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G Instructiuni de utilizare 
 

1. Comenzi si butoane 

1. Conexiune de încărcare USB cu tehnologia Qualcomm 

Quick Charge 3.0 

2. Conector pentru unitate flash USB 

3. Afișaj/ Indicator de frecvență 

4. Piesa anterioara/ reducerea volumului/ frecvența mai joasa 

5. Redare / pornire / pauză / activare frecvență 
6. Card slot microSD  

7. Următoarea piesa/ creșterea volumului/ frecvență mai 

inalta 

 

Vă mulțumim că ați ales un produs Hama. 

Va rugam sa citiți complet instrucțiunile și informațiile următoare. 

Păstrați aceste instrucțiuni într-un loc sigur pentru referințe 

viitoare. Dacă vindeți dispozitivul, transmiteți aceste instrucțiuni de 

operare noului proprietar. 
 

2. Explicația simbolurilor de avertizare și a notelor 

• Nu modificați produsul în niciun fel. Acest lucru anulează 

garanția. 

• Nu utilizați produsul în imediata apropiere a încălzitoarelor sau a 

altor surse de căldură sau în lumina directă a soarelui. 

• Utilizați produsul numai în condiții climatice moderate. 

• Nu lăsați acest produs, ca toate produsele electrice, la 

îndemâna copiilor! 

• Nu utilizați produsul în zone în care nu este permisă utilizarea 

dispozitivelor electronice 

 

 
 

 
 

 

 
3. Continutul pachetului 

• Transmițător FM cu funcție Bluetooth ® 

• Aceste instrucțiuni de utilizare 
 

4. Note de siguranta 

• Produsul este destinat numai pentru uz privat, necomercial. 

• Utilizați produsul numai pentru scopul propus. 

• Nu folosiți produsul în afara limitelor de putere indicate în 

specificații. 

• Protejați produsul de murdărie, umiditate și supraîncălzire și 

utilizați-l numai în mediu uscat. 

• Nu utilizați produsul în medii umede și evitați stropirea. 

• Nu îndoiți și nu zdrobiți cablul. 

• Trageți întotdeauna direct de priză atunci când deconectați 
cablul, niciodată de cablu în sine. 

• Nu aruncați produsul și nu-l expuneți la șocuri majore. 

• Eliminați imediat materialul de ambalare conform 

reglementărilor aplicabile la nivel local. 

5. Caracteristicile produsului 

Transmițătorul FM este utilizat pentru a transmite muzică sau 

voce de pe un dispozitiv mobil (smartphone, tabletă etc.) către 

un dispozitiv de redare FM (cum ar fi un radio auto) de înaltă 

calitate într-o mașină, rulotă sau barcă. În același timp, până la 

două dispozitive terminale pot fi încărcate simultan folosind 

conexiunile USB. Transmițătorul FM este compatibil cu toate 

dispozitivele terminale care au o funcție Bluetooth ®. 

Transmițătorul FM poate transmite, de asemenea, muzică sau 

voce direct de pe un stick USB (maxim 32 GB) sau un card 

microSD (maxim 32 GB). 

6. Noțiuni introductive și funcționare 

• Conectați transmițătorul FM la o priză a sistemului electric al 

vehiculului dvs., apoi stabiliți conexiunea Bluetooth ® între 

dispozitivul mobil și transmițătorul FM, așa cum este descris mai 

jos. 

• Alternativ, fișierele audio pot fi transferate direct de pe un 

stick USB sau un card microSD. 

Pericol de electrocutare 

• Nu deschideți dispozitivul și nu continuați să îl utilizați 
dacă acesta se deteriorează. 

• Nu utilizați produsul dacă cablul de încărcare, adaptorul 

sau cablul de alimentare sunt deteriorate 

• Nu încercați să reparați singur produsul. Lăsați orice 

lucrare de service unor experți calificați. 

Nota 

• Când utilizați acest produs, respectați legile și 
reglementările locale aplicabile traficului. 

• Aveți grijă ca elementele componentele precum airbag-urile, 

zonele de siguranță, comenzile, instrumentele etc. și 
vizibilitatea să nu fie blocate sau restricționate. 

• Verificați dacă produsul este montat în siguranță înainte de a 

începe călătoria. 

• Nu vă lăsați distras de produs atunci când conduceți un 

vehicul. Acordați întotdeauna atenție traficului din jur și 
mediului dvs. 
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6.2 Redare audio (prin Bluetooth) 

Porniți și controlați redarea audio pe dispozitivul terminal 

conectat în consecință. Alternativ, redarea audio poate fi 

controlată și pe transmițătorul FM (dacă dispozitivul conectat 

acceptă această funcție). 

• Apasa  butonul funcțional pentru a porni sau a 

întrerupe redarea audio. 

• Apasa > butonul functional pentru a reda inainte. 

• Apasa < butonul functional pentru a reda inapoi. 

 

6.3 Audio Redare audio 

(prin stick USB sau card microSD) 

• Conectați stick-ul USB la mufa USB marcată cu  (2);  
redarea va începe automat. 

• Introduceți un card microSD în slotul pentru card (6) de pe 

transmițătorul FM; redarea va începe automat 
 

• Asigurați-vă că dispozitivul terminal Bluetooth® este pornit și că 

Bluetooth® este activat. 

• Conectați transmițătorul FM la o priză auto situată lângă 

radioul auto. 

• Asigurați-vă că emițătorul FM se află în limita maximă 

de transmisie de 10 metri. 

• Deschideți setările Bluetooth ® de pe dispozitivul terminal și 
așteptați până când BT21H apare în lista dispozitivelor Bluetooth 

® găsite. 

• Selectați BT21H și așteptați până când transmițătorul FM este 

listat ca fiind conectat în setările Bluetooth ® de pe dispozitivul 

terminal. O frecvență de transmisie este acum afișată pe afișaj. 

Nota - Parola Bluetooth ® 

Unele dispozitive terminale necesită o parolă pentru a se conecta 

la un alt dispozitiv Bluetooth ®. 

• Dacă dispozitivul dvs. terminal solicită o parolă pentru 

conectarea la difuzor, introduceți 0000. 

 

 

 

 

 

 
6.4 Căutarea manuală a stațiilor 

• Căutați o frecvență disponibilă pe radioul auto (static fără 

semnale parțiale). 

• Setați aceeași frecvență pe transmițătorul FM. Pentru a face acest lucru, 

Tineti apasat  butonul (5) timp de 2 secunde până când 

indicatorul de frecvență de pe afișaj (3) începe să clipească. 

• Apoi apasati butonul < sau butonul > pentru a seta frecvența dorită. 

• Transmițătorul FM stochează întotdeauna ultima frecvență setată. 

 
 

6.5 Funcția de încărcare 

 

 

 

 

Nota – Conexiune afectată 

După ce transmițătorul FM și dispozitivul terminal au fost 

asociate, conexiunea este stabilită automat. Dacă conexiunea 

Bluetooth ® nu este stabilită automat, verificați următoarele: 

• Verificați setările Bluetooth ® ale dispozitivului terminal 

pentru a vedea dacă BT21H este conectat. Dacă nu, repetați 

pașii enumerați în asocierea Bluetooth ®. 

• Verificați dacă dispozitivul terminal și emițătorul FM sunt 

la mai puțin de 10 metri distanță. Dacă nu, apropiați 
dispozitivele unul de celălalt. 

• Verificați dacă obstacolele afectează autonomia. Dacă da, 

apropiați dispozitivele unul de celălalt. 

Nota – Standby automat 

• După 50 până la 60 de secunde fără a fi apăsat un semnal 

muzical sau un buton, transmițătorul FM trece în standby. 

• Dacă primește un semnal muzical sau este apăsat un buton, 

transmițătorul FM este activat din nou. 

Nota 

• Capacitatea stick-ului USB sau a cardului microSD nu trebuie 

să depășească 32 GB. 

• Următoarele formate sunt acceptate pentru redarea audio: 

MP3. 

Nota 

• Pentru unele tipuri de vehicule, contactul trebuie să fie pornit 

pentru a alimenta priza auto de 12V. Pentru mai multe 

informații, vă rugăm să consultați instrucțiunile de funcționare 

ale vehiculului. 

• Deconectați toate cablurile și conexiunile de la bord după utilizare. 
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Nota – Conectarea dispozitivelor terminale 

• Înainte de a conecta un dispozitiv terminal, verificați dacă puterea 

de încărcare a încărcătorului poate furniza suficientă energie 

pentru dispozitiv. 

• Asigurați-vă că consumul total de energie al tuturor dispozitivelor 

terminale conectate nu depășește 3000 mA. 

• Vă rugăm să consultați instrucțiunile din manualul de utilizare al 

dispozitivului terminal. 

• Deconectați toate cablurile și conexiunile la rețea după utilizare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6 Functia Hands-free 

Datorită microfonului său încorporat, transmițătorul FM are o 

funcție integrată mâini libere. 

• Când se primește un apel, dispozitivul trece automat de la 

redarea muzicii la modul fără mâini; pur și simplu apăsați pe 

butonul  pentru a prelua apelul. 

• Apasati pe din nou pentru a termina apelul. 

Tinand apasat butonul de doua ori, apelează automat 

ultimul număr apelat. 
 

7. Îngrijire și întreținere 

 
9. Date tehnice 

 

 

 Transmițător FM cu 

Funcția Bluetooth ® 

Tehnologie Bluetooth ® Bluetooth ® v4.2 

Tensiune de intrare 12 – 16V  

Curentul de intrare 2.1 A  

Tensiunea și curentul de ieșire 

pe USB 1  

Marcat cu simbolul: 

3.6- 6.5V 3A  

6.5- 9V 2A  

9 -  12 V 1.5A  

Curent de ieșire, USB 2  

Marcat cu sumbolul:   

Fără funcție de 

încărcare; potrivit 

doar pentru stick-uri 

USB 

10. Informatii de reciclare 

Notă privind protecția mediului: 

După implementarea Directivei europene 2012/19 / 

UE și 2006/66 / UE în sistemul juridic național, se 

aplică următoarele: 

Dispozitivele electrice și electronice, precum și bateriile 

nu trebuie aruncate la gunoiul menajer. Consumatorii 

sunt obligați prin lege să returneze dispozitivele electrice și 

electronice, precum și bateriile la sfârșitul duratei lor de viață la 

punctele publice de colectare amenajate în acest scop sau la punctul 

de vânzare. Detaliile despre acest lucru sunt definite de legea 

națională a țării respective. 

Acest simbol de pe produs, manualul de instrucțiuni sau ambalaj 

indică faptul că un produs este supus acestor reglementări. 

Reciclând, refolosind materialele sau alte forme de utilizare a 

dispozitivelor / bateriilor vechi, aduceți o contribuție importantă la 

protejarea mediului nostru.

 

 
 

8. Pierderea garantiei 

Hama GmbH & Co KG nu își asumă răspunderea și nu oferă nicio 

garanție pentru daunele rezultate din instalarea / montarea 

necorespunzătoare, utilizarea necorespunzătoare a produsului sau 

din nerespectarea instrucțiunilor de utilizare și / sau a notelor de 

siguranță.
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11. Declaratie de Conformitate 

Hereby, Hama GmbH & Co KG declară că tipul de 
echipament radio [00014165] este în conformitate cu 
Directiva 2014/53 / UE. Textul integral al UE 

declarația de conformitate este disponibilă la următoarea adresă de 
internet: 

www.hama.com/ 00014165 /Downloads. 
 

Frecvența pentru 

Transferuri Bluetooth ® 

2,402 GHz ~ 2,480 

GHz 

 

Putere de transmisie Bluetooth ® 

 

max. 4 dBm 

 

Gama de frecvență FM 

 

87.6–107.9 MHz 

 

Transmiterea puterii 

 

max. -43 dBm 

http://www.hama.com/00014165/Downloads
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Hama GmbH & Co KG 

86652 Monheim / Germany 

 

 

 

Service & Support 

www.hama.com 

+49 9091 502-0 

DG 
 
 
 
 

The Bluetooth ® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any 

use of such marks by Hama GmbH& Co KG is under license. Other trademarks and trade names are 

those of their respective owners. 

All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, 

and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied. 00
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