
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghid de instalare & Manualul Utilizatorului 
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Prefaţă 
Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni înainte de a utiliza dispozitivul. Toate informaţiile care se 
regăsesc în acest manual pot suferi modificări fără un avertisment prealabil. 
 

Caracteristici 
-  Afişaj  luminos LCD de 1.5 inch 
- Transmiţător de frecvenţă FM încorporat (87.5-108.0MHz). 
- Suportă formate audio MP3&WMA de pe stick-uri USB şi carduri SD 
- Suportă funcţii pentru dosare. 
- Suportă 7 moduri EQ modes: natural, rock, pop, classic, soft, jazz & dbb. 
- Suportă setări în mai multe limbi. 

 

Afişarea numelor fişierelor folosind RDS 
Dispozitivul poate afişa numele fişierelor/track-urilor pe un afişaj de radio echipat cu sistem RDS. Afişajul 
afişează 8 caractere alfanumerice (nu suportă diacritice specifice Europei de Est), care se derulează 
pentru titlurile mai lungi. Atunci când denumiţi track-urile pe suportul de mmorie utilizat (card SD, disc 
flash USB) este recomandat să folosiţi structuri de titlu formate din fragmente de 8 caractere. În acest 
fel, afişajul titlurilor fişierelor redate va fi mai uşor de citit. 
 

Conţinutul ambalajului 
- Transmiţător FM, - Telecomandă, - Cablu audio, - Siguranţă de rezervă. 

 

1. Funcţiile butoanelor 
 

 

 
 
 
 
 
 

ANTERIOR (PRE):cântecul anterior/meniu 
URMĂTOR (NEXT) : cântecul următor/ meniu 
Redare/Pauză (Play/Pause) : redare sau pauză 
CH+/VOL+:Apăsaţi şi daţi drumul: canalul următor, Apăsaţi şi ţineţi apăsat: intraţi în meniul modului de 
redare, Apăsaţi apoi butonul VOL: sunetului volumului creşte 
VOL: Apăsaţi şi daţi drumul: setarea volumului, Apăsaţi şi ţineţi apăsat: intraţi în meniu în starea de 
pauză 
CH-/VOL-: Apăsaţi şi daţi drumul: canalul anterior, Apăsaţi apoi butonul VOL: sunetului volumului scade 
Line-in jack-: se conectează cu dispozitivul audio extern prin cablul audio de 2.5mm-3.5mm 
SD card slot-: se introduce cardul SD 
USB jack: se introduce stick-ul USB 
 



2. Afişajul LCD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Operarea 

3.1 Redarea muzicii de pe stick-ul USB sau cardul SD via sistemul 
stereo al maşinii 

1. Introduceţi Transmiţătorul FM în bricheta maşinii 
2. Porniţi radioul maşinii şi găsiţi un canal care nu transmite 
3. Setaţi canalul Transmiţătorului FM să fie identic cu cel al radioului maşinii 
4. Muzica de pe stick-ul USB sau cardul SD se poate transmite prin intermediul sistemului 

stereo al maşinii 
5. În timpul redării. 

A. Apăsaţi butonul VOL pentru a intra în meniul de setare al volumului, apăsaţi CH+ sau CH- 
pentru a ajusta nivelul volumului sunetului 

B. Apăsaţi butoanele ANTERIOR (PRE) sau URMĂTOR (NEXT) pentru a reda cântecul 
anterior sau următor 

C. Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul CH+ pentru a intra în meniul modurilor de redare 
6. În starea de Pauză, puteţi apăsa şi ţine apăsat butonul VOL pentru a intra în meniul de 
opţiuni: dosar card, dosar USB, Ştergeţi fişier, Ştergeţi tot, Limbă, Contract, Versiune şi Ieşire, 
apăsaţi butonul PRE şi NEXT pentru a selecta meniul, apăsaţi Redare/Pauză (Play/Pause) pentru 
a confirma. 

 

3.2 Redarea muzicii de pe un dispozitiv audio extern 
1.  Conectaţi dispozitivul extern audio la Transmiţătorul FM via cablul audio. 
2. Porniţi dispozitivul audio şi redaţi muzica. 
3. Muzica de la dispozitivul audio se va transmite sistemului audio stereo al maşinii. 
Notă: Atunci când muzica este redată de pe un dispozitiv audio extern ( precum player MP3), 
numai funcţia de ajustare a canalului FM este operaţională. 
 



4. Telecomanda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Remarci 

1. Selectarea rapidă de canale: introduceţi numărul canalului şi apăsaţi CH+ sau CH- 
2. Alegeţi cţntecul, introduceţi numărul cântecului şi apăsaţi Redare/Pauză (Play/Pause) 
3. CH: meniul modului redare în timpul redării;  meniul în timpul pauzei. 

5. Specificaţii 
 

Element Descriere 

Interfaţă USB USB2.0 

Segmentul frecvenţei Transmiţătorului FM 87.5-108.0MHz 

SNR 85dB 

Rata bit 32kbps-256kbps 

Tipuri de fişiere suportate MP3, WMA 

Dispozitive de memorie suportate stick  USB, card  SD/MMC, sau player audio extern 

Limbi Engleză, franceză, germană, italiană, daneză, 
portugheză, spaniolă, suedeză, rusă, etc. 

 

Înlocuirea siguranţei de rezervă 

Atunci când aparatul nu funcţionează corespunzător, se poate să fie din cauza unei erori a siguranţei. Vă 
rugăm să înlocuiţi siguranţa dacă este necesar urmărind aceşti paşi: 



- Scoateţi aparatul din bricheta de la maşină 
- Răsuciţi vârful mufei 
- Îndepărtaţi siguranţa care nu mai funcţionează şi inseraţi-o pe cea nouă (există una extra în 

ambalajul produsului) 
- Înlocuiţi siguranţa cu una nouă din aceeaşi categorie (F2A/250V). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTRUCŢIUNI ŞI INFORMAŢII CU PRIVIRE LA RECICLAREA CORECTĂ A MATERIALELOR DE 
AMBALARE 

Duceți ambalajele la un centru de reciclare hârtie. 

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 

Pentru persoanele juridice din Uniunea Europeană 

Dacă doriţi să casaţi un dispozitiv electric sau electronic, solicitaţi informaţiile necesare de 
la distribuitorul sau furnizorul dvs. 

Reciclarea în țări din afara Uniunii Europene 

Dacă doriţi să casaţi acest produs, solicitaţi informaţiile necesare despre metoda corectă   
de casare de la departamentele autorităţilor locale sau de la distribuitorul dvs. 

Acest produs îndeplineşte toate cerinţele legislative de bază ale UE care îl vizează. 

 

Producătorul își rezervă dreptul de a aduce modificări textuluI, designului și parametrilor tehnici fără o 
notificare prealabilă. 

 


