
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghid de instalare & Manualul Utilizatorului 
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1. Funcţii 

1. Citeşte fişiere MP3/WMA de pe memoria USB, transmite semnale muzicale via receptorului 
FM din maşina dumneavoastră astfel încât vă putetţi bucura de muzică de la playerul stereo 
al maşinii. 

2. Suportă playere audio externe (playere mp3, CD, VCD, playere, etc) 
3. Transmite 199 de frecvenţe (de la 88,1 – 107,9 MHz) 
4. Alimentarea este furnizată de bricheta încorporată a maşinii (DC 12 V – 24 V). 
5. Oferă multiple setări ale egalizatorului - Live, Rock, Classical, Normal, POP. 
6. Setări ale frecvenţei şi zonei muzicale 
7. Telecomandă cu infraroşu pentru a conduce în siguranţă. 
8. Design unic, calitate*  a sunetului excelentă, o experienţă deosebită. 

*Conexiune USB. Calitatea sunetului analog (intrare de conexiune audio) este mai slabă decât 
conexiunea sunetului digital, din cauza conversiilor necesare. 

Specificaţii tehnice 
Calitate a sunetului excelentă cu comunicare duplex full. 
Segmentul FM:  88,1 - 107,9 MHz (total de 199 canale) 
Selectivitatea:  40 dB 
Răspuns la frecvenţă: 35 Hz – 20 kHz 
Opţiuni de instalare: Conectaţi şi conduceţi – se conectează uşor la bricheta vehiculului 
Suporturi:   USB, cablu audio (line-in) 
Intrare audio:  2,5 mm stereo jack/mufă 
Voltajul de operare: DC 12 V – 24 V 
 
 

Instalare 
1. Inseraţi aparatul în priza de alimentare a brichetei maşinii. 
2. Ajustaţi frecvenţa de transmisie a aparatului corespunzătoare canalelor FM  între  88,1 - 107,9 MHz 
3. Setaţi canalul FM al maşinii identic cu cel al aparatului, apoi aparatul poate reda muzică de pe discul 

FLASH sau din orice altă sursă audio prin line-in. 
 

Utilizarea playerului dumneavoastră cu sau fără telecomandă: 
Afişajul LED. 
1. Frecvenţa curentă este afişată în modul normal de redare a muzicii. 
2. Pentru a ajusta volumul sunetului, ţineţi apăsat butonul NEXT (URMĂTOR)/VOL+ sau butonul 

PREV(ANTERIOR)/VOL- de pe panoul de comandă, iar afişajul LED va arăta setările curente ale 
volumului sunetului. 

3. Pentru a schimba numărul track-ului, apăsaţi scurt butonul NEXT(URMĂTOR)/PREV (ANTERIOR)de 
pe panoul de comandă sau de pe telecomandă. 

4. Pentru a activa funcţia de selectare a canalelor, apăsaţi butonul CH de pe panoul de comandă sau de 
pe telecomandă. Apoi apăsaţi scurt butonul NEXT (URMĂTOR)/VOL+ sau butonul 
PREV(ANTERIOR)/VOL- de pe panoul de comandă sau  butonul CH+/CH- de pe telecomandă, iar pe 
afişaj se va vedea schimbarea frecvenţei canalelor. 



Atunci când apăsaţi butonul PLAY(REDARE) de pe panoul de comandă sau de pe telecomandă, în timpul 
redării normale, afişajul LED va arăta numărul curent al track-ului redat. 
Dacă apăsaţi butonul EQ, afişajul LED va arăta modul EQ. (E-0: Normal, E-1: Rock. E-2: POP, E-3: 
Classical, E-4: Live). 
 

Butoanele de pe telecomandă 
1. Butonul CH: Apăsarea scurtă a acestui buton activează sau selectează frecvenţa dorită. În această 

etapă puteţi muta frecvenţa cu 0,1 MHz apăsând butonul NEXT (URMĂTOR)/VOL+ sau butonul 
PREV(ANTERIOR)/VOL-. După selectarea frecvenţei, confirmaţi alegerea efectuată apăsând scurt 
butonul CH. 

2. Butoanele NEXT (URMĂTOR)/VOL+ şi PREV(ANTERIOR)/VOL-: Apăsarea scurtă a acestui buton va 
trece mai departe sau va sări la următorul sau anteriorul track. O apăsare lungă va ajusta setările 
volumului sunetului. 

3. Butonul PLAY(REDARE) : Redaţi sau puneţi pe pauză prin apăsarea scurtă a acestui buton. Apăsarea 
lungă va schimba modul de circulare (ONE, 
ALL, RANDOM). 

 
 
Telecomanda 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Butoanele CH+/CH-: Ajustează frecvenţa cu 0,1 MHz cu o apăsare scurtă. 
2. Butonul CH: Setează canalul după ajustarea CH+/CH- sau introducerea canalului cu o tastă  

numerică. 
3. Butonul PREV(ANTERIOR)/ NEXT (URMĂTOR): selectează cântecul anterior sau următor. 
4. Butoanele +/-: Măresc sau micşorează volumul sunetului. 
5. Butonul PLAY(REDARE) : Redă sau pune pauză cu o apăsare scurtă. 
6. Butonul EQ: EQ optional, Normal, Rock; POP; Classical; Live; 
7. FOL+/FOL- : Selectează fişierul muzical din dosar unul câte unul. 
8. Tastele numerice: Selectaţi numărul cântecului direct prin apăsarea unei taste numerice; selectaţi 

canalul prin apăsarea tastei numerice mai întâi, apoi a butonului CH. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. 

 


