
Modulator FM cu Bluetooth

Instructiuni de operare

00
014158

2

56

1

7

3

4



1. Port USB incarcare, 2.4 A
2. Port USB conectare, 1 A / Stick USB
3. Ecran/ indicator frecventa
4. Redare melodie anterioara, volum -
5. Start/Pauza
6. Lateral: Slot card microSD
7. Transmisie frecventa selectata
8. Redare melodie superioara, volum +

Comenzi şi Afișaje

Vă mulţumim că aţi ales un produs Hama.
Vă rugăm să vă faceți puţin timp şi să citiţi 
următoarele instrucţiuni şi informaţii. Vă rugăm să 
păstraţi acest manual într-un loc sigur, pentru 
consultare ulterioară. Dacă vindeţi dispozitivul, vă 
rugăm să îi oferiţi noului proprietar acest manual
de instrucţiuni.

• Modulator FM cu Bluetooth
• Manual de instrucțiuni

1. Conţinutul Pachetului

• Acest produs este destinat uzului personal, 
non-comercial.
• Folosiți produsul numai conform destinației sale.
• Nu folosiți produsul în afara limitelor de putere 
prezentate în manualul de instrucțiuni.
• Protejaţi produsul împotriva prafului, a umezelii şi 
supraîncălzirii şi folosiţi-l doar într-un mediu uscat.
• Nu folosiți produsul în medii umede si evitați 
stropirea cu apă.
• Nu trântiţi produsul şi nu îl expuneţi la şocuri 
puternice.
• Nu îndoiți sau zrobiți cablul
• Intotdeauna scoateți încărcătorul din priză, după 
încărcare, după care mufa din telefon. 
• Păstrați acest produs, ca toate produsele electrice, 
departe de  îndemâna copiilor!
• Debarasaţi imediat materialul de ambalare, 
conform reglementărilor locale în vigoare.
• Nu modificaţi produsul în niciun fel. Făcând asta, 
veţi pierde garanţia.

2. Note de Siguranţă

Notă

• Cand folositi acest produs, respectati legile de 
trafic locale si regulamntele.
• Asigurati-va ca componente ca airbag, zone de
siguranta, controale, instrumente, etc. si 
vizibilitatea nu sunt blocate sau restrictionate.

Aver�zare

• Nu continuati sa folositi dispozitivul daca este 
vizibil deteriorat. 

3. Caracteristicile produsului
Modulatorul FM este folosit pentru a transmite muzica
sau o voce dela un dispozitiv mobil (smartphone, 
tableta, etc.) la un dispozitiv de redare FM (radio auto). 
Pot fi incarcate 2 dispozitive in acelasi timp folosind 
conexiunile USB. Modulatorul FM este compatibil cu 
toate dispozitivele care au functia de Bluetooth.
Modulatorul FM poate sa transmita muzica direct de 
pe o memorie USB (maxim 32 GB) sau micro SD card 
(maxim 32 GB).

4. Pornire și Funcționare

• Introducerti modulatorul FM in priza de alimentare a
automobilului si apoistabiliti conectarea bluetooth dintre
dispozitivului mobil si modulatorul FM cum este descrisa
mai jos.
• Alternativ, fisierel audio pot fi transferate direct de pe
o memorie USB sau un card microUSB.

Notă

• Pentru anumite tipuri de automobile aprinderea
trebuie sa fie pornita pentru functionalitatea 
prizei auto de 12 V. Pentru mai multe informatii,
verificati instructiunile de operare ale automobilului.
• Deconectati toate cablurile si conexiunile dupa
folosire.

Instructiuni de operare



4.1 Imperechere Bluetooth

Notă

• Vetificati daca dispozitivul (Mp3 player, telefon 
mobil, etc,) este compatibil bluetooth.
• Daca nu este compatibil, singura modalitate de 
folosire a modulatorului FM pentru muzica este 
cu o Memorie USB sau un card microSD.
• Notati ca raza maxima de utilizare pentru 
bluetooth este de 10 metri fara obstacole cum 
sunt pereti, oameni, etc.

• Vetificati daca dispozitivul terminal este pornit si 
Bluetooth-ul este activat.
• Introduceti modulatorul FM in priza auto 
localizata langa radioul auto.
• Asigutati-va ca modulatorul FM este la o raza de
maxim 10 metri fata de dispozitivul terminat.
• Deschideti setarile bluetooth ale terminalului si
asteptati pana cand apare BT10 in lista de cautari
bluetooth ale dispozitivului.
• Selectati Bt10 si asteptati pana cand modulatorul 
FM este listat ca conectat in seterile bluetooth pe
dispozitivul terminal. O frecventa de transmitere 
este, acum, afisata pe ecran.

Notă - Parola Bluetooth

Unele dispozitive terminale cer o parola pentru
a se conecta cu alte dispozitive Bluetooth.
• Daca dispozitivul dumneavoastra cere o parola
de conectare la modulator, introduceti 0000.

Notă - conexiune defectuoasă

Dupa ce modulatorul FM si dispozitivul terminal
au fost imperecheate, o conexiune este stabilita
automat. Daca conexiunea bluetooth nu este 
stabilita automat , verificati urmatoarele:
• Verificati in setarile de bluetooth ale terminalului
daca BT10 este conectat. Daca nu este, repetati 
pasii de la “Imperechere Bluetooth”.
• Verificati daca modulatorul FM si dispozitivul 
terminal sunt la o distanta mai mare de 10 metri.
Daca sunt, aduceti dispozitivele mai aproape.
• Verificati daca sunt obstacole carepot impiedica
imperecherea. Daca sunt, aduceti dispozitivele 
mai aproape.

4.2 Redare audio (prin Bluetooth)

Porniți și controlați redarea audio pe dispozitivul 
terminal conectat corespunzător. Alternativ, redarea 
audio poate fi controlată și pe transmițătorul FM (dacă 
este conectat dispozitivul acceptă această funcție).
• Apasati butonul       pentru functia de start si pauza
redare audio
• Apasati butonul       pentru functia urmatoarea
melodie
• Apasati butonu        pentru functia melodia anterioara.

4.3 Redare audio 
      (Memorie USB sau card microSD)
• Introduceti memoria USB in portul USB marcat cu

; redarea va incepe automat.
• Introduceti un card microSD in slotul pentru card (6)
in modulatorul FM; redarea va incepe automat. 

Notă

• Capacitatea memoriei USB sau a cardului
microSD nu trebuie sa depaseasca 32 GB
• Formatul fisierelor audio compatibile trebuie
sa fie MP3. 

4.4 Cautare frecventa radio
• Cautati o frecventa disponibila pe radioul auto
(statica, fara semnal partial).
• Setati aceasi frecventa pe modulatorul FM. Pentru
a faca asta, apasati lung pe butonul CH (7) pana
frecventa indicata pe ecran incepe sa clipeasca.
• Apoi apasati butonul       sau       pentru a seta
frecventa dorita.
• Modulatorul FM intotdeauna salveaza ultima
frecventa setata.

Notă - Repauz automat

• Dupa 50 - 60 secunde fara semnal audio 
modulatorul FM trece automat in functia repauz.
• Daca Semnalul audio este receptionat sau se 
apasa butonul start, modulatorul FM se activeaza
dinou.

4.5 Functia de Incarcare
Modulatorul FM are 2 conexiuni USB. Specificatiile
curente de alimentare sunt enumerate la punctul 
8. Specificatii tehnice



Notă - Conectare Dispozi�ve

• Inaite de a conecta dispozitivul terminal, 
verificati daca puterea de iesire a incarcatorului 
poate alimenta suficienta putere dispozitivului.
• Asigurati-va ca puterea totala alocata pentru
toate dispozitive terminale conectate nu 
depaseste 3400 mA.
• Va rugam sa verificati manualul de utilizare al
dispozitivului terminal.
• Deconectati toate cablurile si conexiunile 
principale dupa utilizare.

5 Ingrijire si Mentenanta

Curatati produsul doar cu o laveta usor umeda si 
nu folositi agenti de curatare agresivi.

 
6. Renunţare la Garanţie
Hama GmbH & Co. KG nu îşi asumă răspunderea şi 
nu oferă garanţie pentru defectele rezultate din 
instalarea/montarea necorespunzătoare, utilizarea 
incorectă a produsului sau din nerespectarea 
manualului de instrucţiuni şi/sau notelor de siguranţă.

Vă rugăm să contactaţi Hama Product Consulting 
dacă aveţi alte întrebări legate de acest produs.
Hotline: +49 9091 502-115 (Germană/Engleză)
Mai multe informaţii pentru asistenţă pot fi găsite 
aici: www.hama.com

7. Service şi Asistenţă

Modulator FM
cu functia
Bluetooth

Tehnologie Bluetooth

Iesire voltaj, USB

Intrare curent

Iesire curent, USB 1

Iesire curent, USB 2
(marcat cu simbolul     ) 

Scala frecventa VHF

Putere de transmisie

8. Date Tehnice

10. Informaţii de Reciclare -
Notă despre protecţia mediului:

              După implementarea Directivelor Europene 
              2012/19/EU şi 2006/66/EU în sistemul
              naţional, se aplică următoarele: Aparatele electrice şi electronice, împreună cu bateriile, nu trebuie 
              debarasate cu deşeurile menajere. Consumatorii sunt obligaţi prin lege să-şi returneze aparatele 
electrice şi electronice, precum şi bateriile nefuncţionale în punctele publice de colectare create pentru acest 
scop, sau în punctul de vânzare. Detaliile sunt definite în legislaţia fiecărei ţări. Simbolul produsului, manualul 
de instrucţiuni sau ambalajul indică faptul că un produs este supus acestor reglementări. Reciclând, 
refolosind materialele, sau prin alte forme de utilizare a aparatelor/bateriilor vechi, aduceţi o contribuţie 
importantă protejării mediului.

9. Declaratie de Conformitate
Prin prezenta, Hama GmbH & Co KG

              declara ca acest tip de echipament radio
[00014156] este in conformitate cu Directiva 
2014/53/EU. Textul complet a declaratiei de 
conformitate EU este disponibil la urmatoarea 
adresa de internet:
www.hama.com/00014156/Dpwnloads.    

Frecventa pentru
transferul Bluetooth

 

Toate mărcile listate sunt mărci comerciale ale companiilor corespondente.
Erorile și omisiunile sunt excluse și supuse modificărilor tehnice.
Se aplică termenii noștri generali de livrare și de plată.

Marca și sigla Bluetooth sunt marci inregistrate detinute de Bluetooth SIG, Inc. si folosirea acestor 
marci de catre Hama GmbH &Co KG este sub licenta. Alte marci si sigle sunt ale respectivilor 
detinatori..
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