
Használati útmutató JR-CL18 

 

paraméterek 

Márka JOYROOM 



Modell JR-CL18 

Név Autós vezeték nélküli FM adó 

BT verzió V5.3 

Bemenet DC 12-24V 

PD kimenet 
5V  3A 9V  3A 12V  2.5A 

15V  2A 20V  1.5A 

PPS 3.3-1 1V  3.0A (max) 

QC3.0 1/2 kimenet 5V  3A 9V  2A 12V  1.5A 

QC3.0-1+2 kimenet 5V  4A 

PD+QC3.0 1/2 kimenet 5V  4A 

Adó mérete 63 * 56.5 * 88.5mm 

Autós töltő mérete 66.5 * 32.5 * 38.3mm 

Nettó súly 94g 



 

 
Kezelési útmutató 



 



 



 



 

** Frekvencia beállítás ** 

Nyomja meg hosszan a világítás/csatorna gombot , a LED kijelző 
2 másodperc múlva villogni kezd; forgassa el a gombot balra/jobbra a 
frekvencia kiválasztásához. 

** Hangerő beállítása ** 

Ha úgy érzi, hogy a zene hangereje túl halk, a következőket teheti: 



1.  
Növelje a telefon hangerejét; 

2. Növelje az adó hangerejét a többfunkciós gomb elforgatásával; 
3. Hangosítsa fel az autó hangját. 

** Hívások fogadása/elutasítása/befejezése ** 

Hívás fogadása: nyomja meg röviden a gombot  gomb; 

Hívás befejezése: nyomja meg röviden a gombot  gombot hívás 
közben; 

Hívás elutasítása: Nyomja meg hosszan a gombot  gombot 2 
másodpercig. 

 
** Hangsegéd ** 

Hosszan nyomja meg a  gombot a Siri vagy a Google asszisztens 
aktiválásához. 

** Zenélés ** 
Nyomja meg a <gombot az előző dalra ugráshoz; 
Nyomja meg a > gombot a következő dalra ugráshoz; 

Nyomja meg a többfunkciós gombot  szünetet tartani; 

nyomja meg  újra a játék folytatásához. 

** Hangeffektus kapcsoló ** 
Rövid megnyomás b, „b1” jelenik meg a LED-kijelzőn, ami azt jelenti, 
hogy a BASS mód elindult. 

** Vezeték nélküli/TF kártya mód kapcsoló ** 
nyomja meg és tartsa b 2 másodpercig a vezeték nélküli/TF kártya 
mód közötti váltáshoz. 

 
** Akkumulátor észlelési funkció ** 
Ha a CL18-at bedugják a szivargyújtó aljzatba, a LED-kijelző mutatja 
az aktuális autó térfogatát. Az autó normál és biztonságos 
használatának biztosítása érdekében ajánlatos az autó akkumulátorát 



cserélni vagy karbantartást végezni, amikor az autónak az áram az 
abnormális tartományon belül van. 

Autómodell Rendellenes hatótávolság 

12V <11.6V vagy >14.8V 

24V <23.2V vagy >27.2V 

Kérdések és válaszok 

K: Mi az üres frekvencia? 
A: Az üres frekvencia nem működő frekvencia, ami susogó áram 
statikus zajt kelt. 

K: Miért van zaj, amikor zenét játszik le a termékkel az autóban? 
A: Győződjünk meg arról, hogy az autórádió be van kapcsolva, és az 
autórádió frekvenciája összhangban van az adó frekvenciájával. 
Emellett használat közben a helyi üres frekvenciához kell igazítania. 

K: Miért nem lehet gyorsan feltölteni a telefont? 
A: Ellenőrizze, hogy telefonja támogatja-e a termék töltési protokollját, 
és hogy a használt töltőkábel támogatja-e a gyorstöltést. 
Jegyzet: Ha bármely két portót egyidejűleg használnak, az energia 
megoszlik közöttük. 

K: Miért nem sikerült vezeték nélkül csatlakoztatni a CL18-at, 
miközben megtalálható a telefonon? 
A: 1. Ellenőrizze, hogy a telefon BT funkciója be van-e kapcsolva, és 
megfelelően működik-e. 
2. Ellenőrizze, hogy az adó csatlakozik-e másik eszközhöz. 
Ha a probléma továbbra sem oldható meg, kérjük, törölje az összes 
BT-nevet a telefonjáról, és csatlakozzon újra. 

K: Miért nem lehet lejátszani a telefonon lévő zenét az 
autórádión keresztül? 
A: Ellenőrizze, hogy az adó csatlakozik-e a telefon BT-jéhez, és hogy 
az adó és az autó frekvenciája összhangban van-e. 



K: Meg lehet emlékezni az utoljára lejátszott dalra, ha TF 
kártyával játszik? 
A: Igen. A termék képes megjegyezni, és automatikusan átvált az 
utoljára lejátszott dalra. 

K: Lekapcsolható a lámpa? 
A: Az adó lámpája kikapcsolható, de az autós töltő lámpája nem. 

K: Biztonságos a telefon töltése CL18-el? 
A: Igen, biztonságos, ha követi az utasításokat. 
A terméket többféle védelemmel tervezték. 

Figyelmeztetések: 

1. Kérjük, töltse fel készülékét, miután az autó motorja beindult. 
2. Ne töltsön nagy teljesítményű eszközöket, hogy elkerülje a 

túlzott teljesítmény okozta károsodást. 
3. A hang elektromágneses interferenciája akkor lép fel, ha 

alagutakon vagy gyenge jelű területeken halad át, ami normális 
jelenség. 

4. Vezetés közben: ha a hang nem tiszta, vagy a kapcsolat sikertelen, 
amikor új városba érkezik, állítsa át a frekvenciát üres frekvenciára, 
majd állítsa be az adó frekvenciáját az autó hangfrekvenciájához, a 
sikeres csatlakozás után indíthatja, hogy újra használd. 

5. Ne használja nedves környezetben vagy zivataros időben. 
6. Ne tisztítsa erős vegyszerekkel, tisztítószerekkel stb. 
7. Ne ejtse le vagy dobja erőszakosan, és óvja az ütközéstől, mivel ez 

a termék elektronikus termék. 

Forgalmazó: 

Top Elektrocenter Kft. 

 
 
 
 

 


