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INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE DE SIGURANŢĂ 
 

 
AVERTISMENT 
NU EXPUNEŢI UNITATEA LA PLOAIE SAU UMEZEALĂ, PENTRU A 
PREVENI RISCUL PRODUCERII DE INCENDII SAU 
ELECTROCUTARE 

 
ATENŢIE: PENTRU A PREVENI PRODUCEREA DE INCENDII SAU 
ELECTROCUTARE, NU ÎNDEPĂRTAŢI CAPACUL DISPOZITIVULUI 
(SAU APĂRĂTOAREA DIN SPATE). NU EXISTĂ PIESE PE CARE 
UTILIZATORUL SĂ LE POATĂ REPARA. APELAŢI PENTRU 
ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII LA PERSONAL TEHNIC CALIFICAT. 
 
Simbolul de fulger încadrat într-un triunghi echilateral este destinat 
avertizării utilizatorului despre prezenţa „tensiunii electrice periculoase” 
neizolate din interiorul carcasei aparatului, care poate cauza riscul 
electrocutării persoanelor. 

 
Semnul de exclamaţie încadrat într-un triunghi echilateral este destinat 
avertizării utilizatorului de prezenţa unor instrucţiuni de operare şi 
întreţinere importante din manualul de utilizare. 
 

 
ATENŢIE: Pentru a opera corect dispozitivul, citiţi manualul de utilizare cu atenţie şi 
păstraţi-l într-un loc sigur pentru consultare ulterioară. Dacă dispozitivul necesită 
întreţinere sau reparaţie, apelaţi la personal tehnic autorizat. 
 
1. Citi ţi manualul de utilizare 
Citiţi întreg manualul de utilizare cu atenţie înainte de despachetarea aparatului. 
Respectaţi toate instrucţiunile de operare şi alte indicaţii din acest manual. 
 
2. Sursa de alimentare electric ă 
Acest produs trebuie utilizat doar împreună cu tipul de sursă de alimentare indicat pe 
eticheta de caracteristici. Dacă nu sunteţi sigur de tipul de sursă de alimentare de 
acasă, consultaţi distribuitorul produsului sau compania locală de electricitate. Pentru 
produsele destinate operării îmreună cu baterii sau alte surse de curent, consultaţi 
instrucţiunile de utilizare. 
 
3. Ventila ţia 
Fantele şi orificiile din carcasă există pentru ventilaţie. Aceasta previne supraîncălzirea 
şi asigură funcţionarea adecvată a produsului. Nu le blocaţi sau acoperiţi. Orificiile nu 
trebuie niciodată blocate prin aşezarea produsului pe pat, canapea, pătură sau alte 
suprafeţe similare. Acest produs nu trebuie fixat de-asemenea într-o bibliotecă sau raft 
decât dacă îi este asigurată ventilaţia corespunzătoare sau dacă instrucţiunile 
producătorului au fost respectate. 
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4. Temperaturi înalte 
Nu aşezaţi dispozitivul în apropierea elementelor de încălzire, plite, surse de flacără sau 
căldură (inclusiv ampificatoare). Nu aşezaţi obiecte care produc flacără (de ex. 
lumânare aprinsă) pe dispozitiv. 
 
5. Apa şi umezeala 
Nu utilizaţi produsul în apropierea apei, de exempul lângă o cadă, chiuvetă de 
bucătărie, în pivniţă, lângă piscină şi în alte spaţii similare. Nu aşezaţi deasupra 
aparatului obiecte (de ex. vaze) umplute cu apă. 
 
6. Curăţarea 
Deconectaţi acest produs de la priza de perete înainte de curăţare. Nu utilizaţi 
curăţitoare lichide sau pulverizate. Utilizaţi o bucată de material moale pentru curăţare. 
 
7. Protec ţia cablului de alimentare 
Cablul de alimentare trebuie întins în aşa fel încât să nu fie călcat în picioare sau 
deteriorat de obiecte aşezate deasupra, acordând în particula atenţie ştecherului, 
prizelor multiple şi punctului în care acesta părăseşte produsul. 
 
8. Supraînc ărcarea 
Nu supraîncărcaţi prizele electrice, prelungitoarele sau prizelor multiple integrale, 
deoarece altfel se pot produce incendii sau electrocutare. 
 
9. Trăsnet 
Pentru o protecţie suplimentară a acestui aparat în timpul unei furtuni (cu descărcări 
electrice, trăsnet), sau când este lăsat nesupravegheat sau urmează să nu fie utilizat o 
perioadă lungă de timp, deconectaţi-l de la priza de perete şi deconectaţi-i antena sau 
sistemul de cablu. Aceasta va preveni deteriorarea produsului datorită trasnetului şi 
supratensiunilor electrice. 
 
10. Pătrunderea de obiecte şi lichide str ăine 
Nu împingeţi niciodată obiecte străine în acest aparat prin orificiile sale, deoarece 
acestea pot atinge componente aflate sub tensiune electrică periculoasă sau 
scurtcircuita componente, ceea ce poate cauza incendiu sau electrocutare. Nu vărsaţi 
niciodată lichide de orice natură pe produs. 
 
11. Conectarea 
Nu utilizaţi tipuri de conexiuni care nu sunt recomandate de producător. Altfel, există 
riscul de rănire şi pagube materiale. Priza la care conectaţi cablul de alimentare sau 
adaptorul de curent alternativ (CA), trebuie să fie uşor accesibile. 
 
12. Accesorii 
Nu aşezaţi acest aparat pe un cărucior, stativ, trepied, braţ sau masă instabile. Aparatul 
se poate răsturna, cauzând rănirea gravă a unui copil sau adult şi deteriora serios 
produsul. Utilizaţi doar împreună cu tipul de cărucior, stativ, trepied, braţ sau masă 
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recomandat de producător, sau vândut împreună cu aparatul. O combinaţie de produs 
şi cărucior trebuie deplasată cu atenţie. Opririle bruşte, forţa excesivă, şi suprafeţele 
neuniforme pot cauza răsturnarea aparatului şi căruciorului. 
 
13. Încărcarea 
Nu păşiţi sau aşezaţi obiecte grele pe aparat. Dacă asemenea obiecte cad, aceasta 
poate cauza rănirea persoanei implicate sau deteriorarea aparatului. 
 
14. Conexiunea 
Dacă conectaţi aparatul la alt dispozitiv, opriţi şi deconectaţi toate dispozitivele. Înaintea 
conectării citiţi cu atenţie ghidul de conexiune şi respectaţi instrucţiunile de acolo. 
 
15. Volumul 
Înainte de pornrie, reglaţi întotdeauna volumul pe minim. În cazul pornirii cu volum 
ridicat, auzul dvs. sau difuzoarele aparatului pot avea de suferit. 
 
16. Sunet distorsionat 
Nu lăsaţi aparatul să producă sunet distorsionat o perioadă lungă de timp. Altfel, 
difuzoarele se pot încălzi şi produce incendiu. 
 
17. Căştile 
Reglaţi volumul la un nivel rezonabil atunci când utilizaţi căştile. Ascultarea la un volum 
excesiv de ridicat o perioadă lungă de timp afectează auzul. 
 
18. Înregistr ările 
Nu utilizaţi discuri crăpate, deformate sau reparate. Acestea se pot rupe sau cauza 
rănirea gravă a persoanei din apropiere sau deteriora aparatul. 
 
19. Defectele care necesit ă repara ţii 
Deconectaţi acest produs de la priză şi predaţi-l spre reparaţii personalului calificat în 
următoarele cazuri: 

a) Când cablul sau ştecherul de alimentare sunt deteriorate; 
b) Dacă s-a vărsat lichid sau au pătruns obiecte în aparat; 
c) Dacă produsul a fost expus la ploaie sau apă; 
d) Dacă produsul nu funcţionează normal în condiţiile respectării instrucţiunilor de 

operare. Reglaţi doar acele controale care sunt acoperite de instrucţiunile de 
operare, deoarece un reglaj neadecvat al altor controale poate deteriora aparatul 
şi de cele mai multe ori va necesita efort suplimentar din partea depanatorului să 
restabilească funcţionarea normală a produsului; 

e) Dacă produsul a fost scăpat sau deteriorat în vreun fel; 
f) Când produsul prezintă o schimbare bruscă de performanţă, indicând 

necesitarea reparaţiei. 
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20. Repararea aparatului 
Nu încercaţi să reparaţi produsul de unul singur. Aceasta deoarece desfacerea sau 
îndepărtarea capacului vă poate expune la tensiune periculoasă sau alte pericole. 
Lăsaţi repararea aparatului în seama personalului tehnic avizat. 
21. Piese de schimb 
Când sunt necesare piese de schimb, asiguraţi-vă că tehnicianul de service a utilizat 
piesele de schimb specificate de producător sau care au aceeleaşi caracteristici ca 
piesa originală. Înlocuirile neautorizate pot cauza incendiu, electrocutare sau alte 
pericole. 
 
22. Verificarea de siguran ţă 
La încheierea unei lucrări de service sau reparaţie a produsului, cereţi tehnicianului de 
service să efectueze verificările de siguranţă pentru a determina dacă produsul este în 
stare corespunzătoare de funcţionare. 
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1. DESCRIEREA GRAMOFONULUI 
 

 
 

1. Baza pâlniei gramofonului 
2. Elementul de blocare al pâlniei gramofonului 
3. Mufa adaptorului CA 
4. Mufa antenei FM externe 
5. Adaptor AC 
6. Pâlnia gramofonului 
7. Suportul pâlniei gramofonului 
8. Adaptor de redare înregistrări ce necesită 45 rotaţii/minut 
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9. Cârlig de fixare braţ ton 
10. Ax gramofon 
11. Gramofon 
12. Control VOLUM – pentru a porni / opri player-ul, combinat cu controlul de volum 
13. Difuzor 
14. Bandă 
15. Control bandă 
16. Întrerupător FUNCŢIE – pentru a selecta sursa de semnal 
17. Întrerupător BANDĂ – pentru a selecta lăţimea de bandă (FM sau AM= 
18. LED PROGRAM – indică programarea/redarea pieselor de pe CD în ordinea 

programată de utilizator 
19. Buton PROGRAM – pentru a programa piesele de pe CD în ordinea dorită de 

utilizator 
20. Buton REPEAT – pentru a selecta modul de redare repetată dorit 
21. LED REPEAT – indică modul utilizat curent de redare repetată 
22. Buton B.SKIP – pentru a sări la începutul piesei redare curent sau piesei 

anterioare de pe CD 
23. LED ecran – pentru a informa utilizatorul despre funcţia curentă/setarea 

aparatului 
24. Sertar CD 
25. Buton F.SKIP – pentru a sări la începutul următoarei piese de pe CD 
26. Braţ ton 
27. Manetă pentru ridicarea braţului de ton 
28. Buton pentru fixarea vitezei gramofonului 
29. Suport braţ ton 
30. Buton REDARE/PAUZĂ (USB/SD) – pentru pornire/pauză redare de pe un 

dispozitiv USB conectat la portul USB sau cardul de memorie SD introdus într-un 
slot 

31. SKIP + - buton pentru a sări la începutul următoarelor piese de pe USB/SD 
32. SKIP – buton pentru a sări la începutul piesei redate curent / anterior de pe 

USB/SD 
33. Buton USB/SD – pentru a selecta mediul de redat 
34. Slot pentru cardul de memorie SD 
35. Conector USB – pentru a conecta USB la dispozitiv 
36. LED ACC verde – aprins intermitent în timpul redării înregistrării de pe 

dispozitivul extern USB sau cardul de memorie SD 
37. LED ERR – se aprinde când încercaţi să redaţi de pe dispozitivul USB sau cardul 

de memorie SD fără a fi introdus sau conectat la dispozitiv 
38. Buton OPEN/CLOSE – pentru a deschide/închide sertarul CD 
39. Buton PLAY/PAUSE – pentru a porni/opri redarea CD 
40. LED PLAY – indică redarea de pe CD 
41. Buton STOP – pentru a opri redarea CD 
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Asamblarea gramofonului 
• Scoateţi unitatea din cutia în care v-a fost livrată. 
• Îndepărtaţi ambalajul de pe aparat şi păstraţi ferit de copii până la scoaterea sa 

din uz. 
• Mutaţi gramofonul în locul instalării sale. 
• Deschideţi capacul gramofonului şi îndepărtaţi elementele de protecţie din plastic 

care fixau părţile gramofonului pe durata transportului şi depozitării. 
• Îndepărtaţi capacul de pe vârful inserţiei cartuşului. 
• Extindeţi antena cu fir FM. După pregătirea aparatului de utilizare, căutaţi un loc 

pentru antenă, care va permite recepţia optimă a posturilor FM dorite. 
• Introduceţi cablul pentru a conecta difuzorul la suportul de pâlnie conform figurii 

1. 
• Întoarceţi pâlnia şi suportul său conform figurii 2. 
• Conectaţi cablul difuzorului – vezi figura 3. 
• Strângeţi pâlnia dispozitivului – vezi figura 4 şi fixaţi-o prin strângerea 

elementului de blocare al pâlniei – vezi figura 5. 
 

 
 
Alimentarea electric ă 
Adaptorul inclus CA este utilizat pentru a alimenta dispozitivul cu energie electrică. 

• Desfăşuraţi cablul adaptorului CA. 
• Introduceţi adaptorul în priza electrică 
• Conectaţi cablul adaptorului CA la mufa adaptorului CA din spatele aparatului. 

 
2. UTILIZAREA GRAMOFONULUI 
 

• Porniţi gramofonului  - prin rotirea controlului de volum în sens orar, dispozitivul 
fiind pornit după atingerea rezistenţei (indicate de un clic sonor), volumul fiind 
mărit pe măsură ce se continuă rotirea butonului. 

• Utilizând întrerupătorul FUNCTION (FUNCŢIE), selectaţi modul PHONO. 
• Reglaţi întrerupătorul SPEED CONTROL (CONTROL VITEZĂ) pe poziţia 

corespunzătoare rotaţiilor / minut indicate pe înregistrarea (discul) pe care doriţi 
să o redaţi (33 1/3 / 45 sau 78 rotaţii/minut). 

• Aşezaţi înregistrarea (discul) pe gramofon. Dacă redaţi o înregistrare cu o 
deschidere centrală mare (de obicei denumită „singles”, sunt necesare 45 
rot/min), introduceţi adaptorul inclus pe axul gramofonului. 
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• Utilizând maneta CUE LEVER ridicaţi braţul de ton. Deplasaţi braţul de ton spre 
dreapta, iar după un clic sonor gramofonul începe să se rotească. 

• Deplasaţi braţul de ton deasupra discului, pe care doriţi să îl redaţi, şi lăsaţi-l uşor 
în jos peste acesta – redarea va porni. 

• După redarea tuturor pieselor de pe înregistrare, gramofonul se va opri, iar braţul 
se va ridica deasupra discului. 

• Utilizând maneta CUE LEVER, deplasaţi braţul de ton în poziţia de repaos. 
• Pentru a opri player-ul, rotiţi butonul VOLUM în sens invers orar – volumul va 

scădea treptat. După atingerea sonoră a rezistenţei, dispozitivul se va opri. 
 
3. RECEPŢIA RADIO 
 

• Porniţi gramofonul – prin rotirea butonului VOLUM în sens orar, dispozitivul 
pornindu-se după atingerea rezistenţei (indicate de un clic sonor), volumul 
crescând pe măsură ce se continuă rotirea butonului. 

• Utilizând întrerupătorul FUNCŢION, selectaţi modul RADIO. 
• Utilizând butonul de bandă TUNING, reglaţi banda pe postul de radio dorit. 
• Utilizând butonul VOLUME, reglaţi pe volumul audio dorit. 
• Pentru a opri player-ul, rotiţi butonul VOLUM în sens invers orar – volumul va 

scădea treptat. După atingerea sonoră a rezistenţei, dispozitivul se opreşte. 
 
Pentru o bun ă recep ţie radio 

• Dispozitivul utilizează o antenă FM în banda FM, care este permanent ataşată de 
dispozitiv. Întindeţi antena şi căutaţi cea mai bună poziţie a sa pentru a 
recepţiona posturile dorite. Pentru cea ma bună recepţie a posturilor FM, utilizaţi 
o antenă externă FM – conectaţi antena la mufa de antenă FM din spatele 
aparatului. 

• Dispozitivul utilizează o antenă încorporată de ferită pentru banda de unde radio 
AM. Este necesar în acest caz să modificaţi poziţia întregii unităţi (prin 
întoarcere) pentru a recepţiona cât mai bine posturile radio. 

 
4. REDAREA DE PE USB / SD CARD 
 
Pentru a reda piesele înregistrate pe un card SD introdus în aparat sau din memoria 
unui suport USB, aplicaţi funcţiile utilizate pentru redarea de pe CD. 
 
Redarea fi şierelor de pe cardurile de memorie SD 

• Opriţi dispozitivul. 
• Introduceţi cardul de memorie SD în slotul pentru cardurile de memorie ce conţin 

fişiere MP3 
• Porniţi dispozitivul 
• Utilizând controlul VOLUME, reglaţi volumul dorit. 
• Utilizând întrerupătorul FUNCTION, selectaţi modul USB/SD. 
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• Pentru a porni redarea, apăsaţi butonul PLAY/PAUSE (USB/SD), becul verde de 
pe dispozitiv clipeşte în timpul redării LED ACC. Când apăsaţi din nou butonul, 
redarea se opreşte. 

• Pentru a trece înainte la începutul următoarelor piese, utilizaţi butonul SKIP + 
(USB/SD), pentru a trece la începutul pieselor anterioare, apăsaţi butonul SKIP – 
(USB/SD). 

 
Redarea fi şierelor de pe dispozitivul USB 

• Opriţi dispozitivul şi conectaţi un suport USB cu capacitatea memoriei cuprinsă 
între 512 MB şi 4GB (unitate USB, player MP3, etc.) cu fişierele MP3 de pe 
portul USB utilizând un cablu. Dispozitivul nu permite redarea fişierelor WMA. 

• Porniţi dispozitivul. 
• Utilizând controlul de volum VOLUME, reglaţi volumul dorit. 
• Reglaţi întrerupătorul FUNCŢION pe poziţia USB/SD. 
• Apăsaţi butonul USB/SD pentru a reda fişierele MP3 de pe dispozitivul USB 

ataşat. 
• Pentru a porni redarea, apăsaţi butonul PLAY/PAUSE (USB/SD), becul verde de 

pe dispozitiv clipeşte în timpul redării LED ACC. Când apăsaţi butonul din nou, 
redarea se opreşte. 

• Pentru a sări înainte la începutul următorului fişier, utilizaţi butonul SKIP + 
(USB/SD), pentru a sări la începutul fişierului anterior, apăsaţi butonul SKIP – 
(USB/SD) 

Notă: 
• Acest player nu suportă dispozitive USB conectate prin cablu la portul USB. În 

afara acestui aspect, nu suportă utilizarea hub-urilor USB. 
• Dispozitivul poate reda fişiere MP3 care se potrivesc următoarelor criterii: 

- Acestea sunt compatibile cu formatele MPEG 1, 2 şi 2,5; 
- Acestea sunt înregistrate la o viteză a fluxului de date în intervalul cuprins 

între 8 şi 320 kb/sec; 
- Acestea utilizează sistemul de fişiere FAT16 sau FAT32; 
- Frecvenţele de selecţie de 8; 11.025; 12; 16; 22.05; 24; 32; 44.1 sau 48 kHz. 

• Înaintea conectării / deconectării suportului USB de la acest aparat, opriţi 
aparatul sau treceţi pe altă sursă de semnal. 

• În timpul redării de pe USB sau în timpul fluxului de date dintre PC şi dispozitivul 
USB, nu opriţi gramofonul sau PC-ul – veţi risca coruperea datelor. 

• Acest dispozitiv nu suportă conexiune la PC. 
• Când încercaţi să porniţi redarea de pe dispozitiv, care nu este conectată la 

dispozitivul USB sau care nu deţine niciun card de memorie SD inserat, 
dispozitivul va clipi roşu LED ERR. 

• Deoarece dispozitivele USB/cardurile de memorie SD sunt fabricate de diferiţi 
producători, utilizând tehnologii şi materiale dintre cele mai variate, 
compatibilitatea acestui dispozitiv cu toate dispozitivele USB/cardurile de 
memorie SD disponibile nu poate fi garantată. În caz de probleme, încercaţi să 
utilizaţi un dispozitiv USB/card de memorie SD de la alt producător. 

 
 



11 

 

5. REDAREA DE PE CD 
 

• Fixaţi întrerupătorul FUNCTION pe poziţia CD. 
• Apăsaţi butonul OPEN/CLOSE – sertarul CD al dispozitivului se va deschide. 
• Introduceţi CD-ul în sertar şi apăsaţi butonul OPEN/CLOSE pentru a închide 

sertarul. 
• Va începe evaluarea discului, iar ulterior ecranul va afişa datele ce indică 

numărul total de piese de pe disc. Afişarea 00 înseamnă că nu există niciun disc 
în player. 

• Pentru a începe redarea discului, apăsaţi butonul PLAY/PAUSE – redarea va 
începe cu piesa Nr. 1. Ulterior, toate următoarele piese de pe disc sunt redate cu 
succes; când ultima piesă este redată, redarea se încheie, iar ecranul afişează 
din nou datele ce indică numărul total de piese de pe disc. În timpul redării, 
ecranul afuşează simbolul ►. 

• Apăsarea butonului PLAY/PAUSE în timpul redării opreşte redarea şi ecranul 
afişează simbolul ►. Pentru a continua redarea, apăsaţi din nou butonul. 

• Pentru a opri redarea discului înainte de ultima piesă, apăsaţi butonul STOP – 
ecranul va afişa numărul total de piese de pe disc, iar simbolul ► va fi oprti în 
acelaşi timp. 

 
Saltul la începutul pieselor / c ăutarea unei pozi ţii dorite din înregistrare 

• Apăsaţi butonul F.SKIP în timpul redării sau pauzei, player-ul va sări la începutul 
următoarei piese şi va indica numărul acesteia pe ecran. Dacă este redat un 
disc, redarea va începe. Apăsarea repetată a acestui buton va realiza saltul la 
începuturile următoarelor piese. 

• Apăsaţi butonul B.SKIP în timpul redării sau pauzei, player-ul va sări la începutul 
piesei redate curent. Când apăsaţi acest buton din nou, player-ul sare la 
începutul următoarei piese, ecranul afişând numărul acesteia. Dacă este redat 
un disc, redarea va începe. Când apăsaţi acest buton repetat, veţi sări succesiv 
la începuturile pieselor anterioare. 

• Ţinerea apăsată a butoanelor F.SKIP sau B.SKIP în timpul redării va porni 
căutarea locaţiei dorite de pe disc înainte şi înapoi (depinde ce buton apăsaţi). 
Căutarea este pornită la viteze ridicate şi la un volum redus (comparativ cu 
redarea normală). Când eliberaţi butonul, redarea va continua din locaţia 
identificată. 

 
Redarea repetat ă 

• Pentru redarea repetată, selectaţi piesa pe care doriţi să o redaţi şi apăsaţi 
butonul PLAY. După ce redarea piesei porneşte, apăsaţi butonul REPEAT – 
ecranul va aprinde indicatorul de redare repetată, iar piesa va fi redată repetat. 

• Pentru a reda repetat întregul disc, apăsaţi butonul PLAY, iar după ce redarea 
porneşte, apăsaţi de două ori butonul REPEAT – ecranul va afişa indicatorul de 
redare repetată, iar discul va fi redat repetat. 

• Pentru a anula redarea, apăsaţi repetat butonul REPEAT până când indicatorul 
redării REPEAT se opreşte. 
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Redarea programat ă 
Player-ul permite programarea a până la 20 piese de pe CD-ul de redat în ordinea 
dorită de utilizator. Când efectuaţi programarea, respectaţi instrucţiunile următoare: 

1. Fixaţi funcţia pe CD şi introduceţi discul în player. Dacă redaţi un disc, apăsaţi 
butonul STOP pentru a opri redarea. 

2. Apăsaţi butonul PROGRAM – ecranul afişează 01, iar indicatorul PROGRAM 
începe să clipească. 

3. Utilizând butoanele F.SKIP sau B.SKIP, selectaţi piesa pe care doriţi să o 
includeţi în program, confirmaţi prin apăsarea butonului PROGRAM. Piesa 
selectată va fi inclusă în program, iar 01 de pe ecran se va schimba în 02. 

4. Repetaţi paşii 2 şi 3 pentru a introduce alte piese în program (maxim 20). 
5. Pentru a reda programul, apăsaţi butonul PLAY/PAUSE – ecranul va afişa 

PROG, iar redarea primei piese incluse în program va porni. Redarea se va 
încheia când ultima piesă programată este redată. 

 
Ştergerea programului 

- Apăsaţi de două ori butonul STOP în timpul redării sau 
- La finalul redării programului apăsaţi butonul STOP; sau 
- Apăsaţi butonul OPEN/CLOSE pentru a deschide sertarul discului. 

 
 
DATE TEHNICE 
 
Frecvenţe AM: 530-1,600 kHz 

FM: 87,5-108 MHz 
Mufă USB USB 2.0 de viteză ridicată pentru conectarea memoriilor externe 

USB cu o capacitate de memorie cuprinsă între 512 MB şi 4 GB 
formatată pentru sistemul de fişiere FAT16 sau FAT32 

Putere de intrare 18W 
Alimentare 
electrică 

Cu adaptor CA 100-240 V, 50/60 Hz, ieşire 12 V =/ 1,2 A 

Antenă - antenă FM cu fir, conexiune opţională la antenă exterioară FM; 
- antenă încorporată din ferită, utilizată pentru recepţia posturilor AM 

Difuzoare 2 difuzoare de diametru aprox. 10 cm 
2 ½” tweeters 

Modificările de design şi specificaţii tehnice pot fi efectuate fără notificare prealabilă. 
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INSTRUCŢIUNI PENTRU SCOATEREA CORECTĂ DIN UZ A PRODUSULUI 
 
Instruc ţiuni şi informa ţii legate de scoaterea din uz a materialelor utiliz ate la 
ambalaj 
Scoateţi din uz ambalajul utilizat într-un centru de colectare a deşeurilor din localitatea 
dvs. 
 
SCOATEREA DIN UZ A ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ŞI ELECTRONICE 
 

Acest simbol lipit pe produse sau pe documentele originale semnifică faptul 
că produsele electrice sau electronice uzate nu trebuie aruncate împreună 
cu gunoiul casnic menajer. Pentru scoaterea adecvată din uz sau reciclare, 
predaţi aceste produse unor centre specalizate de colectare. Sau, în mod 
alternativ, în anumite state din Uniunea Europeană sau alte state 
Europene, puteţi returna produsele dvs. distribuitorului local, atunci când 

achiziţionaţi un produs nou echivalent.  
Scoaterea din uz corectă a acestui produs ajută la protejarea resurselor naturale şi 
împiedică efectele negative asupra mediului cauzate de aruncarea necorespunzătoare 
a deşeurilor. Cereţi autorităţilor locale sau centrelor de colectare a deşeurilor informaţii 
suplimentare. În conformitate cu reglementările naţionale, scoaterea din uz incorectă a 
acestor tipuri de deşeuri poate fi sancţionată. 
 
Pentru companiile din statele Uniunii Europene 
Dacă doriţi să scoateţi din uz aparatele electrice sau electronice, cereţi distribuitorului 
sau furnizorului dvs. informaţiile necesare.  
 
Scoaterea din uz în alte state în afara Uniunii Eur opene.  
Dacă doriţi să scoateţi din uz acest produs, cereţi informaţiile necesare despre metoda 
corectă autorităţilor dvs. locale sau distribuitorului. 
 
 

Acest produs este conform cu reglementările şi normele UE privind siguranţa 
electrică şi electromagnetică. 
 
Modificările de text, design şi specificaţii tehnice pot să intervină fără notificare 
prealabilă şi ne rezervăm dreptul de a efectua astfel de modificări. 
 
 
 


