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Boxa Bluetooth Hydra



1. Modul Bluetooth:
1.1Versiune Bluetooth: V4.2. Fisiere suportate: HSP, HFP, 
A2DP, AVRCP protocol, memento vocal in engleza, numele de 
conectare Bluetooth "Electra".
1.2 Exista 2 moduri de pornire:
Puneti comutatorul in pozitia "ON" pentru a porni boxa. 
Pictograma ceasului, cea a bateriei si a alarmei se vor aprinde.
1.Apasati lung butonul ON pentru a intra in modul Bluetooth cu 
alerta vocală. Apasati din nou butonul ON inca o data pentru a 
iesi din modul Bluetooth.
2. Apasati lung butonul ON pentru a intra in modul Bluetooth cu 
alerta vocala, pictograma va lumina intermitent in timp ce 
asteptati conexiunea. Cautati numele de asociere: "Hydra" din 
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dispozitivul Bluetooth pentru a va conecta cu succes (parola 
este 0000, daca este necesar) Veti observa ca pictograma 
Bluetooth lumineaza intermitent in timp ce reda muzica. Boxa, 
detine tehnologia de conectare automata, aceasta se va conecta 
automat la ultimul dispozitiv conectat
2. Mod SD Card
2.1 Porniti boxa si introduceti cardul de memorie, aceasta va 
intra automat in modul de redare de pe card.
2.2 Pictograma pentru card lumineaza intermitent in timpul 
redarii muzicii.
2.3 Scoaterea cardului va comuta automat boxa in modul 
Bluetooth.

3. Mod AUX
3.1 Introduceti cablul AUX si pictograma AUX se aprinde
3.2 Scoateti cablul AUX si boxa va intra automat in modul 
Bluetooth
4. Mod FM
4. Apasati lung butonul de redare / pauza FM dupa intrarea in 
modul Bluetooth, boxa are o antena incorporata. Cablul AUX sau 
cablul USB pot fi utilizate si ca antena.
4.2 Apasati scurt butonul de redare / pauza pentru cautarea 
canalelor, pictograma va lumina intermitent in timpul cautarii.
4.3 Dupa gasirea canalelor dorite, apasati scurt butonul inapoi / 
inainte pentru comutarea canalelor, apasati lung butonul inapoi 
/ inainte pentru a creste si scadea volumul.
5. Incarcarea:
5.1 Conectați cablul USB pentru incarcare la computer sau la 
incarcatorul cu 5V.
5.2 Indicatorul rosu este aprins in timpul incarcarii, se va stinge 
dupa ce boxa este complet incarcata 
5.3 Volumul implicit incepe de la 10, volumul maxim poate 
crește pana la 15. 



5.4 Cand nivelul bateriei este mai mic de 15%, pictograma va 
clipi. Daca bateria este la un nivel foarte scazut, boxa va va 
atentiona printr alerta vocala si apoi se va opri.
Doar functia ceas nu va fi afectata de oprirea boxei, apasati 
orice tasta pentru afisarea ceasului timp de 3 secunde. 
5.5 Functia de memorie, ceasul va continua să funcționeze 
dupa ce boxa se oprește si va afișa ora exacta cand o veti porni.
6. Ceas
6.1 Setarile ceasului se pot face apasand lung butonul "M" 
pana cand cifra orei lumineaza intermitent 
6.2 Apasati scurt "M" pentru a intra in setarile orei, minutelor, 
apoi apasati "+/-" pentru a ajusta numarul.
6.3 Exista doua moduri de afisare a timpului, in format de 
12ore sau de 24ore
- Afisarea in format 12 ore apare cu pictograma AM sau PM 
luminand intermitent, apasati scurt butonul "-" / "+" pentru a 
schimba setarea in timp ce AM sau PM lumineaza intermitent. 
Apasati din nou tasta "M" pentru a confirma setarea curenta, 
apasati lung tasta "M" pana cand setarea este efectuata cu 
succes si pictograma nu mai lumineaza intermitent.
Afisarea in format 24 de ore apare cu         stinsa, apasati 
butonul "-" / "+" pentru a ajusta in timp ce pictograma ceas 
lumineaza intermitent. Apasati scurt tasta M pentru a 
confirma setarea curenta si introduceti automat urmatoarea 
setare.
Apasati lung tasta M pana cand setati cu succes si pictograma 
nu mai lumineaza intermitent
7. Desteptator
7.1 Apasati scurt “M” pentru a schimba pe modul Alarm clock 
1 
7.2 Apasati lung “M” pana cifra orei lumineaza intermintent 
pentru setarea Alarm clock 1. Apasati scurt “+” sau “-“ pentru 
programare



7.3 Apoi apasati scurt tasta M pentru a confirma setarea 
curenta si va intra automat in setarea minutelor, a melodiei 
pentru alarma, a repretarii alarmei si a pornirii si opririi 
ceasului alarmei. Apasati lung tasta M pentru ca pictograma sa 
nu lumineze intermitent pentru a confirma setaricle cu succes.
7.4 Setarile pentru Alarm Clock 2 sunt identice cu cele de la 
Alarm Clock 1 
7.5 Melodiile pentru alarma
Exista 7 melodii care pot fi setate ca sonerii. Exista 5 tonuri de 
apel care vin odata cu boxa, dar puteti alege si prima melodie 
de pe cardul TF sau ultima piesa ascultata la radio. Apasati "+" 
si "-" pentru a comuta intre ele. Apasati scurt tasta M pentru a 
confirma setarile curentesi  pentru a intra in setul urmator.
7.6 Pornirea si oprirea
ON inseamna ca alarma functioneaza si        ceasului 
lumineaza 
OFF inseamna ca alarma nu functioneaza si pictograma nu 
este aprinsa. Apasati pe afișaj "+" / "-" pentru a alege ON sau 
OFF

7.6 Optiunea de repetare
In timp ce pictograma ceasului        lumineaza intermitent, 
apasati "-" / "+" pentru a alege opțiunea de repetare a alarmei. 
Daca         se aprinde, inseamna ca ceasul desteptator 
funcționeaza zilnic. Daca      este stinsa, inseamna ca ceasul 
desteptator funcționeaza numai in acea zi.
7.7 Functia de snooze
Cand soneria de la alarma suna, apasati orice tasta pentru a 
intra in modul amanare si va suna din nou dupa 10 minute. 
Faceti dublu clic pe         pentru a anula modul de amanare. 
Alarma va continua sa sune timp de 2 minute daca nu apasati 
nici o tasta pentru a o anula.



Mod 
Butoanele Audio 

 Boxa ON/OFF Volum scazut/ 
Melodia anterioara Mod/Pauza/Apelare Urmatoarea melodie/ 

Volum crescut 

Bluetooth  

Apasare lunga pentru 
boxa on/off,  
Apasare scurata 
pentru deconectare 
Bluetooth 

Apasare scurta 
pentru melodia 
anterioara, 
Apasare lunga pentru 
scaderea volumului 

Apasare scurta 
pentru redare/ 
pauza/ raspuns/ 
inchidere,  
Apasare lunga 
pentru schimbarea 
modului/ 
respingerea 
apelului.  
Dublu clic pentru 
reapelare. 

Apasare scurta pentru 
melodia urmatoare,  
Apasare lunga pentru 
cresterea volumului 

TF Card Apasare lunga pentru 
boxa on/off 

Apasare scurta 
pentru melodia 
anterioara, 
Apasare lunga pentru 
scaderea volumului 

Apasare scurta 
pentru redare/ 
pauza/ raspuns, 
Apasare lunga 
pentru schimbarea 
modului 

Apasare scurta pentru 
melodia urmatoare,  
Apasare lunga pentru 
cresterea volumului 

AUX Apasare lunga pentru 
boxa on/off 

Apasare scurta 
pentru melodia 
anterioara, 
Apasare lunga pentru 
scaderea volumului 

Apasare scurta 
pentru modul mut,  
Apasare lunga 
pentru schimbarea 
modului 

Apasare lunga pentru 
cresterea volumului 

FM Apasare lunga pentru 
boxa on/off 

Apasare scurta 
pentru melodia 
anterioara, 
Apasare lunga pentru 
scaderea volumului 

Apasare lunga 
pentru schimbarea 
modului,  
Apasare scurta 
pentru schimbarea 
canalelor 

Apasare scurta pentru 
urmatorul post,  
Apasare lunga pentru 
cresterea volumului 

 



Butoanele ceasului 

In jos M  
Modul ceas In sus Amanare/reducerea 

intensita�i afisajului 

Ceas Apasare scurta 
pentru a da inapoi 

Apasare scurta pentru 
confirmarea urmatoarei 
setari  
Apasare lunga pentru 
cofirmarea setarii sau 
pentru iesire  

Apasare scurta 
pentru a da 
inainte 

Apasare scurta pentru 
reducerea intensita�i 
afisajului 
Apasare lunga pentru oprirea 
afisajului 

Alarma 1 
 

 

 

 

 

 

Apasare scurta 
pentru a da inapoi 

Apasare scurta pentru 
confirmarea urmatoarei 
setari  
Apasare lunga pentru 
cofirmarea setarii sau 
pentru iesire 

Apasare scurta 
pentru a da 
inainte 

Apasare scurta pentru 
reducerea intensita�i 
afisajului 
Apasare lunga pentru oprirea 
afisajului 

Alarma 2 Apasare scurta 
pentru a da inapoi 

Apasare scurta pentru 
confirmarea urmatoarei 
setari  
Apasare lunga pentru 
cofirmarea setarii sau 
pentru iesire 

Apasare scurta 
pentru a da 
inainte 

Apasare scurta pentru 
reducerea intensita�i 
afisajului 
Apasare lunga pentru oprirea 
afisajului 

Nota:
- Butoanele "+" si "-" functioneaza numai atunci cand se fac 
setarile
 - Amanarea alarmei se face prin apasarea oricarei taste
- Faceti dublu clic pe pictograma      pentru a anula amanarea



Informatii privind deseurile de echipamente electrice si 
electronice (DEEE)

Deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE) pot 
contine substante periculoase ce au un impact negativ asupra 
mediului si sanatatii umane, in cazul in care nu sunt colectate 
separat.
Acest produs este conform cu Directiva UE DEEE (2012/19/UE) si 
este marcat cu un simbol de clasificare a deseurilor de 
echipamente electrice si electronice (DEEE), reprezentat grafic 
in imaginea alaturata.
Aceasta pictograma indica faptul ca DEEE nu trebuie 
amestecate cu deseurile menajere si ca ele fac obiectul unei 
colectari separate.
Avand in vedere prevederile OUG 195/2005 – referitoare la 
protectia mediului si O.U.G. 5/2015 privind deseurile de 
echipamente electrice si electronice, va recomandam sa aveti in 
vedere urmatoarele:
• Materialele si componentele folosite la constructia acestui 
produs sunt materiale de inalta calitate, care pot fi refolosite si 
reciclate.
• Nu aruncati produsul impreuna cu gunoiul menajer sau cu 
alte gunoaie la sfarsitul duratei de exploatare.
• Transportati-l la centrul de colectare pentru reciclarea 
echipamentelor electrice si electronice unde va fi preluat in mod 
gratuit.
• Va rugam sa luati legatura cu autoritatile locale pentru detalii 
despre aceste centre de colectare organizate de operatorii 
economici autorizati pentru colectarea DEEE.




