
 
 
 
 

 

 
 

 
INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE 

 
 

HAPPY GUIDE 
 

Sistem audio pentru muzee si ghizi turism 
 

 
 



Happy Guide este un dispozitiv ce permite ascultarea individuala, prin difuzor sau casti, a unor 
informatii audio. Textele sunt inregistrate în format MP3digital pe un card detaşabil Secure Digital. 
Orice altă utilizare a acestora este considerata necorespunzatoare.  
 
Happy Guide este alimentat de o baterie litiu inclusa, pe care doar tehnicienii Amro Grup au 
posibilitatea de a o indeparta sau înlocui.   
 
Happy Guide poate fi utilizat doar atunci cand bateria este incarcata (vezi instructiunile de utilizare ale 
bateriei). Nu trantiti si nu loviti aparatul, si evitati orice expunere la condiţii meteorologice nefavorabile. 
 
 

 
 

1. Pornire 
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul  până când pe ecran apare logo-ul Happy Guide. In partea 
dreapta, jos, veti vedea  numărul versiunii firmware-ului (softului).   
Din acel moment, lumina de culoare verde a indicatorului,   
setat pe partea de sus a dispozitivului, începe sã se aprindã  la fiecare 4 secunde. 
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LEGENDA 
 
1. Reglare volum audio 
2. Play/pause" 
3. Derulare rapida  
4. Taste alfa-numerice 
5. Buton validare "OK" 
6. Buton oprire/pornire. 
7. Sageti derulare sus-jos 
8. Comanda anulare/ "back" 
 



Dupa cateva momente, afisajul va arata un al doilea ecran cu  următoarele:  
 

 Pictogramă indicând nivelul de încărcare pentru baterie (7 linii negre = încărcare completă, 2 
linii negre = aproape descarcata şi, prin urmare, este nevoie sa fie incarcata). Incarcarea 
completa a bateriei este, de asemenea, indicata de lumina intermitenta de culoare rosie. 

 Lista de limbi disponibile: romana engleza, germana, etc.  
 

2. Oprire 

 Apăsaţi şi mentineti apăsat pentru câteva momente butonul . Afisajul se stinge.  
 

3. Selectia limbii  
Este obligatorie dupa pornire. 
 

Prin butoanele +    

-
 selectati limba aleasa si apasati .  

Butoanele disponibile (în acest caz, sagetile si OK) sunt intotdeauna vizibile in partea de sus.  
 

4. Selectie obiecte/oras  
 
 Primele informaţii vizualizate după selectarea limbii este lista inregistrarilor/ obiectelor care pot fi 

selectate prin butoanele +  
-

. 
 

5. Ascultare 

Pentru rularea si ascultarea informatiilor in casti, apasati butonul "Play/pauza" . 
 
Ascultarea poate fi activata prin trei moduri diferite
 

: 

Modul 1 Selectati, cu ajutorul sagetilor, comentariul dorit, afisat pe display. Apasati  butonul    

pentru confirmarea alegerii. Apoi, apasati butonul "Play/pauza"  pentru a asculta comentariul.  

Apasati "cancel/back" C  pentru a reveni la primul nivel/ pentru a  selecta/asculta alte inregistrari. 

 

In 
partea dreapta-jos, este afisata lungimea inregistratii (in minute. Eg: 07:55). 

Modul 2  Apasati "Play/pauza"  iar  primul comentariu/inregistrare de pe cran porneste automat.  
 
Modul 3
acest lucru va activa urmatoarele optiuni:   

  Formati direct de pe tastatura numarul afisat in dreptul fiecarui exponat;  

 

a) Apasa  pentru a citi titlul comentariului si a verifica durata inregistrarii.  

b)  "Play/pauza"  pentru a rula imediat inregistrarea.  
 

La sfarsitul fiecarui comentariu, acesta este prezentat din nou pe ecran. De la butoanele +
-

 
puteti selecta fragmentele urmatoare sau puteti reveni la primul nivel apasand butonul 

"cancel/back" C . 



 
In timp ce ascultati comentariile, intotdeauna puteti vedea pe ecran urmatoarele informatii 
suplimentare.  
 

- Numarul alocat fiecarei inregistrari (corespunzător numărului atribuit operei de artă, daca este 
disponibil) 

- Timpul ramas din inregistrarea ce ruleaza (sub forma de banda) 
 
6. Pauza  

 Apasati butonul "Play/pauza"  pentru a intrerupe comentariul. Reapasati-l pentru a reporni 
ascultarea.  
 
7. Deplasare rapida inainte si inapoi 

 O apasare scurta a butonului "back"  aduce textul înapoi cu câteva secunde. Mai multe 
apasari, pe arii restranse, aduc textul inainte sau inapoi.  
 
8. Oprire si revenire de la inceput 

 Acest lucru se obţine prin apăsarea butonului C  in timpul ascultarii.  
 
9. Control volum 
 Puteti regla volumul audio in timp ce comentariul ruleaza sau cand acesta s-a terminat. Apasati 

butonul . Ecranul afiseaza o serie de baruri mici crescand de la stanga la dreapta  indicand 

nivelul actual. Prin intermediul butoanelor +
-

 setati  foarte simplu volumul, prin cresterea sau 
scaderea intensitatii audio pana la nivelul dorit. 
 
10. Utilizarea castilor 
 
 Pe partea de sus a aparatului, in partea stanga, puteti gasi un jack de 3,5 mm diametru special 
destinat pentru casti audio. Dupa conectarea unui set de casti  difuzorul va fi  dezactivat automat.  
 
 
AVERTISMENT 
 
Mufa USB 
 
 O puteti gasi pe partea dreapta a aparatului Happy Guide.  
Modul de utilizare a acestei prize este restrictionat.  
Conectarea la calculator (desi oprit) prin portul USB poate provoaca oprirea Happy Guide 
acesta devenind inutilizabil: atunci trebuie returnat catre Logos pentru reactivare.  

 
RECOMANDARE: Acoperiti acel port USB, in cazul in care nu a fost deja acoperit.  

 
 
 
 
 
 



11.  Protectia cardului de memorie 
  
Cardul de memorie este protejat de un  suport din plastic antifurt, scoterea acestuia fiind dificila.  
Aceasta operatiune este extrem de delicata si daca este facuta incorect poate deteriora aparatului. 
 

Pas 1: introduceti cardul de memorie SD in aparat (dupa incarcarea informatiilor) 
Cum se instaleza sistemul antifurt? 

Pas 2:  Deschideti carcasa aparatului (cele 4 suruburi). 
Pas 3: Fixati sistemul antifurt. 
Pas 4; Inchideti carcasa aparatului. 
 
ATENTIE! Cereti vanzatorului acest serviciu! 
 
12.  Instructiuni de utilizare pentru incarcatorul bateriei 
 
Incarcatorul este necesar pentru a alimenta aparatul cu energie electrica. 
Un aparat Happy guide poate functiona neintrerupt cca 16 ore. Reincarcarea aparatului se va 
face in momentul in care  LEDul din dreapa-sus, va semnaliza descarcarea bateriei, printr-o 
culoare rosie intermitenta. 
 

 
Nu utilizati incarcatoare de baterii, altele decat cele furnizate de Logos Av Com. 

Incarcatorul bateriei este compus din trei sectiuni principale:  
 

- Alimentator,  dotat cu cablu de conectare la reţeaua de alimentare 220 V 
- Caseta de distributie in care se introduc aparatele pentu incarcare. 

 
Prima reincarcare va dura cel putin 8 ore

Aparatele pot fi puse la  incarcat chiar daca nu sunt complet descarcate, tipul de incarcare ( 
lent) nu le va deteriora.  

. Urmatoarele reincarcari  vor fi mai scurte deoarece 
intotdeauna vor exista incarcari reziduale. 

 
 
Pentru reincarcare urmariti procedura de mai jos:  
 

1) Trageti afara sertarul, aveti grija sa nu smulgeti cablul care este conectat la cutia de distribuţie, 
conectaţi cablul la alimentator si introduceti in priza (220V priză electrică). Lumina de culoare roşie a 
indicatorului de pe alimentator se va aprinde.  

2) Plasati aparatele Happy Guide in spatiile corespunzatoare, cu LED-ul de semnalizare in sus (mufa  de 
reincarcare se afla deasupra ledului).  

3) Introduceti conectorul in mufa de alimentare a aparatului, care este langa indicatorul LED. (Lumina de 
culoare rosie a LED-ului se va aprinde. Cand incarcarea este completa, LED-ul devine verde si aparatul 
poate fi folosit din nou.  

 

Atentie  NU conectati alimentatorul la mufa castilor. Aceasta operatiune 
distruge difuzorul aparatului! 

Mufa USB din cutia de distributie este folosita exclusiv pentru a descarca statisticile de folosire ale Happy 
Guide, NU CONECTATI PC-ul la acesta mufa! 
 
Nu acoperiti Ghidul audio in timp ce il incarcati.  


