
lnstructiuni: 

Modulator FM T692-M 
Manual de utilizare 

•lntroduceti modulatorul in suportul destinat brichetei autoturismului dumneavostra
sau intr-un port de alimentare.
•Setati radioul pe frecventa FM dorita, apoi setati pe aceeasi frecventa si modula-
torul folosind butoanele de pe aparat sau de pe telecomanda
• lntroduceti stick-ul de memorie in portul USB sau card-ul SD on portul de card 
(daca are), va porni automat sa redea melodiile de pe dispozitiv. 
• Acest produs suporta si alte dispozitive: MP3 player, CD-DVD player, folosind
cablul audio furnizat odata cu produsul. Un capat al acestui cablu trebuie bagat in 
modulator, iar la celalalt capat se conecteaza dispozitivul MP3 player, CD-DVD 
player. Melodiile stocate pe aceste dispozitive vor fi redate pe radioul masinii.
Toate comenzile de redare sunt functionale pe dispozitiv nu pe modulatorul fm. 

Ghid de operare: 

Ghid de operare 

1, pornire / oprire 

2, Cum sa modificati 
volumul 

3, Cum sa schimbati 
frecventa 

4, Cum alegeti muzica 

5.Setare EQ 

6.Schimbare director 
(folder) 

Transmitator FM 

Apasati butonul "PLAY" : pentru porn ire 
muzica 
Pentru oprire apasati tot PLAY 
Apasare lunga pe butonul " ": crestere 
volum 
Apasare lunga pe butonul " ": scadere 
volum 

Apasati "CH": apoi apasati pe "►W: 
crestere frecventa 
Apasati "CH": apoi apasati pe " ◄": 
scadere frecventa 

Apasare scurta pe "►►I": pentru melodia 
urmatoare 
Apasare scurta pe" ◄": pentru melodia 
anterioara 

Nonsupport 

Nonsupport 

Telecomanda 

Apasati  I  

Apasati ''VOL+"" crestere 
volum; 
apasati ''VOL -" pentru 
scadere volum 
Apasati butonul "CH+": 
crestere 0.1 MHZ 
Apasati butonul "CH-": 
reducere 0.1 MHZ; 
sau apasati "CH " apoi 
apasati numarul frecventei 
dorit ,apasati ,,CH+" pentru 
confirm are 
Apasati butonul "NEXT►►!": 
pentru melodia urmatoare; 
Apasati butonul "PREV  ◄": 
redare ultima melodie; 
sau apasati numarul 
melodiei dorite. 

Apasati "EQ" pentru a 
selecta EQ dorit 

Apasati ,,folder+" sau 
,,folder-" 
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