
 

 

MANUAL DE UTILIZARE 

MODULATOR FM CU BLUETOOTH 

 

 

 

  

 

 

 

Vă mulțumim că ați ales acest produs WELL. Citiți cu atenție și păstrați aceste instrucțiuni la 

îndemână pe toată perioada utilizarii aparatului. 

 

Cod comandă: FMTRANS-BT-ESPRIT-WL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Introducere 

Transmițător FM Bluetooth cu lumini LED RGB. Acest dispozitiv poate să redea muzică și apeluri 

direct de pe dispozitivul Bluetooth către sistemul FM stereo al mașinii. Microfonul încorporat vă 

oferă o funcție hands-free uimitoare, este, de asemenea echipat cu un slot pentru card Micro SD care 

vă permite să vă bucurați de melodiile favorite în format MP3 \ WMA \ WAV \ FLAC prin sistemul 

stereo al mașinii. Porturile USB duale acceptă încărcarea cu o ieșire totală de 30W. Apropo, butonul 

pentru bass vă face să vă bucurați de muzică cu un bass mai profund. Vă rugăm să citiți cu atenție 

manualul de utilizare înainte de utilizare. Sperăm că acest dispozitiv vă va face conducerea mai 

interesantă și mai sigură. 

 

Caracteristici 

• Transmite fără fir apeluri telefonice și redă audio către sistemul stereo FM auto prin Bluetooth. 

• Treceți automat la modul mâini libere de la starea de redare a muzicii la primirea unui apel telefonic. 

• Utilizare usoară cu ajutorul butonului rotativ mare. 

• Lumina de fundal cu LED RGB adaugă strălucire mașinii tale. 

• Apăsați butonul cu funcția bass pentru a vă bucura de sunetul profund al basului în mașină. 

• Activarea rapidă a asistentului Siri / Google și etc ... 

• Afișaj LED portocaliu mare. 

• Detectează tensiunea bateriei auto la pornire 

• Porturi de încărcare USB duble: 5V / 2.4A + QC3.0 

• Suportă Pornirea / Oprirea luminii LED 

• Versiune Bluetooth: 5.0 

 

Precauții 

Vă rugăm să citiți cu atenție toate avertismentele privind instrucțiunile de siguranță înainte de a utiliza 

acest produs. Utilizarea necorespunzătoare a acestui produs poate duce la deteriorarea acestuia sau a 

produselor atașate. Pentru a vă asigura că produsele funcționează bine, vă rugăm să nu utilizați 

niciodată în următoarele condiții: 

 În spații umede sau subacvatice; 

 În apropierea instalației de încălzire sau a temperaturii ridicate; 

 În lumina directă a soarelui puternic; 

 În spații cu tentativă de cădere; 

 Nu demontați niciodată produsul fără permisiunea cuvenită, în caz contrat, acesta poate anula 

garanția. 

 

 

 

 

 



 

Instrucțiuni de utilizare 

 

 

 

 

Utilizarea funcției transmițător FM 

Conectați transmițătorul FM la bricheta vehiculului sau la portul de alimentare. 

Reglați radioul la o frecvență FM neutilizată (așa cum se recomandă în imagini), apoi potriviți aceeași 

frecvență a acestei unități. 

Introduceți o memorie USB care conține fișiere MP3 în portul USB din stânga. Acesta va reda și 

transmite fișierul automat. Urmați imaginile atașate pentru a vă controla cu ușurință muzica. 

 

Utilizarea funcției Bluetooth 

Utilizarea Bluetooth-ului pentru prima dată, trebuie să asociați telefonul mobil cu această unitate. 

Activați funcția Bluetooth a telefonului mobil, apoi căutați un dispozitiv nou. Când telefonul mobil 

detectează această unitate (denumită „ESPRIT”), vă rugăm să împerecheați și să vă conectați utilizând 

parola originală „0000” (dacă este necesar). 

În modul de redare a muzicii, când recepționați un apel, această unitate va trece automat în modul 

telefon. 

 

Apel Bluetooth 

Vă rugăm să apăsați pentru a răspunde la apelul primit. Țineți apăsat pentru a respinge apelul. 

Vă rugăm să        apăsați  a închide un apel. 

Apăsați       de două ori pentru a apela automat ultimul număr.  

În timpul unui apel, țineți apăsat  pentru a comuta într-o conversație privată.  

Când efectuați un apel, puteți forma numărul de telefon numai de pe telefonul dvs. mobil, dar odată 

ce apelul a fost conectat, puteți utiliza funcția mâini libere pentru a vă bucura de acesta. 

  

Utilizarea funcției de încărcăre prin USB 

Conectați portul încărcătorului USB (două porturi sunt disponibile ambele sunt ok) la telefonul dvs. 

mobil, cu un cablu USB (nu este inclus) atunci când acest produs este alimentat de la priza brichetei 

auto, produsul va fi utilizat ca încărcător pentru telefonul mobil. 

Cititor / Încărcător USB 2.4A 

Microfon 

Melodia anterioară / Frecvență - 

Amplificare bass 

Afișaj LED 

Port USB QC 3.0 

Melodia următoare / 

Frecvență + 

Buton activare asistent 

Siri/Google 

 

Slot card Micro SD 

Mod muzică: Redare / Pauză 

Mod apel: apăsați o dată pentru a răspunde / apăsați din nou pentru a închide 

Pe linie: apăsați o dată pentru a închide / țineți apăsat pentru a intra  în modul de apel 

privat 

Rotiți pentru a regla Volumul sau Frecvența 

(în sensul acelor de ceasornic pentru a mări / în sens invers pentru a scădea) 

Țineți apăsat pentru a intra în modul de reglare a frecvenței 



 

Vă rugăm să rețineți: ieșirea maximă a USB-ului din stânga este de 2.4A. 

Ieșirea maximă a portului QC3.0 este de 3 A. 

Redați fișiere MP3 / WMA de pe un stick USB prin portul USB stânga. 

 

Bass profund 

Când ascultați muzica prin USB sau telefon mobil. Apăsați butonul „b” pentru a vă bucura de muzică 

cu un bass profund. Apăsați din nou pentru a reveni la sunetul original. 

Țineți apăsat butonul „b” pentru a opri transmisia FM, afișajul LED și luminile LED (numai funcția 

de încărcare este rezervată). 

Lumini RGB 

Apăsați butonul de comutare a luminii pentru a schimba stilul de iluminare diferit. Secvența este 

următoarea: 

Roșu (C01) -> Verde (C02) -> Albastru (C03) -> Alb (C04) -> Dans (numai în modul de redare a 

muzicii - Micro SD / BT / USB) -> Dezactivat 

Asistent vocal 

Țineți apăsat butonul de comutare a luminii pentru a accesa asistentul vocal Siri / Google. 

 

Specificații 

Versiune Bluetooth: 5.0 

Protocol Bluetooth: AVRCP, HFP, A2DP 

Gama de frecvență: 87,6-107,9 MHz 

Stabilitatea frecvenței: ± 10ppm 

Intrare: 12-24V 

Format audio: MP3, MAV, APE, FLAC 

USB (capacitate maximă): 32 GB 

Ieșire încărcător: 5V / 2.4A + QC3.0, total 30W 

Dimensiunea produsului: 83,6 * 48,5 * 45,6 mm 

Dimensiunea afișajului (galben): 8 * 20mm (1 inch) 

Greutate: 44,5g 

Material: ABS 

 

Conținutul ambalajului: 

Modulator FM auto cu Bluetooth 

Manual de utilizare 

 

 

Deșeurile de echipamente  electrice și electronice  sunt o categorie 

specială de deșeuri , colectarea , depozitarea , tratarea și reciclarea sunt 

importante deoarece se pot evita poluări ale mediului cu gaze de efect 

de seră  sau metale grele, și care pot fi dăunătoare sănătății. Depunând 

la centrele speciale  de colectare a DEEE, vă debarasați responsabil de 

aceste deșeuri, vă asigurați ca acestea ajung să fie reciclate corect și 

totodată protejați natura. Nu uitați! Fiecare aparat electric ajuns la 

groapa de gunoi, pe camp sau pe malul apei poluează! Simbolul 

(pubela tăiată cu un x) reprezintă obiectul unei colectări separate a 

EEE: 

 

 

Importator și distribuitor: 

SC VITACOM ELECTRONICS SRL 

CIF: RO 214527, Tel. 0264-438401*, 

office@vitacom.ro, www.vitacom.ro 

mailto:office@vitacom.ro
http://www.vitacom.ro/

