in jo potrdite s pritiskom na 
gumb CH. 

Pritisnite gumb FOLDER+ ali 
FOLDER-. 

* “Language“ (jezik), “Contrast“ (kontrast) , “Firmware Version“ (različica 
programske opreme), “TX-power“, “End&Switch folder“  te funkcije lahko 
izberete samo kadar je v napravo vstavljen USB izmenljivi disk ali SD kartica. 

ODPRAVA NAPAK 
 
FM oddajnik se ne vklopi: Najprej preverite varovalko. Natančno ravnanje z varovalko 
je navedeno v poglavju “Zamenjava varovalke“. 
Nitka varovalke je pregorela: Varovalko je potrebno zamenjati z enakovredno 
varovalko. Natančno ravnanje z varovalko je navedeno v poglavju “Zamenjava 
varovalke“. 
Naprava se ponovno ne vklopi: Preverite delovanje cigaretne vtičnice. 
Cigaretna vtičnica nima funkcije: Obrnite se na servis vašega vozila. 
Težave pri upravljanju: Najprej FM oddajnik izklopite in ga nato ponovno vklopite. 

OPOZORILA 
 
• FM oddajnika ne razstavljajte, ker lahko pride do kratkega stika ali celo poškodb. 
• FM oddajnik ne sme pasti na tla, ni ga dovoljeno stresati ali razstavljati, ker se 

lahko poškoduje notranja plošča vezja ali mehanika. 
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• FM oddajnika ne izpostavljajte okolju, kjer je prisotna visoka vlažnost ali visoka 
temperatura, prekomerna vročina ali direktno sonce, vlaga ali podvodni pogoji. 

• Površina FM oddajnika mora biti vseskozi čista, vendar za čiščenja ne uporabljajte 
organskih topil. 

• FM oddajnik hranite izven dosega otrok. 
 

 
Okolju prijazno odstranjevanje: Embalaža je surovina in jo je mogoče reciklirati. 
Odsluženih naprav ali baterij ne odlagajte med splošne gospodinjske odpadke.  
Čiščenje: napravo zaščitite pred kontaminacijo in onesnaženjem (uporabite čisto 
krpo). Izogibajte se uporabi grobih, zrnatih materialov / topil / ostalih agresivnih 
čistilnih sredstev. Čisto napravo obrišite do suhega. 
Pomembno obvestilo: Če pride do iztekanja baterij v napravi, prostor za baterije 
obrišite z mehko, suho krpo. 
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GARANCIJSKI LIST 
 
 
 
 
Izdelek: FM oddajnik Technaxx FMT500  
Kat. št.: 137 15 75 
 
Garancijska izjava:  
Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki 
začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. Garancija velja na območju Republike 
Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.  
Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili 
popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi 
neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z 
izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Garancija ne 
izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na 
blagu. 
Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta 
po preteku garancije. 
Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-
Conrad-Strasse 1,  Nemčija. 
Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 
66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.  
 
Prodajalec: ___________________________________________________________ 
 
Datum izročitve blaga in žig prodajalca: 
________________ 
 
Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno 
izpolnjenim garancijskim listom. 
 

Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje 
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 
248 
www.conrad.si, info@conrad.si 

http://www.conrad.si/
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