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MANUAL DE UTILIZARE 
 

MODULATOR FM DNT MUSICFLY PRO 
Cod produs: 370825 

 

Introducere 
Cu acest produs puteți transfera wireless muzica de pe playere MP3, walkman sau CD-playere spre radioul mașinii 
dumneavoastră. Produsul vă permite să vă bucurați de muzica stocată pe dispozitive audio portabile folosind sistemul audio al 
mașinii sau echipamentul audio de acasă, fără a avea nevoie de căști.  
 

Funcții 
 Recepționează benzile de frecvență 87.5 – 107.9 MHz 

 Posibilitatea de a preseta 6 canale radio & închidere automată  

 Posibilitatea de a căuta, reda și afișa directorul definit de utilizator: în cazul în care utilizatorul creează un folder denumit 
Musicfly, aparatul va reda exclusiv fișierele din acest director. 

o Încărcarea directoarelor: se realizează pe 5 nivele, maxim 50 de foldere. 
o Încărcarea fișierelor: pot fi încărcate 999 de fișiere o dată. 
o Este posibilă mutarea folderelor. 

 Produsul este compatibil cu toate dispozitivele de stocare cu port USB și o memorie de până la 32 GB ( memorii flash USB, 
hard disk-uri portabile, carduri de memorie). 

 Este posibilă indexarea fișierelor: După ce ați numerotat piesele prin introducerea numărului alocat în titlul piesei (de la 001 
la 500), numerele fișierelor vor fi afișate pe ecranul LCD, iar redarea se va face în ordinea respectivă. 

 Redarea automată: După conectarea stick-ului USB, fișierele MP3 si WMA vor fi redate automat. 

 Timpul rămas de redare pentru piesa ascultată este afișat pe ecran. 
 

Instrucțiuni de siguranță 
 

Vă rugăm citiți cu atenție aceste informații înainte de a utiliza pentru prima dată acest produs. 
 

Instrucțiuni generale 

 Nu poziționați niciodată produsul pe o suprafață denivelată. În cazul în care aparatul cade, e posibil ca cineva să se rănească. 

 Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor! 

 În cazul utilizării împreună cu alte dispozitive, respectați instrucțiunile de siguranță și de utilizare ale aparatelor conectate, 
precum și instrucțiunile regăsite în acest manual de utilizare. 

 Dacă aveți întrebări legate de produs, de modul de funcționare al acestuia, de siguranța sa sau de punerea corectă în 
funcțiune și conectarea sa, vă rugăm contactați serviciul nostru tehnic sau întrebați un specialist. 

 Nu ne asumăm nicio răspundere pentru daunele cauzate prin utilizarea acestui produs sau pentru reclamațiile unor terțe 
părți. 

 Nu conectați niciodată produsul la o sursă de tensiune externă cu excepția cazului în care aceasta este destinată special 
pentru operarea produsului și conectarea este necesară. 

 

Condiții ambientale 

 Produsul nu trebuie expus la șocuri mecanice puternice.  

 Produsul nu trebuie expus la vibrații puternice sau șocuri severe. Nu scăpați, nu scuturați produsul. 

 Produsul nu trebuie expus la temperaturi ridicate (peste 60 C) sau fluctuații mari ale temperaturii. Nu expuneți aparatul în 
mod direct la soare și poziționați-l departe de sursele de căldură. 

 Produsul nu trebuie expus la umezeală. 

 Nu utilizați produsul în medii prăfuite și nu-l expuneți la praf. 

 Părți din aparat sau accesoriile pot conține anumite substanțe care ar putea deteriora mobila sau suprafețe de plastic. 
Evitați contactul direct cu suprafețele sensibile.  

 

Probleme tehnice 

 În cazul în care orice fel de material sau lichid străin a penetrat produsul, deconectați-l imediat de la bricheta mașinii. 
Înainte de a-l repune în funcțiune, rugați dealerul dumneavoastră autorizat să verifice cu atenție produsul. 

 Vă rugăm nu ezitați să contactați serviciul nostru tehnic. 
 

Ambalaj 

 Nu lăsați ambalajul la îndemâna copiilor mici. Acesta poate deveni o jucărie periculoasă. 
 

Curățare și întreținere 

 Pentru curățarea produsului folosiți o bucată de material uscată și moale. 
 
Acest produs poate fi utilizat doar la bricheta mașinii. 
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Conținutul coletului 
 MusicFly Pro 

 Cablu audio stereo 

 Siguranță de rezervă 

 Instrucțiuni de utilizare 
 

Descrierea produsului 

 
Descriere și funcții 
Setarea frecvenței 

 Apăsați butonul MENU/RPT. 

 Selectați frecvența cu ajutorul butoanelor . 

 Apăsați din nou butonul MENU/RPT. 
 
Funcția playback (redare) 

 Apăsați butonul  pentru a porni redarea sau pentru a pune pe pauză. 

 Când muzica este pornită, apăsați scurt butoanele  pentru a trece la piesa următoare sau precedentă. 

 Apăsați și mențineți apăsate timp de aproximativ 2 secunde butoanele  pentru a trece în folderul următor sau 
precedent. 

 Atunci când muzica este pornită, ecranul afișează timpul rămas din piesă, frecvența sau egalizatorul, în funcție de 
modul de afișare. 

 
Volumul 

Această funcție este disponibilă doar în cazul în care la portul USB este conectat un mediu de stocare extern.  

 Apăsați scurt, de 2 ori butonul MENU/PRT. 

 Ecranul va afișa o bară pe 7 nivele. 

 Setați volumul cu butoanele . 
 
Afișarea RDS 

Această funcție este disponibilă doar în cazul în care la portul USB este conectat mediu de stocare extern. 

 Apăsați de 3 ori, scurt butonul MENU/PRT. 

 Selectați metoda de afișare RDS cu ajutorul butoanelor : 
NOR – În modul standard, ecranul afișează 8 caractere. 
SCR – În modul scroll, ecranul va rula informația la intervale de 1 secundă. 

 Apăsați din nou butonul MENU/RPT. 
 
Intervalul RDS 

Această funcție este disponibilă doar în cazul în care la portul USB este conectat mediu de stocare extern. 

 Apăsați de 4 ori, scurt butonul MENU/RPT. 

 Selectați intervalul de timp cu ajutorul butoanelor pentru modul RDS standard (2-6 secunde). 

 Apăsați din nou butonul MENU/RPT. 
 
Modul de afișare 

În cazul în care la portul USB este conectat un mediu de stocare extern, ecranul va indica doar timpul rămas din piesă. 

 În timp ce ascultați muzică, apăsați butonul  timp de 2 secunde. 

 Modul de afișare este schimbat în ordinea următoare: 
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         Frecvență           Egalizator  Timpul rămas din piesă 

Funcția de repetare a piesei 

Această funcție este disponibilă doar în cazul în care la portul USB este conectat un mediu de stocare extern. 

 Apăsați timp de 2 secunde butonul MENU/RPT atunci când ascultați muzică. Funcția de reperate va fi activată. 

 Pe ecran afișarea se schimbă în următoarea ordine: 

 
    Redare repetată       Redare normală 
 

Memorarea frecvențelor 

 Selectați frecvența cu ajutorul butoanelor . 

 Apăsați butonul MEM/POWER până când ecranul va afișa . 

 Utilizați butoanele  pentru a selecta numărul pe care doriți să îl asociați frecvenței și apăsați butonul 
MEM/POWER. 

 
Selectarea frecvențelor memorate 

 Apăsați butonul MEM/POWER în mod repetat, până când frecvența dorită este selectată. 
 

Punerea în funcțiune 
 Atunci când utilizați aparatul MusicFly Pro împreună cu dispozitive audio portabile (MP3 și CD playere, playere DVD 

portabile, telefoane mobile, etc.), modulatorul vă permite să ascultați muzica stocată pe dispozitivul audio (MP3 și CD 
playere, playere DVD portabile, telefoane mobile, etc.) prin intermediul oricărui radio FM. 

 MusicFly Pro este automat pus în funcțiune în momentul în care îl conectați la mufa de brichetă a mașinii.  
Puteți de asemenea să scoateți sau să puneți aparatul în funcțiune apăsând butonul de punere în funcțiune timp de 2 
secunde. Dacă nu este detectat niciun semnal audio timp de 1 oră, modulatorul va fi automat scos din funcțiune.  

 Puneți în funcțiune radioul și găsiți o frecvență care nu este utilizată pentru transmisia în bandă largă. Potriviți frecvența 
aparatului MusicFly Pro cu cea a radioului folosind butoanele sus/jos. 
Selectați o frecvență în care sunetele sunt redate clar, cu mai puțin zgomot de fundal decât celelalte posturi radio. 

 Conectați dispozitivul audio portabil (MP3 și CD playere, PMP, PDA, telefoane mobile, etc.) la MusicFly Pro cu ajutorul 
cablului audio stereo. 

 Puneți în funcțiune dispozitivul audio și apăsați butonul play. 

 Reglați volumul la un nivel rezonabil pentru a beneficia de cea mai bună calitate a semnalului. Setați volumul dispozitivului 
audio la un nivel mediu și controlați volumul de redare cu ajutorul volumului radioului. 

 Atunci când utilizați MusicFly Pro împreună cu un mediu de stocare extern (stick-uri USB, carduri de memorie sau hard disk-
uri externe), puteți asculta fișiere în formate precum MP3 și WMA prin intermediul oricărui radio FM. 

 MusicFly Pro este automat pus în funcțiune în momentul în care îl conectați la bricheta mașinii.  
Puteți de asemenea să scoateți sau să puneți aparatul în funcțiune apăsând butonul de punere în funcțiune timp de 2 
secunde. Dacă nu este detectat niciun semnal audio timp de 1 oră, modulatorul va fi scos automat din funcțiune.  

 Puneți în funcțiune radioul și găsiți o frecvență care nu este utilizată pentru transmisii în bandă largă. Potriviți frecvența 
aparatului MusicFly Pro cu cea a radioului folosind butoanele sus/jos. 
Selectați o frecvență cu sunete cât mai clare, cu mai puțin zgomot de fundal decât celelalte posturi. 

 Conectați dispozitivul USB la portul USB din partea posterioară a MusicFly-ului; fișierele MP3 sau WMA sunt redate automat.  

 Produsul poate reda doar fișierele în format MP3 sau WMA, celelalte tipuri de format precum și fișierele DRM blocate 
datorită drepturilor de autor nu sunt citite. 

 Utilizarea dispozitivelor de stocare USB 
Produsul recunoaște dispozitive de stocare USB de maxim 32 GB și 999 fișiere. Suportă maxim 20 de foldere, fiecare având 
până la 5 nivele. 

 Utilizarea cardurilor de memorie (SD, MMC, CF sau stick-uri de memorie) 
Aveți nevoie de un convertor USB special compatibil cu tipul de card de memorie folosit. 

 Utilizarea hard disk-urilor externe 
Atunci când folosiți hard disk-uri externe, trebuie să împărțiți hardul în partiții mai mici de 32 GB și format FAT32. 
MusicFly Pro va recunoaște doar prima partiție sub 32 de GB, astfel încât pe aceasta va trebui să stocați fișierele pe care 
doriți să le ascultați. 
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Atunci când utilizați hard disk-uri externe, aveți nevoie de alimentare suplimentară folosind un cablu USB și jack-ul 
brichetei mașinii. Vă rugăm contactați magazinul sau serviciul nostru tehnic pentru mai multe informații. Nu ne asumăm nicio 
răspundere pentru orice probleme cauzate de neutilizarea unei alimentări suplimentare. 
 

Date tehnice 
Dimensiuni  63 x 31 x 18 mm 
Greutate  50 g 
Domeniu de frecvență 87.6 ~ 107.9 MHz 
Tensiune intrare  12 V 
Tensiune ieșire  Conformitate cu FCC, CE MIC 
Modulație  FM (F3E) 
Putere ieșire USB  5V 200 mA 
 

Caracteristici 
Caracteristici ale redării folderului predefinit 
MusicFly Pro redă doar fișierele aflate în foldere predefinite denumite MP3, MusicFly. 
Denumiți folderele MP3, Soundfly și Musicfly și încărcați-le cu muzică; MusicFly Pro redă apoi fișierele aflate în folderele 
respective. MusicFly Pro suportă până la 10 subfoldere pro folder principal și redă 50 de fișiere pro subfolder, în total fiind vorba 
de 500 de fișiere. 
Această caracteristică reduce durata de încărcare atunci când utilizați un dispozitiv de stocare extern și vă permite să stocați 
fișierele în ordine. Dacă nu predefiniți folderul respectiv, MusicFly Pro va reda consecutiv toate fișierele MP3 și WMA din toate 
folderele. 

 

 
 
Caracteristici ale indexării fișierelor 
MusicFly Pro este dotat o funcție de indexare a fișierelor, care vă permite să setați așa cum doriți lista de redare a fișierelor. 
Dacă numerotați piesele de la 01 la 50, introducând numărul la începutul numelui fișierului, MusicFly Pro va reda piesele în 
ordinea respectivă. 
Dacă sunt fișiere care au asociat un număr, iar altele care nu au, MusicFly Pro le va reda întâi pe cele numerotate, iar apoi pe 
celelalte. 
 
Sfaturi pentru utilizarea produsului MusicFly Pro 
Modalități de a reduce distorsiunile 

 Evitați poziționarea produsului direct la soare pentru a reduce zgomotul cauzat de supraîncălzire. 

 Nu poziționați MusicFly Pro lângă un magnet sau lângă aparate care produc curent electric puternic. 

 Selectați o frecvență care nu este utilizată pentru transmisii în bandă largă.  
 

Declarație de conformitate 
Compania dnt GmbH declară pe propria răspundere că acest produs MusicFly Pro este în conformitate cu cerințele esențiale și 
alte dispoziții relevante ale directivei 1999/5/CE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceste instrucțiuni de utilizare sunt o publicație a German Electronics SRL (str. Cuza Vodă nr. 61/A, Oradea, România) şi Drahtlose Nachrichtentechnik 
Entwicklungs- und Vertriebs GmbH (Voltastraße 4, D-63128 Dietzenbach, Germania). 
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. Reproducerea prin orice mijloace, de exemplu prin fotocopiere, microfilmare, sau prin introducerea în sisteme 
electronice de procesare a datelor, necesită în prealabil aprobarea scrisă a editorului. Retipărirea, chiar și parțială, este interzisă. Aceste instrucțiuni de utilizare reflectă specificațiile 
tehnice ale produsului la data tipăririi manualului de utilizare. Producătorul își rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică sau de design fără o înștiințare prealabilă. 

© 2015 Drahtlose Nachrichtentechnik Entwicklungs- und Vertriebs GmbH & German Electronics SRL (ediția în limba română) 

Toate drepturile rezervate 


