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Uniwersalny transmiter FM Creative Zen 
 
Instrukcja obsługi  
 
Zestaw zawiera: 

1. Transmiter 
2. Instrukcja obsługi 
3. Kabel stereo 3.5mm 

 
Kontrolki: 
+100kHz / następny 
Zapisz w pamięci / przełącznik / pamięć 
-100kHz / następny 
Włącznik / wyłącznik (on/off) 
 
Ikonki LCD: 
Transmiter FM – ta ikonka jest cały czas wyświetlona 
Lokalizacja w pamięci – gdy jesteś w funkcji pamięci, „M” b ędzie wyświetlone razem z 
liczbą. W innym przypadku ta ikona nie będzie wyświetlona 
 
UWAGA! 
UŜycie scrolla w iPodzie nie zmieni poziomu głośności 
 
 
UŜywanie transmitera 
 
UWAGA! 
Upewnij się, Ŝe nie jesteś w funkcji normalnej „MANUAL” lub pamięci „MEMORY”. W 
funkcji pamięci moŜna zmienić tylko lokalizację, a nie częstotliwość. 
 
 

1. WłóŜ jedną baterię AAA 
2. Przez około jedną sekundę wyświetli się OFF. Poczekaj aŜ wyświetli się częstotliwość 

(stacja) oraz pojawi się ikona FM 
3. Jeśli uŜywasz transmitera pierwszy raz, częstotliwość będzie ustawiona na 88.1 MHz. 

W pozostałych przypadkach wyświetli się stacja, która była ostatnio słuchana 
4. Aby ustawić wybraną częstotliwość (stację), naciśnij panel kontrolny w górę lub w 

dół, Ŝeby dostosować częstotliwość. KaŜde przyciśnięcie zwiększy lub zmniejszy 
częstotliwość o 0.1 MHz (100 kHz) 

5. Jeśli Ŝadna piosenka nie jest odtwarzana przez około 1 minutę, urządzenie zakończy  
transmitowanie w przeciągu 45-50 sekund oraz wyświetli się OFF. Aby wznowić 
transmisję, naleŜy odtworzyć jeszcze raz piosenkę lub wyłączyć i ponownie włączyć 
transmiter. 

 
UWAGA! 



NaleŜy wyłączyć transmiter w przeciągu jednej minuty jeśli nie odbywa się Ŝadna transmisja 
audio 
 
Obsługa funkcji pamięci 
Istnieje moŜliwość zapisu do 15 róŜnych częstotliwości (stacji) 
 
 
Zapis częstotliwości w pamięci: 

1. W normalnej funkcji „MANUAL”, gdy częstotliwość jest wyświetlona naciśnij 
przycisk raz, aby zapisać ją w najbliŜszej, dostępnej lokalizacji 

2. Numer lokalizacji w pamięci zacznie mrugać 
3. MoŜna zmienić lokalizację częstotliwości przez naciskanie przycisku w górę lub w dół 
4. Naciśnij przycisk jeszcze raz, aby zatwierdzić lokalizację. Częstotliwość będzie 

wyświetlona na wyświetlaczu LCD. Aby anulować operację, naleŜy nacisnąć 
jakikolwiek inny przycisk. Spowoduje to powrót do normalnej funkcji „MANUAL” 

5. Aby zapisać inne stacje, naleŜy postępować zgodnie z powyŜszymi wskazówkami 
 
 
 
Wyszukiwanie lokalizacji 

1. W normalnej funkcji „MANUAL” naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby przejść do 
funkcji pamięci „MEMORY”. Ostatnio słuchana częstotliwość stacji pojawi się na 
wyświetlaczu. To potwierdzi, Ŝe jesteś w funkcji pamięci „MEMORY” 

2. Panel sterujący słuŜy do zmiany lokalizacji. Na wyświetlaczu ukaŜe się częstotliwość 
korespondująca z daną stacją 

3. Aby wyjść z funkcji pamięci „MEMORY” do normalnej „MANUAL”, naleŜy 
nacisnąć i przytrzymać przycisk. Lokalizacja zniknie z wyświetlacza LCD. To 
potwierdzi, Ŝe juŜ nie jesteś w funkcji pamięci „MEMORY”. Ostatnia częstotliwość 
przed wejściem do funkcji pamięci „MEMORY” pojawi się na wyświetlaczu LCD. 

 
Podświetlenie 

1. Specjalne podświetlenie ułatwia obsługę urządzenia w ciemności 
2. Podświetlenie włącza się na 3 sekundy przez naciśnięcie dowolnego przycisku 
3. Aby oszczędzić energię baterii, jasność podświetlenia została tak dopasowana, by 

zapewnić optymalną obsługę w ciemności. Przy normalnym świetle podświetlenie 
moŜe nie być widoczne 

 
SPECYFIKACJA  
 
Częstotliwość:    :Stereo 88.1 ~ 107.9 MHz 
Moc:     :Zgodna z wytycznymi UE 
Częstotliwość audio:   :100Hz ~ 15kHz 
Napięcie:    :1.5V (1x bateria AAA, nie załączono w zestawie) 
 
Specyfikacja moŜe ulec zmianie 
 


