
                                   Instrucțiuni Ceas Retro Cu Încărcător Wireless 

 

01 Buton Redare / Pauza 

Apasare scurta pentru redare / pauza.  

Cand se reda muzica de pe stick USB, card microSD sau AUX: apasati scurt pentru a reda / 

pauza. 

02 Tasta Pornit / Oprit 

Apasati lung butonul pentru a porni sau opri dispozitivul 

03 Tasta Volum 

Rotiti in sens invers acelor de ceasornic pentru vol -, Rotiti in sensul acelor de ceasornic pentru 

vol + 

04 Tasta de mod M 

Apasati scurt butonul "M"  pentru a comuta intre BLUETOOTH / CARD MEMORIE / USB / FM / 

AUX  

In modul radio FM: apasati lung pentru a cauta automat posturile. Aparatul memoreaza toate 

posturile si cu o rotire in sensul acelor de ceasornic puteti comuta intre posturile salvate (pentru 

o receptie mai buna a posturilor de radio recomandam sa extindeti antena FM care se afla in 

spatele dispozitivului). 

05 Butonul "Inainte" 

In modul Bluetooth, USB, card memorie: rotiti la dreapta pentru urmatoarea piesa. 

In modul FM rotiti la dreapta pentru postul de radio urmator din memoria dispozitivului.  

06 Butonul "Inapoi" 

In modul Bluetooth, USB, card memorie: rotiti la stanga este piesa anterioara 

In modul FM rotiti la stanga pentru postul de radio anterior din memoria dispozitivului  

07 Incarcare wireless - Acest semn (aflat pe partea superioara a dispozitivului) este locatia 

modulului de incarcare wireless pentru dispozitivele care au aceasta functie 

08 Port de intrare audio AUX 

Conectati-va la un computer / telefon mobil sau alt dispozitiv printr-un cablu audio. 



10 Port de intrare card microSD 

Introduceți cardul si redati muzica MP3 de pe cardul de memorie. 

11 Port de intrare USB 

Introduceti stick-ul USB, apoi redati muzica de tip MP3. 

12 Port de incarcare Micro USB 

Reincarcati dispozitivul printr-un cablu Micro USB la un laptop, calculator sau incarcator de 

telefon/tableta. 

13 Indicator de incarcare 

Dupa pornire, indicatorul luminos rosu este aprins, iar indicatorul rosu se stinge cand este complet 

incarcat. 

Caracteristici principale: 

- Radio FM 

- Redare muzica de pe stick USB sau card de memorie 

- Redare muzica prin functia AUX 

- Redare muzica prin Bluetooth 

- Incarcare wireless pentru telefoanele care au aceasta functie 

- Acumulator intern 3.7v - 2000mAh 

 

Mod de folosire: 

1. Apasati butonul principal de alimentare timp de 3 secunde pentru a porni/opri dispozitivul 

2. Apasati MODE pentru a comuta functia dupa pornire intre BLUETOOTH / CARD / USB / FM / 

AUX 

3. Muzica se reda la volumul maxim de 20, volumul la pornire este 12 

 

Functia de incarcare wireless a dispozitivelor care au aceasta functie 

1. Conectati alimentarea la un adaptor DC9V/5V 2A. Indiferent daca dispozitivul este pornit sau 

oprit, puneti telefonul mobil cu functie de incarcare wireless in centrul aparatului, marcat cu 

simbolul de incarcare. 

2. Timpul de incarcare este de aproximativ 3-5 ore (in functie de capacitatea bateriei telefonului). 

3. Putere incarcare wireless 10W 

4. Incarcarea wireless functioneaza doar cand aparatul este alimentat prin cablul USB (nu 

functioneaza pe baterie) 

 

Functia de ceas 



1. Pentru a schimba ora, apasati butonul "M" timp de 3 secunde pentru a configura ora. Rotiti 

butonul de volum pentru a modifica ora.  

2. Rotiti butonul "M" in sensul acelor de ceasornic pentru a configura minutele, apoi rotiti butonul 

de volum pentru a modifica numarul de minute. 

3. Pentru a seta alarma, rotiti din nou butonul "M" in sensul acelor de ceasornic, si configurati ora 

dorita pentru alarma conform pasilor anteriori. Dupa setarea alarmei trebuie sa alegeti daca doriti 

sa fie pornita sau oprita alarma utilziand butonul de volum. Daca ati activat alarma, rotiti din nou 

butonul "M" in sensul acelor de ceasornic pentru a alege tounul alarmei. 

Functia radio FM 

1. Pentru a porni radio apasati butonul "M" (pe ecran trebuie sa apara FM) 

2. Apasati lung butonul "M" pentru a cauta automat posturile. Aparatul memoreaza toate 

posturile si cu o rotire in sensul acelor de ceasornic puteti comuta intre posturile salvate 

(pentru o receptive mai buna a posturilor de radio recomandam sa extindeti antenna FM 

care se afla in spatele dispozitivului). Dispozitivul poate memora maxim 50 de posturi 

radio.  

Redare muzica de pe stick USB sau card de memorie 

1. Dispozitivul poate reda doar fisiere MP3 

2. Introduceti stick-ul USB sau cardul de memorie in locul special destinat si cu ajutorul 

butonului "M" selectati modul dorit pentru a incepe redarea. Rotiti butonul "M" la dreapta 

pentru a reda piesa urmatoare sau la stanga pentru peisa anterioara.  

Redare muzica prin Bluetooth 

1. Folosind butonul "M" alegeti functia Bluetooth 

2. Pe ecran, simbolul Bluetooth palpaie evidentiind faptul ca aparatul se afla in modul de 

conectare 

3. Pe dispozitivul de pe care doriti sa redati muzica porniti functia Bluetooth si cautati “i10P” 

la care e necesar sa va conectati (dispozitivul emite un sunet in momentul conectarii) 

4. Dupa conectare, simbolul Bluetooth de pe ecran ramane permanent activ 

5. Puteti opri/porni muzica utilizand butonul PLAY de pe dispozitiv 

6. Rotiti butonul "M" spre dreapta pentru piesa urmatoare sau spre stanga pentru piesa 

anteriaora 

7. Dispozitivul suporta Bluetooth versiunea V5.0 

Redare muzica prin functia AUX 

1. Introduceti cablul audio de 3.5mm in locasul special AUX 

2. Cu ajutorul butonul "M" selectati AUX pentru a incepe redarea de pe dispozitivul extern 

Incarcarea dispozitivului 

 Introduceti un cablu MICRO USB in locul special destinat si conectati-l la o sursa de curent 

DC9V/5V 2A (laptop, calculator, incarcator telefon, tableta). In timpul incarcarii, un led rosu este 

aprins permanent. Cand dispozitivul este incarcat complet ledul rosu se stinge. Timp de incarcare 

aproximativ 4-6 ore.  



Specificatii: 

Format audio redare: MP3 

Versiune Bluetooth: V5.0 

Distanta redare prin Bluetooth: 10M (daca nu sunt obstacole in cale) 

Putere sunet: 5W x 2 

Dimensiuni: 163mmx120mmx110mm 

Greutate: 0.79kg ± 5% 

 

Precautii: 

Inainte de folosire va luam sa respectati urmatoarele recoamndari: 

1. Va rugam folositi doar adaptor de alimentare DC 9V/5V 2 A 

2. Nu expuneti produsul la ploaie, in medii umede sau la termeraturi excesive 

3. Nu aruncati sau scuturati dispozitivul 

4. Nu expuneti dispozitivul direct in soare 

5. Nu folositi dispozitivul cand va aflati pe biclcleta, trotineta, motocicleta sau in masina 

6. Nu demontati aparatul, apelati la un specialist in caz de probleme cu acesta 


