
 
 

Autótöltő + vezeték nélküli MP3 lejátszó 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Kérjük, olvassa el figyelmesen az utasításokat, és őrizze meg azokat a 

későbbi használatra. 
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1. Eszköz paraméterei

Név: Baseus Energy oszlop autós 
vezeték nélküli MP3 töltő 
Modell: BS-01 
Szín: sötétszürke/ezüst 
Bemenet: 12-24V 
Teljes USB kimenet: 5V=3.1A (Max) 
Vezeték nélküli verzió: 5.0 FM 
frekvencia: 87.5-99.9MHz 
Méretek:88.2mm*20.6mm*20.6mm 
Súly: ~32.6g 
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2. Használati utasítás

1. Vezeték nélküli kapcsolat: Miután behelyezte a készüléket az autó szivargyújtó
bemenetébe, keresse meg a "BS-01"-et a telefonján Bluetooth-on keresztül. A
készülékhez való csatlakoztatás után a LED kék színnel világít.
2. FM-rádió csatlakoztathatóság: Miután behelyezte a készüléket a szivargyújtó
portjába és csatlakoztatta, tartsa lenyomva a gombot 2-3 másodpercig, és a
készülék FM frekvenciamodulációs üzemmódba lép. A képernyőn (alapértelmezés
szerint) a 87,5-es frekvencia jelenik meg.
A frekvenciát a tárcsával állíthatja be (a tartomány 87,5
~99,9 MHz).
3. A rádiófrekvenciát a készülékén megjelenített frekvenciához igazíthatja, hogy
zenét játszhasson le a telefonjáról.
4. USB lejátszás: helyezzen be egy memóriakártyát az USB-portba. A készülék
tájékoztatja Önt, hogy az üzemmód USB-zenelejátszásra váltott.



3. Gombfunkciók

Zene lejátszás szünet 
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Zene lejátszása közben nyomja meg egyszer a többfunkciós gombot a 
lejátszás leállításához. A folytatáshoz nyomja meg újra. 

Ha a készülék be van kapcsolva, tartsa lenyomva és forgassa a gombot balra 
a hangerő csökkentéséhez, illetve jobbra a hangerő növeléséhez. 

Amikor a készülék zenét játszik, fordítsa a gombot egy fokkal balra, hogy az 
előző dalra váltson, vagy jobbra, hogy a következő dalra váltson. 

Ha a készülék be van kapcsolva, nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 
5 másodpercig a vezeték nélküli és az USB mód közötti váltáshoz. 

Bejövő hívás esetén nyomja meg egyszer a tárcsát a hívás fogadásához. 

Hívás közben a hívás befejezéséhez nyomja meg egyszer a tárcsát. 

A hívás elutasításához tartsa lenyomva a tárcsát 2 másodpercig. 

Vezeték nélküli üzemmódban nyomja meg kétszer a tárcsát az utolsó szám 
visszahívásához. 

A bekapcsolást követő 5 másodpercen belül 5 másodpercig nyomja meg a 
tárcsát a hangos értesítések nyelvének megváltoztatásához. 

4. A LED fény jelentősége

Kék és zöld LED-ek 
felváltva villognak 

Kék LED folyamatosan 
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Nincs vezeték nélküli kapcsolat 

Vezeték nélkül csatlakoztatva / Zene lejátszás leállítva 

Vezeték nélküli zenelejátszás 

USB zenelejátszás 

USB zenelejátszás tartás közben / hívás közben 



5. Fontos biztonsági tippek

1. Használat előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást.
2. Ne felejtse el átadni az utasításokat annak a személynek, akinek a készüléket szánja.

6. Egészség és biztonság

1. Ne használja a készüléket, ha látható sérülések vannak rajta.
2. Tartsa a készüléket távol a gyermekektől és állatoktól.

3. Tartsa a készüléket távol a mágneses mezőt generáló tárgyaktól, különösen a
pacemakerektől és más orvosi eszközöktől.

7. Megjegyzések

1. Tárolja ezt a terméket szobahőmérsékleten, hogy ne é r i n t k e z z e n  hosszabb
ideig magas vagy alacsony hőmérséklettel.
2. Tartsa a készüléket esőtől és nedvességtől távol.
3. Ne üsse meg, ne nyomja meg, és ne gyújtsa fel a készüléket.
4. Ne szerelje szét, ne javítsa vagy módosítsa a készüléket saját maga.

Cég: Baseus 
Shenzhen Times Innovation Technology Co., Ltd. 

Cím: 3. szoba, 6/F, Bud. 3, WINLEAD, Fada Bantian, Longgang, Shenzhen, Kína 
Szabvány: Q/SSCZ 012-2017 
Tel: +86 755-82433603 
Honlap: www.baseus.com 

http://www.baseus.com/


Környezetvédelem

Az uniós irányelvvel összhangban felcímkézett elektronikai hulladékot nem 
szabad más háztartási hulladékkal keverni. Ezt külön kell gyűjteni és a kijelölt 
gyűjtőhelyeken újrahasznosítani. A megfelelő ártalmatlanítás biztosításával 
megelőzheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges 
negatív következményeket. A használt berendezések gyűjtési rendszere 
megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi 
előírásoknak. Részletesebb információért forduljon a helyi városi hivatalhoz, a 
szállítóhoz vagy ahhoz a bolthoz, ahol a terméket vásárolta.   

Ez a termék megfelel az Európai Unió (EU) új megközelítésű irányelveinek a 
biztonságra, az egészség- és környezetvédelemre, valamint a felderítendő és 
kiküszöbölendő kockázatokra vonatkozó követelményeinek.
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