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Благодаря

 Forever. от продукта на насладите се
 ще че се, Надяваме гаранцията. на загуба и устройството

 на счупване потребителя, на нараняване до доведе
 да може TR-110.Това ремонтирайте или променяйте

 Не работи .който по  начина,и експлоатация функциите,
 за повече научите да за ръководството, внимателно

 прочетете моля, продукта, използвате да Преди
 предавател. FM нашия на закупуване за ви

Ръководство  употреба за 

User’s manual

Съдържание 
 - FM  предавател 
 

TR-110
-  USB/micro   кабелUSB

 - ръководство  употреба за 
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Нива  батерията на 

Зареждане
За

източник  захранващия от предавателя изключете
 заредена, напълно  ебатерията Когато батерията. на символ

 в линии трите на осветление постоянното чрез сигнализира
 се предавателя на зареждане Пълното ъгъл. десен

 горния в дисплеяна  отчита сетова  зарежда, се включен и 
 е предавателят Ако предавателя. на включване за aвход

 USB micro към аконектор USB micro към от к Включете аабел
  изход. USB с устройство зарядното или компютър на

 порт USB бъде да може енергия на Източникът максимум. DC
 V 5 от напрежение с къмзарядно захранването  за аконектор

  USBкъм от к аабелВключете комплекта .от microUSB
 / USB кабелаUSB  предавателя използвайте  заредите да 

Начин  работа на 

1.

 2.

 3.

 4.

  На5.
 предавателя. на дисплея на представена

 е която честота, същата настройте радиото FM
 равнище.  на подходящоплеъра на звука на

 силата настройте и аудио на възпроизвеждане Започнете
. телефона

 на гнездото към жака 3.5мм с предавателя Свържете
 честотата. на  за

 
промяна

бутоните използвайки предаване, на честотата Настройте
 "ON". положение в превключвателя

 на преместване чрез предавателя Включете 

 видВъншен

100%              50%                      25%                           заредете     
                                       

Безопасност

 -

-

-
 производителя. от предоставени

 аксесоари, / части оригинални само Използвайте 
 топлина. на източници други или пожар светлина,

 слънчева пряка на излага се да трябва не Батерията 
 удар. токов избегне

 се да за влага, или вода с контакт от устройствотоПазете 
 техник. сервизен

 от извършва се да трябва ремонти Всички потребителя.
 от поправени бъдат да могат които компоненти,

 съдържа Не устройството. на капака сваляйте Не

 

 

Електрически
 отпадъци. битовите с

 изхвърлят се да могат не които устройства, електронни и 

Чрез

 среда. околната на опазване
 за принос важен правите вие устройства, стари на използване на форма

 друга или материалите на използване повторно на рециклиране 

Устройството

 подход. нов ЕС на директиви следните
 на разпоредбите с съвместим е Той съответствие. за декларацията

 в посочени среда, околната на опазване и здраве безопасност,
 за директивите с съвместими са аксесоарите и 

Устройството

 електрониката. в вещества
 опасни на въвеждане при производството на етапа на отношение

 по ограничения на дейността обхваща която вещества, опасните
 на ограничението за Директивата с съответствие в е 

 

Battery levels

Charging
To charge the FM transmiter, use the USB/Micro USB cable which is 
included in the kit. Plug the cable from the USB connector side in to a 
power source with a maximum voltage of 5V DC.As a power source 
you can use USB port in the computer or charger with USB output. 
Plug micro USB connector in the micro USB input in the device. If the 
transmitter is On- charging is indicated on the display in the upper 
right corner. A fully charge transmitter is indicated by the constant 
lighting of three strokes in the battery symbol. When fully charged, 
disconnect the device from the power source.

Starting  sound transmission
1.Start the transmitter by moving the switch to the position „ON”.
2. Set the transmission frequency using the frequency change.
3. Connect the transmitter with a 3.5mm jack plug socket sound 
source.
4. Start audio playback and adjust the player volume at an appropriate 
level.
5. The FM radio, set the same frequency which is presented on the 
transmitter display.

Appearance
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battery 
low

battery 
dead

Safety
- Do not remove the cover of the device. There is no components that 
can be repaired by the user. All repairs should be done by a service 
technician.
- Protect your device from contact with water or moisture to avoid 
electrical shock.
- The battery should not be exposed to direct sunlight, fire or other 
heat source.
- Use only original parts / accessories supplied by the manufacturer.

Electrical and electronic devices may not be disposed of with domestic waste. 

By recycling reusing the materials or other form of utilising old devices, you are making 
an important contribution to protecting our enviroment.

The device and accessories are compatible with the directives on safety, health and 
environmental protection referred to in the declaration of conformity.
It is compatiblewith the provisions of the following EU new
approach directives.The device complies with the RoHS Directive, which covers the operation of restrictions 
on the production stage in the introduction of hazardous substances in electronics.
 

вход micro USB

ON/OFF  бутон 
Смяна  честотата на 

Екран
 
жак 3.5 mm

micro USB port

ON/OFF button

screen

frequency change
buttons

3.5 mm jack plug

Thank you for buying our FM transmitter. Before using the product, 
please read the manual carefully to learn more about the functions 
and operation way. Do not modify or repair TR-110. Doing so may 
result user's injury, complete breakdown of the device or loosing 
warranty. We hope that you will enjoy the product by Forever.
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