
Manual de utilizare MODULATOR FM HANDS FREE T11 CU BLUETOOTH, USB SI MICROSD 

 

Dispozitivul este un MP3 Player Bluetooth conceput pentru a fi utilizat in masina. Acesta poate reda melodii de pe cardul de memorie 

sau de pe un stick USB transmitand sunetul sistemului stereo al masinii prin semnal radio. 

De asemenea, acesta transmite muzica de pe telefonul mobil catre sistemul audio al masinii prin functia Bluetooth. Poate fi folosit ca 

si car kit hands-free in timpul condusului. 

Dispozitivul transmite semnalul prin wireless, fara a fi necesar sa modificati nimic in ceea ce priveste autoturismul. Poate fi folosit atat 

pe post de MP3 player in scopul divertismentului, cat si pe post de car kit in scopul sigurantei pe parcursul calatoriilor cu masina. 

 Echipamentul poate identifica voltajul bateriei 

 Suporta apeluri hands-free realizate prin conexiunea Bluetooth datorita microfonului incorporat 

 Muzica va fi redata direct atunci cand telefonul mobil este conectat 

 Telefonul mobil se poate conecta automat atunci cand dispozitivul este pornit 

 Suporta card de memorie externa sau stick USB; poate reda fisiere audio in format MP3/WMA 

 Are integrat un incarcator auto cu iesire 5V-1200mA, pentru incarcarea dispozitivelor  

Daca folositi dispozitivul pentru prima data 

Acesta porneste automat in momentul in care este introdus in suportul pentru bricheta al masinii 

 Selectati una dintre frecvente 

 Porniti sistemul audio al masinii si selectati aceeasi frecventa cu cea a dispozitivului 

Ajustarea frecventei si a volumului 

Dispozitivul suporta 206 canale de frecventa, de la 87.5MHz la 108 MHz. Apasati butonul “CH” pentru a activa meniul de selectare a 

frecventei, rotiti “▐◄”  sau folositi “►▐” pentru a seta canalul de frecventa. Apasati si mentineti butonul pentru setare rapida sau 

apasati si eliberati imediat butonul pentru setare cu 0.1MHz per interval. Dupa ce ati realizat complet setarile, apasati si eliberati 

imediat tasta “CH” pentru a iesi din meniu. Daca nu are loc nicio operatiune in 2 secunde, dispozitivul va iesi automat din meniu. 

Ajustati volumul actionand tasta . 

Redarea melodiilor de pe cardul de memorie sau stick-ul USB 

Inserati cardul de memorie sau stick-ul USB in dispozitiv. Acesta il va identifica automat si va reda fisierele audio in format 

MP3/WMA de pe card sau stick. 

Conectati stick-ul USB in portul USB al dispozitivului, iar acesta va identifica si reda automat fisiere audio MP3/WMA de pe stick-ul 

USB. 

Play/Pauza/Selectare 

Atunci cand dispozitivul reda melodii de pe cardul de memorie sau de pe stick-ul USB, apasati si eliberati imediat tasta   pentru a 

pune pauza, apoi actionati la fel pentru a reda muzica din nou. 

Apasati si eliberati imediat tasta “▐◄” sau “►▐” pentru a selecta melodia anterioara sau pe cea care urmeaza. 

Setari de redare in bucla 

Atunci cand dispozitivul reda melodii de pe card sau stick USB apasati si mentineti tasta “CH” timp de 3 secunde si selectati “Repeat 

all” sau “Repeat songs in the folder” 

Selectarea fisierelor 

Apasati si mentineti tasta “▐◄” sau “►▐” pentru a selecta fisierele. Dupa ce ati selectat fisierul, dispozitivul va reda prima melodie 

din fisierul selectat. 

 



Conectarea cu dispozitivele Bluetooth 

Dispozitivul este prevazut cu chip Bluetooth incorporat si se poate conecta cu alte dispozitive dotate cu aceasta functie.  

Functia de imperechere se va activa automat atunci cand dispozitivul este pornit. Simbolul Bluetooth va licari pe display. Alegeti 

dispozitivul cu denumirea “T11” si conectati-va. 

Dispozitivul are functie de memorie. Atunci cand va fi pornit, se va conecta cu dispozitivul Bluetooth memorat cu care a fost 

imperecheat anterior. 

Redarea melodiilor de pe telefonul mobil 

Dupa ce ati realizat conexiunea Bluetooth intre modulator si telefonul mobil, puteti reda muzica de pe telefon prin sistemul audio al 

masinii; acest lucru este posibil datorita transmisiei de semnal wireless. Puteti, de asemenea, sa efectuati operatiuni in timpul redarii 

melodiilor in ceea ce priveste volumul, pornirea, pauza, trecerea la melodia anteriora sau la cea care urmeaza atat de pe telefonul 

mobil, cat si de pe modulator. 

Schimbarea surselor fisierelor audio 

Dispozitivul poate reda muzica de pe card, stick USB sau de pe dispozitivele Bluetooth conectate. Atunci cand sunt disponibile doua 

sau trei surse, apasati si eliberati imediat tasta “M” pentru a alege. 

Functia Hands-Free Bluetooth 

Atunci cand primiti un apel, apasati si eliberati imediat tasta  pentru a raspunde apelului. Daca doriti sa incheiati apelul, apasati si 

eliberati imediat tasta . 

Puteti sa reapelati ultima persoana cu care ati avut o convorbire prin apasarea de doua ori a tastei . 

Respingerea unui apel 

Apasati si mentineti tasta  timp de 3 secunde pentru a respinge apelul. 

Intrarea Auxiliara 

Dispozitivul este prevazut cu intrare pentru surse audio externe. Reda melodii din surse MP4, MD, CD din interfata intrarii auxiliare. 

Atunci cand sursa externa este conectata, dispozitivul va reda fisierul audio transmitandu-l sistemului audio al autoturismului prin 

semnal FM. 

Selectare Limba 

Puteti alege intre limba engleza si chineza daca apasati si mentineti tasta “M” timp de 5 secunde. 

Functia de incarcator auto USB 

Dispozitivul este prevazut cu functie de incarcator de masina cu iesire de 5V si maxim 2.1A. Interfata iesirii pentru incarcator este 

marcata astfel:  

Functia de oprire a softului 

Apasati si mentineti tasta  timp de 3 secunde pentru a activa modul Stand by. Desi dispozitivul se va afla in acest mod, functia de 

incarcator auto ramane activa. 

Nota: 

Dispozitivul este compatibil cu majoritatea telefoanelor mobile, insa exista si telefoane care nu sunt prevazute cu anumite functii din 

cele descrise mai sus. 


