
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghid de instalare & Manualul Utilizatorului 
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1. Caracteristici 

1. Citeşte fişiere MP3/WMA de pe carduri SD/MMC şi discuri USB. 
2. Ecranul LCD afişează informaţii despre fişier şi frecvenţă. 
3. Funcţie LINE-IN care vă oferă posibilitatea să vă bucuraţi de muzică de pe un dispozitiv audio 

extern precum CD, Media player 
4. Jack LINE-OUT 
5. Design rotativ convenabil pentru ajustarea dispozitivului. 
6. 206 canale presetate între 87.5MHZ~108.0MHz. 
7. Alimentarea este furnizată de bricheta încorporată a maşinii (DC 12 V – 24 V). 
8. Revine la ultima frecvenţă, număr de track şi setare a volumul atunci când este repornit 

dispozitivul 
9. Oferă multiple setări ale egalizatorului - Live, Rock, Classical, Normal, POP. 
10. Oferă multiple setări de circulare All, Single, Folder, Random, Normal 

Specificaţii tehnice 
Calitate a sunetului excelentă. 
Segmentul FM:  87.5 - 108,0 MHz  
Selectivitatea:  40 dB 
Răspuns la frecvenţă: 35 Hz – 20 kHz 
Opţiuni de instalare: Conectaţi şi conduceţi – se conectează uşor la bricheta vehiculului 
Suporturi:   SD/MMC, USB 
Intrare audio:  2,5 mm stereo jack/mufă 
Ieşire audio:  2,5 mm stereo jack/mufă 
Voltajul de operare: DC 12 V – 24 V 
Temperatura de funcţionare: -15°C-50°C 
 

 
Taste şi afişaj 
 

 



 
Operaţii de bază 
Play/Pause (Redare/Pauză): apăsaţi butonul pentru a reda fişiere MP3/WMA. Pentru a pune pauză 

în timpul redării, apăsaţi butonul . Pentru a relua redarea, apăsaţi-l din nou. 
Previous/Next (Anterior/Următor) : Apăsaţi butonul pentru a reda track-ul anterior sau apăsaţi 
butonul pentru a reda track-ul următor. 
Switch Channel (Comutatorul de canale) : Apăsaţi “+” sau “-“ pentru a comuta între canalele deschise. 
Atunci când comutaţi la un canal anume, afişajul va arăta frecvenţa pe ecran. 
Notă: Sunt 206 canale presetate: 87.5 MHz – 108.0 MHz 
Ajustarea volumului: Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul pentru a micşora volumul sunetului, sau 
apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul pentru a mări volumul sunetului. 
 
[Redarea muzicii prin intermediul discului USB] 

 Introduceţi discul USB pe care sunt stocate fişierele MP3 în portul USB. 

 Introduceţi dispozitivul în priza brichetei maşinii la 12V-24V curent. 

 Apăsaţi “+” sau “-“ pentru a selecta canalul presetat fără interferenţă de semnal. Veţi vedea 
frecvenţa selectată indicată pe ecran. 

 Comutaţi frecvenţa radioului FM al maşinii pe acelaţi canal ca cel indicat pe afişaj. 

 Acum vă puteţi bucura de muzica dumneavoastră MP3/WMA cu ajutorul tastelor 
dispozitivului. Pentru informaţii detaliate despre operare, vedeţi secţiunea Operaţii de bază. 

 
[Redarea muzicii de pe un card de memorie] 
Dispozitivul poate citi fişiere stocate pe un card de memorie SD/MMC şi apoi transmite semnalele audio 
la radio FM pentru a le asculta. 

 Conectaţi cardul de memorie pe care sunt stocate fiţierele audio în slotul de card situat lângă 
portul USB. 

 Introduceţi dispozitivul în priza brichetei maşinii la 12V-24V curent. 

 Apăsaţi “+” sau “-“ pentru a selecta canalul presetat fără interferenţă de semnal. Veţi vedea 
frecvenţa selectată indicată pe ecran. 

 Comutaţi frecvenţa radioului FM al maşinii pe acelaţi canal ca cel indicat pe afişaj. 

 Acum vă puteţi bucura de muzica dumneavoastră MP3/WMA cu ajutorul tastelor 
dispozitivului. Pentru informaţii detaliate despre operare, vedeţi secţiunea Operaţii de bază. 

Notă: Dacă un card de memorie şi un disc detaşabil sunt inserate corespunzător, numai fişierele audio 
de pe discul detaşabil (removable disk) sunt transmise şi redate. 
 
[Redarea muzicii pe un audio player extern] 
Dispozitivul suportă caracteristici LINE-In care vă permit să vă bucuraţi de muzica de pe un player audio 
extern precum CD, MD player, etc. Sursa externă audio intră în dispozitiv prin jack-ul LINE-IN şi este 
transmisă către sistemul FM ărin intermediul transmiţătorului FM încorporat. Vă bucuraţi de muzică prin 
intermediul sistemului audio  stereo FM. 

 Conectaţi un capăt al cablului LINE-IN în jack-ul de LINE-IN al dispozitivului şi conectaţi 
celălalt capăt la ieşirea de căşti a dispozitivului audio extern. 

 Porniţi dispozitivul extern şi redaţi muzica. 

 Apăsaţi “+” sau “-“ pentru a selecta canalul presetat fără interferenţă de semnal. Veţi vedea 
frecvenţa selectată indicată pe ecran. 

 Comutaţi frecvenţa radioului FM al maşinii pe acelaţi canal ca cel indicat pe afişaj. 



 Acum vă puteţi bucura de muzica dumneavoastră pe audio player. 
Notă: Toate tastele, cu excepţia comutatorului de canale sunt nedisponibile atunci când folosiţi funcţia 
LINE-IN. Puteţi folosi numai tastele de pe sistemul audio extern pentru a controla redarea muzicii. 
 
 

 

Funcţiile telecomenzii: 
1. Butonul CH: Setează frecvenţa după selectarea frecvenţei direct cu tastele numerice. 
2. Butonul FL+ / FL-: schimbă folderul din care este redată muzica unul câte unul. 
3. Butoanele CH+/CH-: Ajustează frecvenţa cu 0.1 MHz la o apăsare scurtă şi cu 1 MHz la o 

apăsare lungă. 
4. Butoanele PREV/NEXT: Selectează cântecul anterior sau cântecul următor. 
5. Butoanele +/-: Comută volumul sunetului mai tare sau mai încet. 
6. Butonul PLAY: Redă sau pune pe Pauză cu o apăsare scurtă, opreşte dispozitivul cu o apăsare 

lungă 
7. Tastele numerice: Selectează cântecul în modul normal de redare, selectează frecvenţa după 

intrarea în modul de frecvenţă. 
8. Apăsarea scurtă a butonul EQ: schimbă modul EQ de redare (Live, Rock, Classical, 

Normal,POP, Country) 
9. Apăsarea lungă a butonul EQ: schimbă setările de circulare All, Single, Folder, Random, 

Normal 
 
 
 
 
 

 



Notă 
 

 Voltajul de operare al dispozitivului este 12V~24V. Un voltaj prea mare sau un voltaj prea 
mic poate deteriora dispozitivul sau îl poate face inoperabil, vă rugăm inseraţi unitatea cu 
cardul SD sau discul USB în priza brichetei maşinii după pornire. 

 Pentru siguranţă, introduceţi discul USB sau cardul de memoriee înainte de a conecta  
dispozitivul la priza brichetei maşinii. 

 Dispozitivul se poate să nu suporte anumite discuri USB sau carduri de memorie. 

 Dacă dispozitivul nu poate citi datele de pe discul USB sau cardul de memorie, incercaţi să 
reintroduceţi discul USB sau cardul de memorie, sau reintroduceţi dispozitivul în priza brichetei 
maşinii. Dacă problema persistă, vă rugăm să utilizaţi un alt disc USB sau un alt card de 
memorie. 

 Frecvenţa FM a radioului maşinii trebuie să fie aceeaşi cu frecvenţa de pe dispozitiv. 

 Nu scoateţi şi nu introduceţi disc USB sau card de memorie în dispozitiv în timp ce acesta 
este alimentat la priza brichetei maşinii. Dacă doriţi, scoateţi dispozitivul din priză mai ăntâi, 
apoi scoateţi sau introduceţi discul sau cardul înainte de a reporni dispozitivul. 

 Progcesarea poate dura mai mult atunci când discul USB sau cardul de memorie conţin prea 
multe fişiere. 

 

Schimbarea siguranţei  
Atunci când dispozitivul nu funcţionează corespunzător, se poate să fie din cauza siguranţei. Vă rugăm să 
înlocuiţi siguranţa urmărind următorii paşi dacă este cazul: 

 Scoateţi dispozitivul din priza brichetei maşinii 

 Suciţi vârful prizei de ţigară 

 Scoateţi siguranţa  care nu mai este funcţională şi inseraţi una noua (disponibilă în ambalaj) 
 
 
 

RECICLAREA CORECTĂ A APARATELOR ELECTRICE ŞI ELECTROCASNICE 

Semnificaţia simbolului de pe produs, de pe accesoriile sale sau de pe ambalaj indică 
faptul că acest produs nu trebuie tratat ca deşeu menajer. Vă rugăm casați acest aparat la 
centrul de colectare pentru reciclarea deşeurilor electrice şi electronice din zona dvs. 
Alternativ, în unele state ale Uniunii Europene sau în alte state europene, puteţi returna 
produsele la distribuitorul local atunci când achiziţionaţi un produs nou echivalent. 
Casarea corectă a acestui aparat va contribui la economisirea de resurse naturale  
valoroase şi la prevenirea impactului potenţial negativ asupra mediului şi al sănătăţii 
umane care poate apărea ca rezultat al tratării necorespunzătoare a deşeurilor. Interesaţi-
vă la autorităţile locale sau la cel mai apropiat centru de colectare a deşeurilor pentru 
detalii suplimentare. Casarea incorectă a acestui tip de deşeuri poate fi sancţionată prin 
amenzi, conform normelor naţionale 

 


