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MANUAL DE INSTRUCȚIUNI 

CARACTERISTICI: 

 Acționare simplă în PLAY MODE (MOD REDARE) și funcția FOLDER SELECTION (SELECTARE DOSAR). 

 Ecran mare de 1.4" care afișază numele piesei și versurile. 

 Cu tehnologie RDS, transmite numele piesei și informațiile despre artist către afișajul radio. 

 Redați și transmiteți muzică de la CARDUL SD & Discul USB în Radioul FM pentru mașină sau alte 

Radiouri FM.  

 Suportă redare dosare în format MP3/WMA direct de pe Cardul SD (Max 16 GB, nu este inclus), 

memorie Flash USB (Max 16 GB, nu este inclus). Cu funcție Line-in. 

 Cu 206 posturi FM, variația frecvenței de la 87.5 MHz la 108.0 MHz. 

 Funcția Support Folder (Suport Dosar) (puteți salva dosarele de muzică în diferite dosare pe 

cardul/stickul de memorie). 6 tipuri de moduri de redare (Repetare tot, Aleatoriu, Normal, 

Repetare piesă unică, Dosar, Repetare dosar. Melodiile care pot fi redate în modul specificat). 

 Suportă 7 tipuri de setări EQ: Natural, Rock, Pop, Clasic, Soft, Jazz, DBB. 

 Suportă afișare multilingvă. 

 Ecranul mare LCD indică frecvența, numărul piesei, numele piesei și versurile. 

 Prin funcția de cititor de card SD, puteți încărca sau șterge dosare prin intermediul unui calculator 

după conectarea acestui dispozitiv la calculator prin cablul universal USB (nu este inclus). 

 Alimentat de sursa de alimentare de la bricheta auto 12-24V CC. 

 Racord complet ajustabil pentru utilizare flexibilă.  

 Telecomandă . 

 

INSTRUCȚIUNI PRIVIND MODUL DE FOLOSIRE A TRANSMIȚĂTORULUI FM: 

1. Inserați acest transmițător FM în bricheta auto sau în portul de alimentare. 

2. Reglați radioul dvs. la frecvența FM dorită, apoi ajustați acea frecvență pe transmițătorul FM folosind 
butoanele de pe unitate sau de pe telecomandă. 

3. Conectați Cardul SD compatibil (Max 16GB, nu este inclus) la portul SD sau la memoria Flash USB 

(Max 16 GB, nu este inclus) la portul USB al transmițătorului FM. 

 

 4.  Acționare simplă în PLAY MODE (MOD REDARE) și funcția FOLDER SELECTION (SELECTARE 

DOSAR). Pentru redare muzică, apăsați o tastă care se află pe panoul frontal și care schimbă modul 

de redare; În modul pauză de redare a muzicii, apăsați butonul care se află pe panoul frontal pentru 

a selecta direct dosarul cu muzica pentru redare. Folosiți cu plăcere!!   
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GHID RAPID: 

 

Ghid de utilizare FM transmitter  Telecomandă 

1. Cum se redă și se 

oprește muzica 

Apăsați butonul “PLAY” (REDARE): Redați muzica 

A doua apăsare a butonului “PLAY”: Oprire 

Apăsați butonul 

PLAY/PAUSE 

(REDARE/PAUZĂ) 

2. Cum se ajustează 

volumul 

Apăsare lungă a butonului “ ”: Măriți volumul； 

Apăsare lungă a butonului “ ”: Micșorați volumul 

Apăsați “+” Mărire volum；

Apăsați “-” Micșorare 

volum 

3. Cum se schimbă 

frecvența 

Apăsați prima data butonul “CH”, apoi  

apăsați butonul “ ”: creșteți frecvență 

Apăsați butonul ” ”: scădeți frecvența 

Apăsați butonul “CH+”: 

Măriți 0,1 MHZ  

Apăsați butonul “CH-”: 

Micșorați 0,1 MHZ  

Sau apăsați numărul 

frecvenței dorite și apoi 

apăsați “CH+” pentru a 

confirma 

4.Cum se alege muzica 

Apăsați scurt butonul “ ”: Redați următoarea 

piesă;  

Apăsați scurt butonul “ ”: Redați piesa anterioară; 

Apăsați butonul “ ”: 

Redați următoarea piesă; 

Apăsați butonul “ ”: 

Redați piesa anterioară; 

Sau apăsați numărul piesei, 

iar după 3 secunde va fi 

redată în mod automat 

5.Cum se setează funcția 

EQ 

Această funcție nu se poate controla prin 

intermediul transmițătorului, ci doar prin 

intermediul telecomenzii. 

Apăsați butonul “EQ” 

pentru a comuta EQ 

preferat. 

6. Cum se schimbă modul 

de redare  

Pentru redare muzică, apăsați o tastă care se află pe 

panoul frontal și care schimbă modul de redare. Apăsați butonul “ ”  

7. Cum se schimbă limba  

Apăsați lung “CH”, apoi alegeți opțiunea “Limbă” 

apăsând “ ” și “ ”. Apăsați scurt “Limbă” pentru 

a alege limba dorită apăsând “ ” și “ ”, apoi 

apăsați “CH” pentru a confirma. 

Nu poate fi controlat prin 

intermediul telecomenzii, 

doar prin intermediul 

transmițătorului. 

8. Cum se schimbă 

contrastul 

Apăsați lung “CH”, apoi alegeți opțiunea “Contrast” 

apăsând “ ” și “ ”. Apăsați scurt “Contrast” 

pentru a ajusta valoarea apăsând “ ” și “ ”, apoi 

apăsați “CH” pentru a confirma. 

Nu poate fi controlat prin 

intermediul telecomenzii, 

doar prin intermediul 

transmițătorului. 

9. Cum se schimbă 

dosarul  

În modul pauză de redare a muzicii, apăsați 

butonul care se află pe panoul frontal pentru a 

selecta direct dosarul cu muzica pentru redare 

Apăsați “folder+” sau 

“folder -” 
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Putere de emisie: 
 

Porniti produsul si cand apare interfata principala apasati lung butonul CH, 

Din butonul  sau  navigati pana la optiunea TX-POWER, 

Apasati inca odata butonul CH, de data aceasta apasare scurta, 

Selectati una din optiunile disponibile navigand cu butonul  sau  : 

POWER LOW – Pentru Europa, 

ROW – Putere marita. A nu se folosi in Europa! 

Apasati inca odata butonul CH pentru confirmare si finalizare setare. 

 

 

 

 

 

Marcajul CE  este o marcă de conformitate obligatorie pentru produsele introduse pe piaţă 

în Spaţiul Economic European. Marcajul CE pe un produs garantează că produsul este 

conform cu cerinţele esenţiale ale directivelor CE aplicabile. 

 

Acest produs este marcat cu simbolul distinctiv de sortare selectivă pentru deşeuri electrice 

şi electronice.  Acest simbol indică faptul că produsul trebuie acceptat de un sistem de 

colectare selectivă a deşeurilor, în acord cu directiva EU 2002/96/CE, astfel încat să poată 

fi reciclat sau dezasamblat pentru a reduce impactul asupra mediului.  

Atentie! Produsele electronice, nesortate selectiv, pot afecta mediul şi sănătatea oamenilor, deoarece 

pot conţine substanţe periculoase. 

 

ROHS (Restriction on Hazardous Substances). Această directivă este un 

regulament care a fost implementată în data de 01 Iulie 2006 şi se referă la 

restricţionarea comercializării de produse şi echipamente electrice şi electronice 

ce conţin substanţe periculoase cum ar fi plumbul, crom hexavalent, cadmiul, 

polibromatul bifenil (PBB), eteri difenil polibromuratiat (PBDE). 

 


