
CATR100BK 

FM Bluetooth трансмитер за автомобил 



 

  



Описание (фиг. А) 
1. Дисплей  

2. Сензор на дистанционно  

3. Бутон за канал 
Бутон за прекратяване на 
повикване 

 Натиснете бутона, за да зададете 
честотата. 

 Натиснете бутона, за да прекратите или 
откажете входящо повикване 

4. Бутон Next (Следващ) 
Бутон за увеличаване на 
честотата 
Бутон за увеличаване на 
звука 

 Натиснете бутона, за да пуснете 
следващата песен. 

 Натиснете бутона, за да изберете по-
висока честота. 

 Натиснете и задръжте бутона, за да 
увеличите силата на звука. 

5. Бутон Previous (Назад) 
Бутон за намаляване на 
честотата 
Бутон за намаляване на 
звука 

 Натиснете бутона, за да пуснете 
предишната песен. 

 Натиснете бутона, за да изберете по -
ниска честота. 

 Натиснете и задръжте бутона, за да 
намалите силата на звука. 

6. Бутон за възпроизв. 
/пауза 
Бутон за отг. на 
повикване 

 Натиснете бутона, за да стартирате или 
поставите на пауза възпроизвеждането 
на аудио. 

 Натиснете и задръжте бутона, за да 
зададете режим на възпроизвеждане. 

 Натиснете бутона, за да отговорите на 
входящо повикване. 

 По време на разговор: Натиснете бутона, 
за да превключите между нормален 
режим и частен режим. 

7. USB вход 
 Свържете USB устройство към USB входа 

с помощта на USB кабел 

8. Слот за карта памет 
 Поставете карта с памет в слота за карта с 

памет 

9. Микрофон  

10. Аудио вход 
 Свържете аудио устройство към аудио 

входа с помощта на аудио кабел с 3,5 мм 
щепсел. 

 

  



Дистанционно (фиг. B) 
11. Бутон за възпроизв. / 

пауза 
 Натиснете бутона, за да стартирате или 

поставите на пауза възпроизвеждането 
на аудио. 

12. Бутон „следващ“ 
13. Бутон „предишен“ 

 Натиснете бутона, за да пуснете 
следващата песен. 

 Натиснете бутона, за да пуснете 
предишната песен. 

14. Бутон за канал  Натиснете бутона, за да зададете 
честотата 

15. Бутон за увеличаване на 
честота 

16. Бутон за намаляване на 
честота 

 Натиснете бутона, за да изберете по -
висока честота. 

 Натиснете бутона, за да изберете по -
ниска честота. 

17. Бутон за увеличаване на 
звука 

18. Бутон за намаляване на 
звука 

 Натиснете и задръжте бутона, за да 
увеличите силата на звука. 

 Натиснете и задръжте бутона, за да 
намалите силата на звука. 

19. Бутон за песен  Натиснете бутона, за да изберете песен 

20. Бутони с цифри  Натиснете бутоните, за да изберете 
конкретна песен 

21. Бутон за еквалайзер  Натиснете бутона, за да изберете 
музикалния режим. 

Bluetooth 

Свързване с Bluetooth 
1. Търсете нови устройства на Bluetooth устройството. 

2. Изберете Bluetooth ID: ”CATR100BK”. 

3. Ако е необходимо, въведете паролата: „0000“. 

4. Ако сдвояването приключи, устройството е в режим на възпроизвеждане. 

Bluetooth многоточкова функция 
Устройството може да бъде сдвоено с два смартфона едновременно. Първият 

свързан смартфон е основното устройство (както телефонни обаждания, така и 

възпроизвеждане на музика). Вторият свързан смартфон е вторичното устройство 

(само телефонни обаждания). 

  



Технически данни 
Входно напрежение 12 Vdc - 24 Vdc 

Входен ток < 100 mA 

Обхват на предаване < 5 m 

Обхват на предаване (A2DP) > 5 m 

Честота на предаване 87.5 - 108 MHz 

Честотна характеристика 45 dB 

USB версия USB 2.0 

Карта памет SD карта 

Версия Bluetooth 3.0 

Безопасност 

 

 За да се намали рискът от токов удар, този продукт трябва да се отваря само 

от оторизиран техник, когато е необходим сервиз. 

 Изключете продукта от електрическата мрежа и друго оборудване, ако 

възникне проблем. 

 Прочетете внимателно ръководството преди употреба. Запазете 

ръководството за бъдещи справки. 

 Използвайте устройството само по предназначение. Не използвайте 

устройството за други цели, освен описаните в ръководството. 

 Не използвайте устройството, ако някоя част е повредена или дефектна. Ако 

устройството е повредено или дефектно, незабавно го сменете 

Почистване и поддръжка 
 Не използвайте почистващи разтворители или абразиви. 

 Не почиствайте вътрешността на устройството. 

 Не се опитвайте да поправяте устройството. Ако устройството не работи 

правилно, сменете го с ново устройство. 

 Почистете външната страна на устройството с мека, влажна кърпа. 

  



Помощ и допълнителна информация 
Ако имате нужда от допълнителна помощ и/ или имате коментари или 

предложения, моля посетете официалната страница на NEDIS: 

www.nedis.com/support  

 

  

 

Вносител и дистрибутор за България:   

ВИКИВАТ ООД  

Гр. Пловдив, 4003, България  

Ул. Мостова 3  

W: https://vikiwat.com  

E: info@vikiwat.com  

T: 0700 45 445/ *4545  

 

Производител: NEDIS B.V.  

T: +31 (0)73-5993965   

E: service@nedis.com   

W: www.nedis.com/contact   

NEDIS B.V. De Tweeling 28 5215 MC ’s- 

Hertogenbosch THE NETHERLANDS 

 

https://vikiwat.com/

