
Manual de utilizare Incarcator Auto si Modulator Radio FM BC06 cu Bluetooth 

 

Produsul este prevazut cu functie Bluetooth si este utilizat ca si incarcator auto sau mp3 player pentru autovehicule. Este conceput 

pentru a reda fisierele audio de pe stick-ul USB, transmitand sunetul prin wireless catre sistemul stereo al masinii. De asemenea, 

atunci cand este conectat c telefonul mobil prin Bluetooth, reda muzica de pe telefon, transmitand-o sistemului masinii. Acest lucru 

este valabil si in cazul transmisiunilor radio. In momentul in care primiti un apel, trece pe modul difuzor, iar cand apelul este 

incheiat, dispozitivul continua sa redea muzica. Asadar, nu trebuie sa efectuati nicio modificare, ci doar sa va bucurati de muzica si 

functie handsfree in timp ce conduceti.  

 
Schema tehnica 
 

 

 

1.Taste pentru reglarea volumui/schimbarea melodiei/schimbarea 
canalului radio pe o frecventa superioara sau inferioara 
2.Indicator baterie 
3.Port cablu audio 
4.Buton pornire 
5.Raspuns/Reapelare/Start/Pauza 
6.Microfon 
7.Finalizare apel/Oprire transmisie FM/Comutare mod Volum 
8.Display Digital 
9.Intrare bricheta 9V-24V 
10.Port stick USB/ Iesire USB 5V/2A(maxim) 
11.Iesire USB 5V/2A (Maxim) 
 

 
Caracteristici principale 
 

 Ajustabil oricarui unghi, potrivit oricarui tip de automobil  

 Transmisie pe frecventa FM maxima  

 Display digital 

 Intrare audio 

 Comutator de oprire a alimentarii (Conexiune directa USB) 

 Suporta Stick USB 

 Suporta format audio MP3, WMA  

 Raspuns, respingere, finalizare, reinitiere apeluri Bluetooth si alte functii 

 Redare muzica Bluetooth 

 Anularea ecoului si diminuarea zgomotului in timpul  convorbirilor telefonice  

 Iesire dubla USB, puterea maxima a iesirii fiind de 5V/2A  

 Functie pornire/oprire automata 
 
Instructiuni de functionare a produsului  
 

Modul Bluetooth 

 Introduceti capatul in suportul pentru bricheta, porniti dispozitivul (ON), iar frecventa va fi afisata pe display-ul LED. 

 Pentru prima conexiune cu Hands Free-ul Bluetooth trebuie sa adaugati codul. 

 Atunci cand hands-free-ul Bluetooth este pornit, activati functia Bluetooth a telefonului, se va afisa denumirea dispozitivului 

“BC-06”pe display-ul telefonului mobil. 

 Selectati dispozitivul si se va realiza automat asocierea cu telefonul, imediat dupa emiterea unui sunet scurt. 

Efectuarea de apeluri 

Atunci cand dispozitivul este conectat, dar si atunci cand efectuati apeluri pe telefon, sunetul este transmis automat difuzoarelor 

stereo. 

 Raspunsul  



Atunci cand dispozitivul este conectat si primiti un apel, apasati tasta   pentru a raspunde, iar microfonul telefonului va fi comutat 

la microfonul masinii. Apasati tasta  pentru a incheia apelul. 

 Respingerea apelurilor 

 Atunci cand telefonul suna, apasati tasta  pentru a respinge apelul. 

 Ascultati muzica salvata in telefon 

 Puteti reda muzica salvata in telefonul mobil, transmisa sistemului audio al masinii prin intermediul functiei hands-free 

Bluetooth, folosita pentru a restabili efectele sonore de calitate inalta  

 Apasati tasta   pentru a porni si a pune pauza. Apasati    pentru a selecta melodia anterioara sau pe urmatoarea. 

 

Utilizarea stick-ului USB pentru redarea melodiilor 

 Inserati dispozitivul in lacasul pentru bricheta al masinii, iar acesta va detecta automat stick-ul USB si va reda melodiile, 

selectati pentru a reda melodia anterioara sau pe cea care urmeaza, apasati tasta  pentru pornire sau pauza, 

apasati pentru a intra in modul de selectare a canalului radio, apoi apasati  pentru a alege o frecventa 

inferioara sau superioara . 

 Activati statusul radio FM , apoi corelati frecventa de trasmisie stereo cu frecventa de la aparatul radio al masinii. Apoi 

sistemul masinii va reda muzica aleasa din dispozitiv. 

 Ajustati frecventa: Apasati lung tasta  pentru a intra in starea de selectare a frecventei, iar apoi, cand display-ul digital va 

licari, apasati tastele "+" "-" pentru functia rapida FM plus/minus, dispozitivul putand fi setat pe o frecventa de la 87.5 la 

108MHZ. 

 Avand port USB dublu, doar unul dintre ele suporta stick USB, iar consumul pentru un singur incarcator este de maxim 

5V/2A, pentru doua incarcari simultane este de 2A. Acesta este consumul si in cazul in care intr-unul dintre porturile USB 

este introdus un stick USB, iar in celalalt un incarcator. 

Modul de intrare audio 

 Inserati cablul audio: un capat inserati-l in sursa, iar pe celalalt in portul audio.  

 Apasati   pentru volum mai mare/mai mic, sau pentru derulare rapida inainte sau inapoi. 

 Apasati tasta   pentru a accesa starea de selectare a frecventei, iar display-ul digital va licari. Apasati + sau – pentru a 

schimba canalul.  

 

Starea memoriei in cazul opririi alimentarii 

Pentru a avea un avantaj, in circumstante normale, de fiecare data cand folositi dispozitivul dupa oprirea alimentarii, sistemul va va 

aminti automat melodia care rula si informatiile referitoare la frecventa, insa cand veti indeparta sau repozitiona dispozitivul de 

stocare sau cand o eroare de sistem va fi detectata, acesta va reda automat prima melodie. 

Nota 
 

 Produsul este prevazut cu port USB dublu. Daca incarcati doua dispozitive in acelasi timp, iesirea maxima este de 5V/2A.  

 In ceea ce priveste Stick-ul USB, doar unul dintre porturi il suporta. 

 Atunci cand dispozitivul transmite pe frecventa FM, volumul nu va fi foarte ridicat (in general 25 sau mai putin) atunci cand 

dispozitivul transmite radio, in scopul de a evita distorsiunea sunetului. Modificati volumul folosind tastele 

corespunzatoare.  

 Dupa oprirea functionarii, unele telefoane mobile pot sa nu realizeze imediat conexiunea, deci trebuie sa realizati din nou 
conexiunea manuala.  

 

 Desi dispozitivul este compatibil cu mai mult de 95% dintre telefoanele mobile de pe piata, exista si telefoane mobile cu 
care nu este compatibil. 

 

 In timpul unei convorbiri telefonice, ajustati volumul astfel incat sa fie moderat, nu foarte ridicat, astfel sa nu afecteze 
calitatea apelului.  

 

 Nu folositi produsul in medii cu praf sau umiditate. Nu il folositi la temperaturi foarte ridicate sau foarte reduse. 
 

 Nu pastrati produsul pe suprafete alunecoase pentru a evita deteriorarea. 


