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INTRODUCERE
Acest modulator FM te ajuta sa redai muzica si sa efectuezi apeluri cu ajutorul
tehnologiei Bluetooth. Vei putea prelua apeluri in regim hands-free datorita
microfonului incorporate. Dispozitivul este prevazut cu doua porturi USB care
faciliteaza incarcarea dispozitivelor mobile. 

Specificatii tehnice
• Versiune Bluetooth: 4.2
• Nume conectare Bluetooth: FMT-B6
• Alimentare: 12-24V
• Ecran: Da 20*8mm (afiseaza frecventa si tensiunea)
• Microfon: Da (functia de vorbire in regim hands-free)
• Frecventa de emisie: 87.5-108.0MHZ
• Format muzica: MP3, WMA, WAV, FLAC
• Slot card: MicroSD (max 64G)
• Iesire USB 1: 2.4A
• Iesire USB 2: 1A
• Iesire totala: 3.4A
• Dimensiuni produs: 107.8 x 49.9 x 87.8 mm
• Greutate produs: 125g
• Culori: Negru
• Material: ABS

Compatibilitate: 
Acest dispozitiv este compatibil si suporta functia hands-free cu telefoanele mobile cu 
tehnologie Bluetooth incorporate.

Atentionari: 
Recomandam citirea tuturor informatiilor de avertizare si folosire in siguranta inainte 
de folosirea produsului. Folosirea neadecvata va duce la deterioarea lui. 
1.Nu folositi in zone umede sau sub apa. 
2.Nu folositi in apropierea surselor de caldura sau la temperaturi ridicate. 
3.Nu expuneti in razele directe ale soarelui. 
4.Nu dezasamblati produsul, va cauza pierderea garantiei. 



DESCRIEREA PRODUSULUIINTRODUCERE
Acest modulator FM te ajuta sa redai muzica si sa efectuezi apeluri cu ajutorul
tehnologiei Bluetooth. Vei putea prelua apeluri in regim hands-free datorita
microfonului incorporate. Dispozitivul este prevazut cu doua porturi USB care
faciliteaza incarcarea dispozitivelor mobile. 

Specificatii tehnice
• Versiune Bluetooth: 4.2
• Nume conectare Bluetooth: FMT-B6
• Alimentare: 12-24V
• Ecran: Da 20*8mm (afiseaza frecventa si tensiunea)
• Microfon: Da (functia de vorbire in regim hands-free)
• Frecventa de emisie: 87.5-108.0MHZ
• Format muzica: MP3, WMA, WAV, FLAC
• Slot card: MicroSD (max 64G)
• Iesire USB 1: 2.4A
• Iesire USB 2: 1A
• Iesire totala: 3.4A
• Dimensiuni produs: 107.8 x 49.9 x 87.8 mm
• Greutate produs: 125g
• Culori: Negru
• Material: ABS

Compatibilitate: 
Acest dispozitiv este compatibil si suporta functia hands-free cu telefoanele mobile cu 
tehnologie Bluetooth incorporate.

Atentionari: 
Recomandam citirea tuturor informatiilor de avertizare si folosire in siguranta inainte 
de folosirea produsului. Folosirea neadecvata va duce la deterioarea lui. 
1.Nu folositi in zone umede sau sub apa. 
2.Nu folositi in apropierea surselor de caldura sau la temperaturi ridicate. 
3.Nu expuneti in razele directe ale soarelui. 
4.Nu dezasamblati produsul, va cauza pierderea garantiei. 

INSTALARE:

1.Introdu modulatorul FM in soclul brichetei. 

Buton rotativ
Play/Pauza/Raspuns apel/Inchidere Apel/Activare Siri
Roteste in sensul acelor de ceasornic sau invers pentru a 
seta frecventa, volumul sau alegerea melodiilor.

Apasa pentru a raspunde/inchide apelul
Apasa pentru a reda sau pune pauza muzicii
Apasa timp de 1 sec pentru setarea frecventei FM
Apasa timp de 3 sec pentru a active modulul Siri sau Google.

Slot card MicroSD

Frecventa +
Volum +
Urmatoarea melodie

Frecventa -
Volum -
Melodia anterioara

Bluetooth/ Slot card SD/
Melodia urmatoare/ Setare frecventa/Volum

Pornire/Oprire
Melodia anterioara
Setare frecventa/Volum



Asigura-te ca suportul este fixat corect in grila de aerisire inainte de a plasa
telefonul in suportul magnetic.

Lipeste placuta metalica pe spatele teleofnului si apoi fixeaza-l in
suportul magnetic.

INSTRUCTIUNI DE OPERARE:
Cum folosesti functiile modulatorului FM:
1.Introdu modulatorul FMi in soclul brichetei. 
2.Seteaza radio-ul masinii pe o frecventa nefolosita, roteste butonul si apoi display-ul 
LED va afisa frecventa masinii. Potriveste dispozitivul pe aceeasi frecventa.
3.Introdu cardul microSD care continue fisiere audio in slot-ul de card dedicat, 
dispozitivul va incepe sa redea automat fisierele audio. 
Folosirea functiilor Bluetooth:
1.La folosirea functiei Bluetooth pentru prima data este nevoie sa sincronizezi 
telefonul mobil cu modulatorul FM. Activeaza functia Bluetooth de pe telefon si cauta 
dispozitivul FMT-B6. Conexiunea se face la simpla selectare fara sa fie nevoie intro-
ducerea unei parole, dar in cazul in care telefonul cere un cod de securitate se poate 
introduce parola 0000.
2.In modul de redare muzica, cand va intra un apel, modulatorul FM va comuta 
automat pe functia hands-free. 



1. Raspuns/ inchidere apel:
Apasa     pentru a raspunde
Apasa     pentru a inchide un apel 
2. Respingere apel
Apasa lung       timp de 3 seconds pentru a respinge un apel 
3. Apelare ultimul numar
Apasa      de 2 ori pentru a reapela automat ultimul numar
4. Apel privat
Când răspundeți la un apel, apasa lung       timp de 3 secunde pentru a comuta in 
modul de apel privat
5. Redare si pauza muzica:
Apasa      pentru redare muzica
Apasa      din nou pentru pauza
6. Ajustarea volumului:
Apasa      sau rotiți butonul rotund în sensul acelor de ceasornic pentru a mari 
volumul 
Apasa      rotiți butonul rotund în sens invers acelor de ceasornic pentru a reduce 
volumul 
7. Setarea frecventei:
Apasa      si mentine pana cand frecventa va lumina intermitent 
Roteste butonul pentru cresterea/descresterea frecventei
8. Alege melodia:
Apasa      pentru redarea melodiei anterioare
Apasa      pentru redarea melodiei urmatoare
9.Oprire/Pornire
Apasa lung       timp de 2 secunde pentru a porni sau opri dispozitivul
10. Schimbare mod
Apasa lung       timp de 2 secunde  pentru a schimba intre modurile Bluetooth sau 
redare microSD 

Functia de incarcare prin USB:
Dispozitivul o data introdus in soclul brichetei poate fi folosit si ca incarcator pentru 
dispozitivele mobile compatibile prin intermediul celor doua porturi USB. Cablul 
neesar incarcarii dispzitivelor mobile nu este inclus in pachet.
Functia Siri sau Google:
Apasa butonul rotativ timp de 3 sec, iar functia Siri sau Google se va active automat.  

GHID DE FOLOSIRE RAPIDA



Informatii privind deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE)
(Anexa a manualului de utilizare)

Deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE) pot continue 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 reco-
mandam 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.



Nume produs: Modulator FM Bluetooth Tellur FMT-B6, negru
Marca: Tellur 
Cod produs: TLL171082

EMC – 2014/30/EU
Standarde applicate:
EN 50498:2010

RoHS – 2011/65/EU
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