
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

este un brand al 
 

Importator şi distribuitor AROBS Transilvania Software 
400409 Cluj-Napoca, Str. Săpătorilor Nr. 5 

T: 0364 730 907, F: 0264 598 426 
info@smailo.ro - service@arobs.ro 
www.arobs.ro - www.gps-auto.ro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

DISCLAIMER SOFTWARE DE NAVIGAŢIE MIREO DON’T PANIC 

 

Stimate utilizator,  

 

Software-ul integrat în produsul dvs. Smailo este proprietatea companiei Mireo. Datele 

pentru hărţi de la terţi, care sunt integrate sau care însoţesc produsul dvs. sunt 

proprietatea companiei TeleAtlas şi sunt licenţiate companiei Mireo. Atat Software-ul 

cât şi Datele sunt protejate de legile şi tratatele internaţionale privind drepturile de 

autor.  

 

Avertisment 

Datele incluse in hărţi pot conţine unele inexactităţi sau informaţii incomplete datorită 

unor cauze variate precum limitările tehnice, timpul, circumstanţele deosebite de 

schimbare a surselor sau felul în care sunt colectate datele furnizate/prelucrate şi care 

pot fi cauza unor rezultate incorecte.  

 

Fără garanţie, răspundere limitată 

Datele pentru hărţi/produsul software vor fi utilizate aşa cum au fost furnizate cu 

acordul Beneficiarului Licenţei. Mireo, Licenţiatorii şi Furnizorii acesteia (în acest caz 

AROBS Transilvania Software) nu oferă nici o garanţie decât cele prevazute de lege, cu 

privire la conţinut, calitate, acurateţe, imagine, complexitate, eficienţă, utilitatea pentru 

un anumit scop, utilizarea sau rezultatele obţinute din utilizarea datelor/produsului 

software ori aceea că utilizarea datelor/produsului software vor fi continue şi fără erori. 

 

Posesorul Licenţei (Mireo), Producatorul hărţilor (TeleAtlas) şi Furnizorul (AROBS 

Transilvania Software) neagă orice responsabilitate pentru Baza de date din cadrul 

Produsului Software şi pentru orice conţinut sau serviciu furnizat de o terţă parte prin 

utilizarea Bazei de date. Aceştia nu garantează calitatea, adecvarea, precizia, 

corectitudinea într-un anumit scop sau pentru acoperirea teritorială. 

 

Informaţiile relevante şi datele pentru hărţi furnizate de către terţe părți sunt disponibile 

la adresa www.smailo.ro, secţiunea Hărţi - Acoperire Europa, în funcţie de modelul 

sistemului de navigaţie. 

 

 

 



 

 

 

 

DISCLAIMER SOFTWARE DE NAVIGAŢIE MIREO DON’T PANIC* 

 

Stimate utilizator, 

 

Software-ul integrat în produsul dvs. Smailo este proprietatea companiei 

Mireo. Aplicația folosește date pentru hărţi din cadrul proiectului 

OpenStreetMap (www.osm.org). 

 

OpenStreetMap (prescurtat OSM) este un proiect colectiv, în regim open 

source, care are ca scop construirea unei baze de date geografice globale, 

cum ar fi atlasele rutiere, folosind atât date introduse manual având ca fundal 

imagini spațiale, cât și date colectate de pe dispozitive GPS. 

OSM sunt hărţi în continuă actualizare, bazate pe informaţiile introduse de 

utilizatori din întreaga lume. Practic harta poate fi editată de orice utilizator. 

Puteţi contribui activ la actualizarea hărţilor prin introducerea de rute noi, 

puncte de interes, restricţii sau alte date accesând www.osm.org. Odată 

verificate aceste date, ele vor fi introduse în versiunile noi ale hărţilor. 

Acestea vor fi puse la dispoziţie prin intermediul site-ului www.smailo.ro.  

 

Ai parte de până la 2 actualizari gratuite ale hărţilor pe an atâta timp cât o 

hartă cu conţinut nou va fi pusă la dispoziţie de către producător. Vei 

beneficia de Lifetime Map Updates pe întreaga durată de viaţă a produsului 

sau până când vor exista date de la producătorul software-ului de navigaţie 

Mireo. (www.mireo.ro) 

 

Avertisment 

Datele incluse in hărţi pot conţine unele inexactităţi sau informaţii 

incomplete datorită unor cauze variate precum limitările tehnice, timpul, 

circumstanţele deosebite de schimbare a surselor sau felul în care sunt 

colectate datele furnizate/prelucrate şi care pot fi cauza unor rezultate 

incorecte. 

Parcursul străzii şi semnele de circulaţie au prioritate faţă de indicaţiile 

sistemului de navigaţie. Urmaţi indicaţiile sistemului de navigaţie doar dacă 

circumstanţele şi regulile de circulaţie permit aceasta. 

 

 

*pentru dispozitivele cu hărţi OSM şi actualizare pe viaţă a hărţilor 

 

http://www.osm.org/
http://www.osm.org/
http://www.smailo.ro/


 

 

 

 

 

Instructiuni de siguranta 

        Cititi cu atentie aceasta sectiune si urmati instructiunile, pentru a putea prelungi durata 

       de utilizare a dispozitivului. Pastrati ambalajul si instructiunile de utilizare pentru  

       consultari ulterioare, si transmiteti-le mai departe in cazul in care dati dispozitivul altei 

       persoane. 

 Nu deschideti niciodata dispozitivul sau adaptorul. Componentele acestora pot pune  

  viata in pericol, prin electrocutare. 

 Nu plasati obiecte pe dispozitiv si nu exercitati presiune pe ecranul de afisare, pentru a  

  evita spargerea acestuia. 

 Nu atingeti ecranul cu obiecte ascutite. Folositi doar stylus-ul din dotare. 

 Va puteti accidenta in cazul in care ecranul se sparge. Daca acest lucru se intampla, folositi  

  manusi pentru a strange cioburile si contactati serviciul de asistenta clienti. Spalati-va  

  pe maini cu sapun, deoarece exista riscul ca anumite substante chimice sa se scurga. 

 Nu lasati copiii sa se joace nesupravegheati cu echipamentul. Ei nu sunt intotdeauna  

  constienti de pericol. 

 Indepartati adaptorul, inchideti dispozitivul imediat si contactati serviciul de asistenta  

  clienti in cazul in care cablul de alimentare se rupe sau dispozitivul sau adaptorul se strica  

  si curg fluide in el. Partile componente trebuie sa fie verificate de serviciul de asistenta  

  clienti pentru a preveni daunele. 

Siguranta datelor  

 Faceti copii pe o sursa externa ori de cate ori actualizati datele. Furnizorul nu isi asuma  

  responsabilitatea pentru pierderea datelor sau pentru daune provocate unitatii de stocare a  

  datelor, prin urmare nu se accepta plangeri cauzate de daune de aceasta natura. 

Mediul de operare 

 Tineti sistemul de navigatie si alte dispozitive conexe departe de umezeala, praf, caldura si  

          raze solare, mai ales in masina. 

 Aveti grija ca dispozitivul sa nu se ude. Umezeala se poate acumula chiar si intr-o punga  

  de protectie, prin condens. 

 Evitati vibratiile puternice si socurile. 

 Aveti grija ca navigatorul sa nu cada din dispozitivul de sustinere. Instalati-l cat mai  

  vertical posibil. 

In cazul in care nu urmati aceste instructiuni, dispozitivul dvs. poate suferi diverse daune. 

Temperatura 

 Dispozitivul trebuie folosit la o temperatura de 5°C -40°C (41°F -104°F) si umiditate intre  



 

 

  10% - 90%. 

 Cand este oprit, dispozitivul poate fi pastrat la o temperatura de 0°C -60°C (332°F -140°F).  

 Evitati expunerea aparatului la soare, la temperaturi foarte inalte. 

 

Compatibilitatea electromagnetica 

 Cand conectati alte componente, trebuie sa respectati ‘Directiva Compatibilitatii Electro- 

 magnetice’, si sa folositi doar cablu ecranat (max 3 metri). 

Pentru o performanta maxima si pentru a evita pierderea datelor, pastrati o distanta de cel putin 

3 metri fata de sursele de inalta frecventa si interferenta magnetica (televizoare, telefoane 

mobile). 

Bateria 

Dispozitivul dvs. foloseste o baterie ce poate fi inlocuita. Pentru a prelungi viata bateriei, urmati 

instructiunile de mai jos: 

ATENTIE: Exista pericol de explozie daca bateriile reincarcabile nu sunt incarcate 

corespunzator. Inlocuiti bateria cu acelasi tip de baterie sau una similara recomandata de 

producator. Nu deschideti bateria reincarcabila, si nu o aruncati in foc. Renuntati la bateria 

folosita urmand instructiunile producatorului. 

 Bateriile nu suporta caldura. Evitati supraincalzirea bateriei, pentru a evita riscul de  

  explozie. 

 Folositi doar incarcatorul auto din pachet sau orice incarcator auto compatibil. 

 Bateriile constituie o categorie aparte de deseuri. Cand renuntati la dispozitiv, faceti acest  

  lucru corect, si contactati serviciul de asistenta clienti pentru mai multe detalii. 

 

Ecranul 

 Nu zgariati suprafata ecranului deoarece este foarte sensibila. Va recomandam sa folositi o  

  folie de protectie pentru a evita zgarieturile. Contactati cel mai apropiat dealer pentru astfel  

          de accesorii. Folia de pe ecran serveste doar ca protectie in timpul transportului. 

 Nu udati ecranul, pentru a evita decolorarea. 

 Folositi o carpa moale pentru a sterge ecranul. 

 Nu expuneti ecranul la soare sau la radiatii ultraviolete. 

Transportul 

Daca doriti sa transportati dispozitivul, urmati instructiunile de mai jos: 

 Dupa transport, asteptati pana cand dispozitivul ajunge la temperatura mediului ambiant  

          inainte de a-l folosi. 

 In cazul fluctuatiilor de temperatura sau umiditate se poate forma condens in aparat, ceea  

  ce poate produce scurt circuit. 

 Pentru a proteja aparatul de murdarie, lovituri sau zgarieturi, folositi husa de protectie. 



 

 

 Inainte de a calatori informati-va asupra prevederilor de comunicare si alimentare de la  

  destinatie, si intrati in posesia unui adaptor. 

  Cand livrati aparatul, folositi pachetul original si informati curierul in legatura cu  

  transportul.  

 La controlul in aeroport, se recomanda sa treceti aparatul si toate dispozitivele de stocare  

  media prin sistemul de raze X. Evitati detectorul magnetic sau banda magnetica, pentru ca  

  se pot pierde datele. 

 

Alimentarea dispozitivului prin intermediul incarcatorului auto 

Incarcatorul trebuie sa fie conectat la bricheta din masina. (baterie de masina =DV12V, nu  

de camioane). 

Cablajul 

 Aranjati cablurile astfel incat sa nu poata fi calcate sau rupte. 

 Nu asezati nimic pe cabluri. 

ATENTIE: Cand nu folositi aparatul, inchideti-l de la butonul On/Off si incarcati bateria din 

cand in cand, pentru a prelungi durata de viata a acesteia. 

 

Instalarea 

Acest capitol va ghideaza pas cu pas prin setarile initiale ale sistemului de navigare. Mai intai, 

indepartati folia de protectie de pe ecran. 

Cum sa accesati sistemul de navigatie 

Apasati butonul Sleep/Shut timp de 2 secunde pentru a porni aparatul (Nota: Uneori 

dispozitivul nu se va porni din cauza bateriei descarcate, va sfatuim sa incarcati . Atunci cand 

se incarca, indicatorul bateriei este rosu. 

ATENTIE:  

Inainte de a efectua setarile initiale, dispozitivul trebuie incarcat. 

Incarcarea bateriei 

In timpul incarcarii, indicatorul bateriei este rosu. 

Exista doua posibilitati de a incarca bateria sistemului de navigatie: prin cablul USB sau prin  

adaptorul de la masina. 

Indicatorul de incarcare al bateriei va avea culoarea rosie pana cand sistemul s-a incarcat. Nu 

intrerupeti procesul de incarcare inainte ca bateria sa fie incarcata in totalitate. Sistemul de 

navigatie se va incarca complet in cateva ore iar indicatorul bateriei va deveni verde. 

 

Nota: Puteti folosi sistemul de navigatie in timpul incarcarii, dar nu trebuie sa intrerupeti 

procesul de incarcare a bateriei. 

 

 



 

 

 

 

 

Cardurile de memorie 

Sistemul de navigatie suporta carduri de memorie TF (transflash).  

Introducerea cardurilor de memorie 

Va recomandam sa formatati cardurile inainte de introducerea lor in dispozitiv, mai ales daca   

au fost folosite anterior in alte aparate (telefoane mobile, aparate foto sau alte sisteme de  

navigatie). Scoateti cardul de memorie din pachet (daca este inclus). Nu atingeti si nu murdariti  

 contactele. 

1. Introduceti cardul de memorie in aparat. Partea care contine eticheta trebuie sa fie dispusa  

  in sus. Cardul de memorie trebuie sa intre usor in aparat. 

Inlaturarea cardurilor de memorie 

Nu scoateti cardul de memorie in timp ce este accesat, pentru ca se pot pierde date. 

1. Pentru a inlatura cardul, apasati usor pe marginea de sus, pana cand acesta iese. 

2. Scoateti cardul fara a atinge contactele.  

3. Pastrati cardul in pachetul sau. 

Cardurile de memorie sunt foarte fragile. Nu fortati si nu murdariti cardul. 

Accesarea cardurilor de memorie 

Aparatul suporta carduri de memorie in format FAT16/32. Daca folositi carduri in alt format, 

sistemul de navigare nu le va recunoaste si va trebui sa le formatati din nou. 

Atentie: Formatarea cardurilor de memorie sterge toate datele.  

Nu puteti copia fisiere pe cardurile de memorie. In unele cazuri ele trebuie convertite prin 

programul Microsoft ActiveSync. 

Schimb de date prin cititorul de carduri 

Puteti transfera sau sincroniza datele prin ActiveSync. Aceasta este modalitatea corecta de 

transfer si convertire in formatul pe care il citeste sistemul de navigatie. Daca doriti sa copiati 

cantitati mari de date (harti) pe cardul de memorie, acestea pot fi stocate direct pe cardul de 

memorie. 

Multe computere au deja dispozitive de citire a cardurilor de memorie. Introduceti cardul in 

dispozitiv si copiati datele direct pe card. Datorita accesului direct, transferul va fi mai rapid. 

Resetarea sistemului de navigatie 

Aceasta optiune reporneste sistemul de navigatie, fara a fi necesara reinstalarea. Resetarea 

software-ului se utilizeaza pentru a reorganiza memoria. Astfel, toate programele care ruleaza 

sunt oprite si memoria este reinitializata. Alegeti aceasta varianta daca sistemul de navigatie nu 

raspunde sau nu functioneaza corespunzator. 

Resetarea software-ului se efectueaza astfel: Apasati cu grija butonul Reset folosind stylusul 

 din dotare. Butonul Reset se afla pe partea din spate a dispozitivului, in dreapta jos. 



 

 

 

Instructiuni de siguranta pentru navigatie 

Sugestii pentru navigare 

 Nu manipulati sistemul de navigatie in timp ce conduceti! 

 In cazul in care nu intelegeti instructiunile vocale sau nu stiti sigur ce sa faceti la    

          urmatoarea intersectie, harta sau sageata indicatoare va vor oferi o orientare rapida. 

     Uitati-va pe ecran doar cand sunteti in siguranta! 

Atentie: Drumul si regulile de circulatie sunt mai importante decat instructiunile sistemului de 

navigatie. Urmati instructiunile numai atunci cand regulile de circulatie permit acest lucru. 

Sistemul de navigatie va va ghida chiar daca schimbati ruta. 

 Stabiliti traseul inainte de a pleca. Daca doriti sa modificati traseul in timp ce va aflati pe    

          sosea, opriti masina. 

 Pentru a receptiona corect semnalul GPS, niciun obiect metalic nu trebuie sa obstructioneze  

          receptia. Prindeti sistemul de navigatie pe parbriz, incercand diferite pozitii pana cand    

          se realizeaza cea mai buna receptie. 

Observatii 

 Dispozitivul de sustinere nu trebuie sa prezinte niciun risc pentru siguranta, in timpul    

          instalarii. 

 Cablurile nu trebuie sa impiedice in nici un fel prin pozitionarea lor. 

 Ecranul sistemului de navigatie poate prezenta mici reflexii. Asigurati-va ca aceste reflexii  

          nu sunt suparatoare in timpul manevrarii sistemului de navigatie. 

 Nu montati componentele in preajma airbag-urilor. 

 Verificati aderenta ventuzei pe parbriz la intervale regulate. 

 Adaptorul va consuma curent chiar daca nu este conectat la dispozitiv. Scoateti-l din priza  

          cand nu il folositi. 

 Verificati toate echipamentele dupa instalarea in masina. 

Montarea sistemului de navigatie in masina 

Atentie! Fixati dispozitivul de sustinere pe parbriz, astfel incat sa nu obstructioneze  

vizibilitatea. Daca acest lucru nu este posibil, montati dispozitivul de sustinere cu   

ventuza astfel incat sa permita operarea in siguranta.  

Instalarea dispozitivului de sustinere 

Sfat: Daca doriti sa montati dispozitivul de sustinere pe parbriz, treceti peste pasul   

        1 si 2. 

1. Indepartati folia de protectie de pe ventuza. 

2. Fixati ventuza prin apasare pe bord, care trebuie sa fie curat. Nu folositi ventuza   

          timp de 24 de ore pentru a se putea lipi. 

 



 

 

 

 

                    Dispozitiv de sustinere      Suport         Ventuza 

 

 

 

 

 

 

 

3. Montati dispozitivul de sustinere pe gatul flexibil. Sageata pe care scrie CLOSE  

          trebuie pozitionata in directia in care se fixeaza. La fixarea dispozitivului, se va  

          auzi un click. 

4. Montati dispozitivul de fixare cu capul ventuzei pe parbriz si apasati manerul in   

          jos. Ventuza se va lipi ferm pe parbriz. 

5. Montati sistemul de navigatie in dispozitivul de sustinere, incepand din partea  

          de jos a acestuia, apoi apasati-l usor pana cand se va fixa. 

Conectarea sistemului de navigatie in masina 

 

 

 

 

 

 

Puteti incarca bateria in masina, astfel: 

1. Introduceti mufa cablului de conectare  in sistemul de navigatie. 

2. Introduceti adaptorul  in mufa incarcatorului bricheta si asigurati-va ca nu  

    pierde contactul in timp ce sofati. 

 

Sfat: Inlaturati adaptorul cand parcati masina pe o perioada mai lunga de timp 

         sau cand ati ajuns la destinatie. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Partile dispozitivului 

 

 

 

Vedere frontala  

 

(1) Ecran 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedere partea stanga 

(2) Indicator incarcare baterie 

(3) Interfata Casca 

(4) Slot TF 

(5) Interfata USB 

 

 

 

 

 

 

Vedere partea superioara 

(6) Buton hibernare/inchidere 

Vedere dispozitiv de sustinere 

(7) Stylus 

 

 

Vedere din spate 

(8) Buton de resetare 

(9) Difuzor 



 

 

 

 

 

GPS (Sistemul de Pozitionare Globala) 

GPS este un sistem prin satelit care va determina locatia. Cu ajutorul a   

24 de sateliti care se rotesc in jurul Pamantului, locatia dvs. poate fi determinata  

cu o precizie de cativa metri. Semnalele prin satelit sunt receptionate de antena  

receptorului GPS incorporat, care este obligatoriu sa aiba “vizibilitate” pentru cel  

putin 4 dintre acestia. 

Observatie: 

 In cazul vizibilitatii reduse (ex. in tuneluri, intre case, in paduri sau in vehicule 

blindate), pozitia dvs. nu poate fi stabilita. Totusi, receptia prin satelit se 

restabileste automat, imediat ce obstacolul a fost depasit si vizibilitatea revine 

la normal. 

 Va informam ca dispozitivul dumneavoastra este reglat astfel incat sa nu se 

inchida automat dupa cateva minute de inactivitate. Puteti schimba acest lucru 

din Setari. 

 In cazul in care receptorul GPS a fost inactiv timp de cateva ore, acesta se va 

reorienta din nou. Acest proces va dura insa o scurta perioada de timp. 

Instalarea rapida a Cardului de Memorie 

Aceasta optiune este valabila daca sistemul dumneavoastra de navigatie este 

echipat cun un card de memorie. In acest caz, veti putea folosi imediat functia de 

Navigare a dispozitivului, fara o instalare anterioara pe un PC. 

 Setarea initiala trebuie efectuata asa cum va este prezentat la pagina 13. 

 Instalarea ce urmeaza limiteaza Navigarea la zona care este pre-instalata pe 

cardul de memorie. 

Trebuie sa urmati acesti pasi pentru a face functional sistemul de navigatie in 

masina dumneavoastra: 

1. Cititi si respectati instructiunile de siguranta de la paginile 2, 3 si 4. 

2. Instalati componentele ramase ale sistemului de navigatie. 

3. Apasati butonul Hibernare/Inchidere pentru a porni sistemul de navigatie.  

    Daca instructiunile de la Pasul 1 nu au fost urmate va rugam sa o faceti acum.    

    Bateria trebuie sa fie incarcata. Acumulatorul va fi incarcat de la masina daca   

    este necesar. 

 Introduceti cardul de memorie pre-instalat in sistemul de navigatie. 

Instalarea softului de navigatie va incepe automat. Urmati instructiunile de 

pe ecran.  

 



 

 

OBSERVATII: 

Cardul de memorie trebuie intotdeauna introdus in dispozitiv in timpul 

utilizarii sistemului de navigatie. Este necesara o resetare a softului pentru a 

reporni sistemul de navigatie, in cazul in care cardul de memorie este 

indepartat in timpul utilizarii, chiar daca numai pentru o perioada scurta de 

timp. 

Setati data si ora cu ajutorul butonului Setari si a butonului data/ora, daca 

acest lucru nu s-a intamplat deja. Setati fusul orar adecvat, daca este 

disponibil. 

Navigarea 

1. Tineti apasat butonul Hibernare/Inchidere timp de 2 secunde pentru a 

porni sistemul de navigatie. 

2. Softul de navigatie va porni automat sau numai dupa apasarea 

butonului de control al navigatiei, in functie de versiunea folosita. 

3. Apasati iconita Meniu pentru a seta destinatia si adresa spre care va 

indreptati. Porniti apoi navigatia printr-o simpla apasare pe butonul 

Navigare. Veti primi informatii despre ruta direct pe ecran, insotite de 

indicatii vocale, dupa o scurta perioada de timp, si daca receptia prin satelit 

este adecvata. In plus, veti dispune de ajutor si de la sistemul dumneavoastra 

de navigatie cu ajutorul iconitei Introducere Optiuni/Destinatie si selectand 

butonul Ajutor.  

Observatie: Receptorul GPS va avea nevoie de cateva minute pentru 

initializare atunci cand este utilizat pentru prima data. Chiar si atunci cand 

semnalul GPS este afisat, navigarea poate fi inexacta. In toate cazurile 

viitoare, vor fi necesare 30-150 secunde pana cand un semnal GPS exact va 

fi disponibil, vizibilitatea fata de satelit fiind obligatorie. 

 

Operare meniu 

 

Atunci cand porniti dispozitivul, acesta va intra automat in meniul principal 

(vezi poza de mai jos) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Navigare 

Pentru operatiunea de navigare va rugam consultati manualul de instructiuni 

software.  

● Setari 

Apasati simbolul                 si veti intra in meniul Setari: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Apasati                 pentru reglarea luminii de fundal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apasati           /          pentru a modifica lumina de fundal a ecranului. 

Apasati         /          pentru a vizualiza ultima coloana. Aceasta afisare 

este circulara. 

    Apasati         pentru a iesi din acest meniu. 

 

2) Apasati                 pentru a intra in meniul Setare Volum: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apasati          /         pentru a ajusta volumul. 

 

Apasati         /          pentru activarea/dezactivarea sunetului la atingerea 

ecranului. 

Apasati        pentru a iesi din meniul Setare Volum. 

 

3) Apasati                     pentru a intra in meniul Setare Transmitator FM: 

 

 

 

 

 

Transmitatorul FM va trimite semnalul audio catre aparatul de radio. 

Exemplu: daca setam atat GPS-ul cat si radioul pe frecventa de 86.7MHZ, 

toate sunetele pe care dispozitivul GPS le va emite, vor fi transmise prin 

sistemul de amplificare catre radio. 

Apasati       pentru a parasi meniul Setare Transmitator FM. 

 



 

 

4)  Apasati                pentru a intra in meniul Setare Navi Path. 

 

 

 

 

 

 

Apasati       pentru a iesi din meniul Setare Navi Path. 

 

5)  Apasati              pentru a intra in meniul Setare Data/Ora. 

 

 

 

 

 

Apasati pozitia pe care doriti sa o modificati, aceasta va deveni alba, apoi 

apasati            /          pentru a seta anul, luna, data, ora, minutul. 

Apasati            /           pentru setarea fusului orar. 

Apasati       pentru a iesi din meniul Setare Data/Ora. 

 

6) Apasati            pentru a intra in meniul Calibrare. Se va incarca   

    urmatoarea imagine  : 



 

 

 

 

 

 

Apasati                     pentru a calibra ecranul: 

 

 

 
 

 

 

Apasati tinta din centru, aceasta va continua sa se miste, pana cand se va 

realiza calibrarea, apoi sistemul va reveni automat la meniul principal.  

 

Apasati               pentru a iesi din setarile de calibrare. 

Apasati        pentru a parasi meniul Setare Calibrare. 

 

 

7) Apasati                 pentru a intra in meniul Setare Limbi, in felul urmator: 

 

 

 

 

 

 

 

Apasati        pentru a iesi din meniul actual. 

 

8) Apasati                 pentru a intra in urmatoarea pagina de setari. 



 

 

 

9) Apasati                pentru  a reveni la setarile initiale, in felul urmator: 

 

 

 

 

 

Apasati               pentru a reveni la setarile din fabrica.  

Apasati               pentru a parasi setarile actuale. 

 

10) Apasati                  pentru  a vizualiza informatiile despre coordonatele   

      GPS, ca si in ecranul urmator: 

 

 

 

 

 

 

 

Apasati        pentru a iesi din meniul Setare Informatii GPS. 

11) Apasati                 pentru  a vizualiza setarile initiale ale sistemului, in 

felul urmator: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Apasati       pentru a parasi meniul Setare Informatii sistem. 

12) Apasati                    pentru a intra in pagina anterioara de setari. 

 

 

 

● Audio Player 

Apasati  simbolul                 pentru a intra in ‘Lista fisiere muzica’, in felul 

urmator:   

 

 

 

 

 

Apasati  pentru a vizualiza ultima/urmatoarea pagina.  

Apasati       pentru a inchide fisierul curent. 

Alegeti melodia pe care doriti sa o adaugati in interfata muzicala, in felul 

urmator: 

 

 

 

 

 

 

1.  /    —— Apasati pentru derulare inapoi/inainte   

2.          ——Apasati pentru a face o pauza in redarea fisierului, apasati inca   

                      o data pentru a porni redarea. 



 

 

3.          —— Apasati pentru a opri redarea fisierului. 

4.        —— Apasati pentru redare secventiala, repetare, sau  redare aleatorie. 

5.         —— Apasati pentru vizualizarea listei cu melodii. 

6.          —— Apasati pentru a reveni la pagina principala. 

                         

                     ——Apasati si trageti cursorul pentru a mari/micsora volumul. 

Apasati        pentru a parasi sectiunea audio. 

 

● Video Player 

 

Apasati  simbolul                     pentru a intra in ‘Lista fisiere video’, in 

felul urmator:   

 

 

 

 

 

 

Apasati   pentru a vizualiza ultima/urmatoarea pagina. 

Apasati        pentru a inchide fisierul current. 

Alegeti fisierul video pe care doriti sa-l deschideti folosind aceasta interfata, 

in felul urmator: 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.    ——Apasati pentru redarea clipului urmator    

2.         —— Apasati pentru a face o pauza in redarea clipului, apasati inca o 

data pentru a porni redarea. 

3.                —— Apasati pentru vizualizarea listei cu clipuri. 

                   —— Apasati si trageti cursorul pentru a mari/micsora volumul. 

                    ——Apasati si trageti cursorul pentru a mari/micsora 

luminozitatea. 

Apasati       pentru a parasi sectiunea video. 

 

 

 

● Poze 

 

Apasati  simbolul                  pentru a intra in ‘Lista imagini’, in felul 

urmator:  

 

 

 

 

 

 

 

Apasati  pentru a vizualiza ultima/urmatoarea pagina. 

Apasati        pentru a inchide fisierul curent. 

Alegeti imaginea pe care doriti sa o vizualizati in acest meniu, in felul 

urmator: 

1.        /        ——Apasati pentru a vizualiza imaginea anterioara/urmatoare. 



 

 

2.            /           ——Apasati pentru a micsora/mari dimensiunea imaginii. 

3.           ——Apasati pentru a roti imaginea la 90 de grade. 

4.         —— Apasati pentru a vizualiza imaginile in mod prezentare,   

                     incepand cu imaginea curenta. 

 

5.         ——Apasati pentru a vizualiza imaginea curenta pe tot ecranul. 

6.         —— Apasati pentru vizualizarea listei cu imagini si pentru alegerea 

imaginii dorite. 

Apasati         pentru a parasi meniul Poze. 

 

 Functia Bluetooth 

Acest capitol va arata cum sa va conectati la telefonul mobil prin Bluetooth. 

Utilizare 

Dati click pe butonul    din meniul principal pentru a accesa interfata 

Bluetooth: 
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Inchide 

Apasati o data pentru a inchide interfata 

actuala 



 

 

 

Tastatura Formeaza numerele de telefon 

 

Agenda 

telefonica 

Afiseaza lista de contacte din telefonul 

mobil asociat  

 

Istoric apeluri Afiseaza istoricul apelurilor recente 

 

A2DP Profil Distributie Audio Avansata 

 

Mesaje 
D escarca mesajele text de pe telefonul 

mobil asociat 

 

DUN Vezi descrierea functiei DUN 

 

Setari Bluetooth 
Cautare telefon mobil, Gestionare 

profil, activare Bluetooth si deconectare 

 

Pornire/Oprire 

Bluetooth  
Pornire / Oprire functie Bluetooth  

Dati click pe butonul  pentru a deschide setarile Bluetooth: 

 

 
4-18 

 

 Inchide Apasati o singura data pentru a 

inchide interfata curenta 

 
 Nu exista niciun telefon cu 

Bluetooth conectat 



 

 

 

Nume 

dispozitiv 
 

 
Cod PIN  

 

Conectati / 

Deconectati 

Conecteaza / Deconecteaza functia 

Bluetooth 

 

Modifica 

nume 
Modifica numele dispozitivului 

 

Modifica 

PIN 
Modifica codul PIN  

 

Istoric 

imperecheri 

istoricul de telefoane mobile 

imperecheate 

 
Cautare 

Cauta dispozitive cu Bluetooth 

activat 

 

Conectare 

automata 
 

 

Raspuns 

automat 
 

 

Dati click pe butonul   pentru a modifica numele, conform 

imaginii de mai jos: 
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In functie de setarile pe care doriti sa le faceti, apasati o singura data butonul 

 pentru a trece de la tastatura cu litere la tastatura numerica, apasati 

 dupa ce ati terminat setarea. 

Apasati o singura data pe dispozitivul la care doriti sa modificati codul PIN, 

apasati butonul  ca si in imaginile de mai jos: 
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Apasati o singura data pe butonul pentru a afisa istoricul 

imperecherilor conform imaginilor de mai jos: 
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Apasati o singura data pentru a deconecta 

dispozitivul Bluetooth 

 
Apasati o singura data pentru a conecta 

dispozitivul Bluetooth 

 
Apasati o singura data pentru a sterge 

dispozitivul Bluetooth selectat 



 

 

 
Apasati o singura data pentru a sterge tot 

istoricul de dispozitive Bluetooth 

Apasati o singura data butonul , se vor afisa ecranele de mai 

jos: primul afiseaza operatiunea de cautare iar urmatorul rezultatul cautarii. 
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  Inchide 
Apasati o singura data pentru a iesi 

din interfata actuala 

 

Cautare 

telefon 

mobil  

Se cauta dispozitive cu Bluetooth 

activat 

 
Stop Se opreste cautarea 

 
Conectare Conectare Bluetooth 

 
Deconectare Deconectare Bluetooth 
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Apasati o data butonul  conform urmatoarelor imagini: 
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Inchideti interfata actuala pentru a intra in interfata urmatoare, toate 

butoanele vor fi colorate. Acest lucru inseamna ca imperecherea s-a realizat 

cu succes.  
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Inchide Apasati o singura data pentru a iesi din 

interfata curenta 

 

Tastatura Permite formarea numerelor de telefon 

 

Agenda 

telefonica 

Afiseaza lista de contacte din telefonul 

asociat  

 

Istoric apeluri Afiseaza istoricul apelurilor recente 

 

A2DP Profilul Distributie Audio Avansata 



 

 

 

Mesaje 
Descarca mesajele text din telefonul 

asociat  

 

DUN Vezi descrierea DUN 

 

Setare Bluetooth  
Cautare telefoane mobile, 

managementul profilelor, activare 

functie Bluetooth si deconectare 

 

Activare/Dezacti

vare Bluetooth  

Activeaza / Dezactiveaza functia 

Bluetooth  

 

Apasati o singura data butonul  pentru a activa tastatura:       
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Inchide Apasati o singura data pentru a iesi 

din interfata curenta 

 

 

Afisare 

numar 

Afiseaza campul in care se 

introduce numarul 

 

Taste 
Tastatura formata din 10 numere 

de la 0 la 9 si “*”“#”. 



 

 

 

Tasta 

Backspace 

La o singura apasare, ultima cifra 

va fi stearsa 

 

Volum- 

Volum + 

Micsoreaza / Mareste treptat 

volumul 

 

Comuta 

voce 

Pastrare 

apel 

Comuta iesirea audio  

 
Termina 

apel 

Apasa acest buton pentru a termina 

apelul 

 

Apelare 

telefon 
Apasa o data pentru a initia apelul 

 

Apasa o singura data butonul  pentru a initia apelul: 
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La primirea unui apel, pe ecran se vor afisa identitatea apelantului si 

numarul de telefon:  
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Apasati o singura data butonul  pentru a termina apelul, apasati 

butonul  pentru a prelua apelul si pentru a intra in interfata 

urmatoare:  

 
4-29 

 

Apasati o singura data butonul , conversatia poate incepe. Apasati o 

singura data butonul  si puteti comuta sunetul de la telefon la 

navigatorul GPS. 

Apasati butonul  pentru a deschide Agenda telefonica: 
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Apasati o singura data butonul  pentru a deschide istoricul de 

apeluri: 
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Apasati o singura data  butonul  pentru a deschide A2DP: 
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Stereo Bluetooth、Conectare telecomanda 

Audio / Video  

 
Volum - 

Apasa o singura data 

pentru a micsora 

treptat sonorul 

 
Instructiuni Volum  

Volum pe nivele de la 

1-8  

 

 
Volum + 

Apasa o singura data 

pentru a mari treptat 

sonorul 

 
Redare/Pauza 

Apasa o data pentru a 

face pauza in redare, 

apasati din nou pentru 

continuarea redarii 

 
Melodia anterioara Reda melodia 

anterioara 

 
Melodia urmatoare Reda urmatoarea 

melodie 

 
Stop Opreste redarea 

Apasa o singura data butonul  pentru a descarca mesajele text din 

telefonul asociat: 
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 Apasa pentru a afisa mesajele text necitite 

 Apasa pentru a vedea mesajele text deja citite 

 Apasa pentru a vedea mesajele text trimise 

 Apasa pentru a vedea mesajele text netrimise 

 Apasa pentru a sincroniza cu telefonul mobil 

 Apasa pentru a selecta numere de telefon 

Dupa realizarea cu succes a imperecherii, apasati butonul  din 

interfata Dun: 
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Apasa o singura data butonul , conform Figurii de mai jos : 
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 La o conectare reusita, ecranul va arata ca si in imaginea de mai jos: 
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Apasati o singura data butonul , programul va deschide 

automat un  browser de Internet, ca si in figura de mai jos: 
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 Inapoi Revenire la pagina anterioara 

 Inainte Trecere la pagina urmatoare 

 Actualizare Actualizare interfata 



 

 

 Stop Opreste deschiderea paginii 

 Tastatura mica Introducere caractere 

 Adresa Afiseaza bara pentru adresa  

 Inchide Iesire din interfata curenta 
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CONȚINUTUL PACHETULUI 

Verificați conținutul pachetului cu această listă. Dacă ceva lipsește sau 

este defect, vă rugăm să nu utilizați dispozitivul și să informați furnizorul 

cât mai curând posibil. 

1. Dispozitiv Smailo HD ecran 5”  

2. Suport auto 

3. Cablu USB 

4. Ȋncărcător auto 

5. Husă de protecţie 

6. Certificat de garanţie 

7. Manual de utilizare 

 

 

 

 



 

 

 

Centru service & suport Smailo 

AROBS Transilvania Software, Str. Săpătorilor Nr 5, Cluj-Napoca 

Tel: 0364-730907  

Email: service@arobs.ro 

 

Aruncarea echipamentelor electrice si electronice in 

resedintele private  

Acest simbol marcat pe produs, în manual sau pe certificatul 

de garanţie şi/sau pe ambalaj indică faptul că acest produs nu 

trebuie tratat ca deşeu menajer. Acesta trebuie transportat la un punct special 

amenajat de colectare sau reciclare a echipamentelor electrice şi electronice. 

Prin depozitarea corectă a aparatelor dvs. învechite, veţi preveni potenţiale 

consecinţe negative asupra mediului înconjurător şi sănătăţii populației, 

lucru care ar putea fi provocat de mânuirea incorectă a produsului. 

Ȋn cazul în care echipamentul dvs. conţine baterii sau acumulatori, vă rugăm 

să îi plasaţi şi pe aceştia separat, în funcţie de cerinţele locale. 

Reciclarea materialelor ajută la conservarea resurselor naturale. Pentru mai 

multe detalii în legatura cu reciclarea produselor, vă invităm să contactaţi 

biroul primăriei din oraşul dvs., serviciul de salubrizare sau magazinul de 

unde aţi achiziţionat acest produs. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE  

 

Noi, SC AROBS Transilvania Software SA, cu sediul social ȋn Cluj-

Napoca, Str. Donath Nr. 11, Bl. M4/28, cu nr. de inmatriculare la 

Registrul Comerţului J12/1845/1998, CUI RO11291045, telefon 

0264/406700, Fax. 0264/598426, asigurăm, garantăm și declarăm pe 

propria răspundere, conform prevederilor art. 5 HG nr.1.022/2002 privind 

regimul produselor şi serviciilor care pot pune în pericol viaţa, sănătatea, 

securitatea muncii şi protecţia muncii, că produsul:  

Categorie produs: Echipament electric de joasă tensiune 

Tip produs: Sistem de navigaţie GPS 

Marca Smailo 

Model Smailo HD 5.0 

nu pune in pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii, nu produce impact 

negativ asupra mediului şi este in conformitate cu cerinţele esenţiale şi 

celelalte prevederi aplicabile ale următoarelor acte normative: 

Directiva 1999/5/CE amendată (Directiva privind armonizarea legislaţiei 

Statelor Membre referitoare la echipamentele radio şi echipamentele 

terminale de telecomunicaţii) 

• Directiva 2011/65/UE (Directiva privind restricţiile de utilizare a 

anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice)  

• Directiva 2004/108/CE (Directiva EMC privind ajustarea legislaţiei 

Statelor Membre referitoare la compatibilitatea electromagnetică) 

• OUG nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice 

• H.G. 457/2003 modificată prin Hotărârea 1514/2003 privind asigurarea 

securităţii utilizatorului de echipamente electrice de joasă tensiune 

• H.G. 88/2003 privind echipamentele radio şi echipamentele terminale de 

telecomunicaţii şi recunoaşterea mutuală a conformităţii acestora. 

Conformitatea produsului cu cerinţele directivelor UE este atestată prin 

conformarea deplină cu următoarele standarde: 



 

 

 

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011 

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 

EN 301 489-1 V1.9.2 

EN 301 489-3 V1.4.1 

EN 301 489-7 V1.3.1 

EN 301 489-17 V2.2.1:2009-05 

EN 301 489-24 V1.5.1 

EN 62209-1:2006 

EN 62209-2:2010 

EN 50360:2001/AC2012 

EN 50371:2002 

EN 50566:2013 

EN 62479:2010 

EN 300 328 V1.7.1:2006-10 

EN 301 511 V9.0.2 

EN 301 908-1 V5.2.1 

EN 301 908-2 V5.2.1 

EN 300 440-1 V1.6.1 

EN 300 440-2 V1.4.1 

Produsul mai sus menţionat poate fi comercializat, având marcajul de 

conformitate CE aplicat de producător in anul 2012. 

Raport de încercări nr. MTS/DNY/D12010060 din 06.02.2012, emis de 

laboratorul Most Technology Service Co., Limited, Shenzen, Guangdong, 

China. 

Certificat de conformitate/certificat de examinare CE din 16 ianuarie 2012, 

emis de Most Technology Service Co., Limited, Shenzen, Guangdong, 

China. 

Locul şi data emiterii declaraţiei: Cluj Napoca, 24 iunie 2014  

Voicu Oprean  

General Manager 

                                                                  
                                                                                                                     


