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RO    Instrucţiuni de utilizare 
 
 
Ascultaţi muzica dorită prin transmisie wireless în maşină. Dispozitivul v permite ascultarea muzicii prin intermediul sistemului 
audio al maşinii, fără a fi nevoie de căşti. 
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Vă rugăm citiţi aceste informaţii cu mare atenţie înainte de prima utilizare a aparatului. 
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Instrucţiuni de securitate 
Generale 

• Nu puneţi niciodată aparatul pe suprafeţe neregulate. Oamenii pot fi răniţi prin căderea lui. 
• Nu lăsaţi aparatul la îndemâna copiilor. 
• În cazul în care conectaţi aparatul la alte dispozitive electrice, citiţi în întregime instrucţiunile de securitate ale acestora. 
• Dacă aveţi orice întrebare referitoare la aparat, cum funcţionează, conectarea lui corectă şi sigură, contactaţi un 

specialist.  
• Vânzătorul nu-şi asumă responsabilitatea pentru daunele cauzate prin nerespectarea instrucţiunilor şi nici pentru 

plângerile unor terţi. 
• Nu conectaţi niciodată dispozitivul la o tensiunea externă, numai dacă este necesar pentru funcţionarea directă. 

 

Condiţii ambientale 
• Nu supuneţi aparatul la stres mecanic puternic. Protejaţi-l de vibraţii sau impact şi nu-l scăpaţi pe jos. 
• Nu expuneţi aparatul la temperaturi extreme (peste 60 de grade C) sau fluctuaţii mari de temperatură. Protejaţi-l de 

razele soarelui şi ţineţi-l la distanţă de surse de căldură. 
• Protejaţi aparatul de umezeală. 
• Nu folosiţi aparatul în locuri în car există praf. 
• Unele părţi sau componente ale aparatului conţin emolienţi care pot deteriora mobila sau suprafeţele de plastic. Evitaţi 

contactul cu suprafețele sensibile. 
 

Probleme tehnice 
• În cazul în care a intrat în aparat orice lichid sau material străin, deconectaţi-l imediat de la încărcătorul de brichetă. 

Înainte de a-l folosi din nou, întrebaţi un specialist dacă produsul este în stare de funcţionare.  
 

Materialul de ambalaj 
• Nu lăsaţi ambalajele la îndemâna copiilor, pot deveni jucării periculoase. 

 

Curăţare şi întreţinere 
• Pentru curăţare folosiţi o cârpă curată şi uscată. 

 

Produsul poate fi alimentat numai de la încărcătorul de brichetă de 12 V al maşinii. 
 

Conţinutul pachetului 
Modulator MusicFly Select/cablul stereo/adaptor jack/siguranţă de rezervă/ manual de utilizare 

 
Descrierea dispozitivului 
Funcţii 

• Folosiţi toată banda de frecvenţe (87,6 – 107,9 MHz) 
• 6 canale presetate şi funcţie de auto-oprire 
• Director special pentru posturi, melodii etc: În cazul în care utilizatorul creează un folder numit Musicfly, aparatul va 

reda numai fişierele din acel folder. 
• Capacitate: 5 nivele, max. 20 de directoare 
• Fişiere: pot fi încărcate 1999 fişiere 
• Directoarele pot fi mutate 
• Suportul tuturor memoriilor aparatelor cu port USB, până la 32 GB (USB memorie flash, hard disc portabil, card de 

memorie). 
• Index fişiere suportat: Dacă denumiţi fişierele de la 001 la 500, numerele fişierelor vor fi afişate pe ecran şi fişierele vor 

fi redate în ordinea acestor numere. 
• Redare automată: Imediat ce aţi conectat un dispozitiv prin USB, fişierele MP3 sau WMA vor fi redate automat. 
• Timpul rămas din fişierul redat va fi afişat pe display. 

 
Descrierea aparatului 
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Pornirea 
Conectaţi modulatorul la încărcătorul de brichetă de 12 V al maşinii. Aşezaţi aparatul astfel încât să poate fi utilizat confortabil. 
Ecranul devine vizibil. Aparatul este gata de utilizare. Mai întâi verifică care dintre dispozitive sunt ataşate, la portul USB sau 
slotul de card SD, apoi începe redarea muzicii. 
 
Pornirea din modul standby 

 
 
Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul POWER pentru 2 secunde pentru a porni aparatul. Mai întâi verifică care dintre 
dispozitive sunt ataşate, la portul USB sau slotul de card SD, apoi începe redarea muzicii. 
 
 
 

 
Oprirea 
Aparatul se stinge automat după 60 de minute în care nu a fost redată nicio melodie. Alternativ, aparatul poate fi oprit de la 
butonul POWER. 
 
Modul standby 
Dacă nici un dispozitiv nu este conectat la portul USB, nicun card SD sa alt dispozitiv audio sau dacă aparatul este în modul 
pauză, după circa 1 minut se opreşte. Un semnal va fi auzit în sistemul radio al maşinii. Dacă un dispozitiv audio este conectat la 
modulator în următoarele 60 de minute, aparatul porneşte automat, altfel trebuie să-l porniţi de la butonul POWER. 

 

Dacă meniul de setări este activ, atunci se aprinde un led lângă butonul Meniu/Repetare. 
 

Setarea manuală a frecvenţei 
• Apăsaţi pe butonul Meniu/Repetare. 
• Ajustaţi frecvenţa cu butoanele săgeţi . 
• Apăsaţi pe butonul Meniu/Repetare din nou. 

 
Setarea automată a frecvenţei 

• Apăsaţi pe butonul SEARCH. 
• Display-ul afişează Ato şi începe să scaneze noile frecvenţe.  
• Imediat ce a fost găsită o frecvenţă nouă liberă, pe ecran aceasta începe să pâlpâie. 

 
Redarea 

 
• Apăsaţi pe butonul de derulare în faţă  pentru redare sau pauză. 

 
 

• Apăsaţi scurt pe butoanele săgeţi , pentru a selecta următoarea sau precedenta melodie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Apăsaţi şi ţineţi apăsate butoanele săgeţi  pentru a selecta următorul/precedentul fişier. 
 

• După ce redarea este pornită, display-ul afişează timpul rămas din melodie sau frecvenţa, în funcţie de 
modul de afişare. 

 
 
Repetarea 

 

Această funcţie este disponibilă dacă la modulator este conectat un dispozitiv USB sau un card de memorie SD. 
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Aparatul are o funcţie de repetare. Dacă aceasta este activată, fişierele sunt redate în mod repetat. 
• Apăsaţi pe butonul Meniu/Repetare pe parcursul redării timp de 2 secunde. 
• Ecranul afişează în ordine: 

 
• Repetarea fişierului curent 

 
 
 

• Repetarea directorului curent 
 
 
 

• Normal 
 

 
Volum 

 

Această funcţie este disponibilă dacă la modulator este conectat un dispozitiv USB sau un card de memorie SD. 

• Apăsaţi pe butonul Meniu/Repetare de două ori. 
• Ecranul afişează un grafic cu bare corespunzătoare setărilor curente pentru volum. 
• Ajustaţi volumul dorit cu butoanele săgeţi .  

 
RDS 
Mod afişare RDS 

 

Această funcţie este disponibilă dacă la modulator este conectat un dispozitiv USB sau un card de memorie SD. 
 

• Apăsaţi pe butonul Meniu/Repetare de 3 ori. 
• Selectaţi modul de afişare RDS: 

 
• Ecranul radioului de maşină afişează 8 caractere în timpul selectat de utilizator. 

 
 
 

• Informaţii RDS se rotesc pe ecran în fiecare secundă. 
 
 

• Apăsaţi pe butonul Meniu/Repetare încă o dată. 
 
Interval RDS 

 

Această funcţie este disponibilă dacă la modulator este conectat un dispozitiv USB sau un card de memorie SD. 
 

• Apăsaţi pe butonul Meniu/Repetare de 4 ori. 
• Ajustaţi intervalul de timp de pe ecran cu ajutorul butoanelor săgeţi  (2 – 6 secunde). 
• Apăsaţi pe Meniu/Repetare din nou. 

 
Mod RDS 
Aparatul are 2 moduri de ajustare a frecvenţei. 

• În modul NOR modulatorul scanează o frecvenţă liberă şi o afişează pe ecran (vezi setările Setarea 
automată a frecvenţei). După aceea, radioul poate fi acordat pe acea frecvenţă manual. 

 
 

• În modul SYC aparatul scanează automat frecvenţele. După aceea, aparatul porneşte radioul pe acea 
frecvenţă via RDS. 

 
 

Căutarea noii frecvenţe poate dura câteva secunde. Depinde de viteza de căutare a aparatului.  
Modul SYC nu este compatibil cu toate radiourile de maşină. Trebuie căutat modul potrivit.  

• Apăsaţi butonul Meniu/Repetare de 5 ori. 
• Selectaţi modul RDS cu butoanele săgeţi . 

 
Setarea intervalului până la redare 
Schimbaţi timpul de aşteptare pentru scanarea automată şi porniţi redarea. 
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• Apăsaţi pe butonul Meniu/Repetare de 6 ori. 
• Setaţi intervalul de timp cu ajutorul butoanelor săgeţi . 

 
 
Mod de afişare 

 

Această funcţie este disponibilă dacă la modulator este conectat un dispozitiv USB sau un card de memorie SD. 
 

Frecvenţa  
 

• apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul de pornire/pauză  pentru 2 secunde pentru a schimba modul de 
afişare. 

 
 
Timp de redare rămas 

 
 
 
 

Memorarea frecvenţelor 
 

• Selectaţi frecvenţa dorită 
• Apăsaţi pe butonul MEM SD-USB. Ecranul va afişa (-).  
• Selectaţi un loc în memorie de la 1 la 7 cu butoanele săgeţi .  
• Apăsaţi din nou butonul Meniu/Repetare. 

 
 
 

Selectarea memoriei 
• Apăsaţi repetat butonul MEM SD-USB până când frecvenţa dorită apare pe display. 
• Cu orice apăsare pe butonul MEM SD-USB următoarea poziţie din memorie este selectată. 

 
Ajustarea nivelului audio intrare (Audio in) 
Pentru cea mai bună calitate a semnalului, este necesară ajustarea volumului dispozitivului audio conectat. Urmaţi indicaţiile de 
mai jos: 
Porniţi redarea de pe dispozitivului audio. Ajustaţi volumul la cel mai mic nivel. Acum creşteţi volumul până când sunetul 
dispare. Ţineţi minte nivelul. Creşteţi nivelul până când se aud distorsiuni în radio. Ţineţi minte şi acest nivel. Acum ajustaţi 
nivelul volumului la jumătatea acestor două valori. 
 
Directoare şi fişiere 

 
Aparatul poate administra 1999 fişiere, Puteţi face mai multe directoare în directorul principal pentru a le 
administra mai uşor. Directoarele vor fi redate în aceeaşi ordine în care au fost copiate în memoria aparatului. 
Pot fi create până la 20 de directoare. Acestea sunt afişate pe ecran ca şi d1-d20. Dacă nici un director nu este 
creat, fişierele vor fi redate în ordine. 
 
 
 
 

Funcţii ale indexului de fişiere 
Dispozitivul are o funcţie care permite crearea de playlisturi după dorinţă. Dacă folosiţi un număr din 3 digiţi pentru fiecare 
folder, dispozitivul va reda fişierele în ordine. 
Dacă sunt fişiere care au numere de ordine şi altele fără, aparatul va reda mai întâi fişierele numerotate.  
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Telecomanda 

 
 
Folosiţi telecomanda numai după ce aţi scos folia de protecţie. 

Apăsaţi pe buton şi alegeţi între modul USB şi card SD. 
 
Apăsaţi pe butonul căutare, aparatul începe să caute frecvenţele automat. 
 
 

Apăsaţi butonul Repetare şi melodia pe care o ascultaţi este redată automat. Apăsaţi pe butonul repetare din nou 
pentru a opri funcţia de repetare. 

 
Apăsaţi butoanele săgeţi pentru a trece la următorul director, prima melodie a directorului va fi redată. 
 
 
Apăsaţi pe buton pentru a trece la următoarea melodie. 
 
Apăsaţi pe buton pentru derularea în faţă sau înapoi rapidă, 2x, 5x, 10x. 
 
Apăsaţi butoanele pentru a ajusta frecvenţele în intervale de 0,1MHz. Ţineţi butoanele apăsate mai mult de 2 
secunde, frecvenţa este ajustată în intervale de 1 MHz. 

 
Apăsaţi pe buton pentru a selecta una din frecvenţele memorate (1-7). Apăsaţi pe buton de mai multe ori pentru a 
selecta frecvenţa dorită. 
 
Redarea unei părţi a fişierului. Apăsaţi pe butonul A pentru a marca începutul melodiei. Redarea melodiei continuă. 
Apăsaţi pe butonul B pentru a marca finalul melodiei. Pentru a renunţa apăsaţi din nou pe B. 
 
Bookmark – După ce opriţi aparatul, apăsaţi butonul bookmark pentru a memora punctul respectiv. Când porniţi 
aparatul din nou, va relua redarea exact din punctul respectiv.  

 
• Când folosiţi aparatul ca şi memorie portabilă (stocare USB, card de memorie sau hard disc) puteţi asculta fişiere MP3, 

WMA în stocare USB şi orice post de radio. 
• Conectaţi dispozitivul USB într-un port USB al aparatului, şi fişierele MP3 sau WMA vor fi redate automat. 
• Sunt compatibile numai fişierele MP3, WMA, alte tipuri sunt blocate de DRM. 
• Utilizarea memoriei dispozitivului USB 

Suportă până la 32 de Gb, 1999 de fişiere. Suportă directoare până la nivelul 5, max. 50 de directoare.  
• Utilizarea hard discului portabil 

Când folosiţi un hard disc portabil, trebuie să alegeţi între 32 GB şi formatul FAT32.  
• Aparatul recunoaşte numai primul drive până la 32GB, aşa că mai întâi trebuie să stocaţi fişierele pe care doriţi să le 

ascultaţi. 
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Când folosiţi un hard disc portabil, trebuie să conectaţi dispozitivul la încărcătorul de brichetă de 12 V al maşinii prin 
intermediul unui cablu USB. Cereţi detalii de la vânzător. Nu ne asumăm responsabilitatea referitoare la orice 
problemă cauzată de alt tip de conectare.  

 
Specificaţii 
Dimensiuni:   94 x 47 x 56 mm 
Masa:    52 g 
Aria de frecvenţe:  87,6 – 107,9 MHz 
Tensiunea de intrare:  12 V 
Puterea de ieşire:  conform FCC, CE, MIC 
Modulator:   FM (F3E) 
Putere USB:   5 V, 200 mA 
 
Eliminarea elementelor uzate 

Vă rugăm eliminaţi produsul numai în conformitate cu normele în vigoare pentru a proteja mediul înconjurător şi 
sănătatea umană şi utilizarea resurselor naturale în mod prudent şi raţional. Un „x” peste un tomberon semnifică faptul 
că aparatul nu poate fi aruncat decât în locuri special amenajate şi nu la gunoiul menajer. Pentru mai multe detalii 
contactaţi autorităţile locale.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceste instrucţiuni de utilizare sunt o publicaţie a German Electronics SRL (Sucevei nr.14/201, Oradea, România) şi Drahtlose Nachrichtentechnik Entwicklungs- 
und Vertriebs GmbH (Voltastraße 4, D-63128 Dietzenbach, Germania).  
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. Reproducerea (inclusiv traducerea) prin orice mijloace, de ex. prin fotocopiere, microfilmare sau prin introducerea în 
sisteme electronice de procesare a datelor, necesită în prealabil aprobarea scrisă a editorului. Retipărirea, chiar şi parţială, este interzisă.  
Aceste instrucţiuni de utilizare reflectă specificaţiile tehnice ale produsului la data tipăririi. Producătorul îşi rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică sau de design fără o 
înştiinţare prealabilă. 

© 2012 Drahtlose Nachrichtentechnik Entwicklungs- und Vertriebs GmbH & German Electronics SRL (ediția în limba română) 
Toate drepturile rezervate 


