
 

 

 

Player CD/MP3 de mare putere cu PLL RADIO FM, PORT USB ŞI CITITOR DE 

CARD SD. 

Manual de utilizare 

 



POZIŢIA COMENZILOR 

Unitatea principală 

 



1. CONTROL BASS 
2. UŞIŢĂ CD 
3. BUTON DESCHIDERE UŞIŢĂ CD 
4. VOLUM +/- 
5. BUTON STANDBY/PORNIT 
6. FOLDER- 
7. MUTE 
8. EQ 
9. FOLDER+ 
10. FUNCŢIE 
11. REPETARE 
12. OPRIRE PROG. (STOP) 

13. REDARE/PAUZĂ 
14. CONEXIUNE USB 
15. MUFĂ AUX-IN 
16. SLOT CARD SD 
17. PROG. 

18.  

19.  
20.  MUFĂ DC IN 
21.  BUTON PORNIT/OPRIT 
22. COMPARTIMENT BATERII 

 

Telecomanda 

1. BUTON  STANDBY/PORNIT 
2. MUTE 
3. MOD CD/USB/SD 
4. MOD FM 
5. MOD AUX-IN 
6. FOLDER- 
7. FOLDER+ 
8. PROG. 
9. PRESETARE 
10. REPETARE/INTRO 
11. ALEATORIU 
12. EQ 
13. ID3 

14.  
15.  REDARE/PAUZĂ 

16.  
17. VOLUM +/- 
18. FM MONO/STOP 

 

 



INTRUCŢIUNI PENTRU ATAŞAREA CURELEI 

1. Apăsaţi catarama şi fixaţi-o în poziţia A şi B (vezi diagrama de mai jos). 
2. Lungimea curelei poate fi reglată. 

 

 



INSTRUCŢIUNI DE OPERARE 

SURSA DE ALIMENTARE 

3. Conectaţi adaptorul AC la mufa DC IN din spatele unităţii cu fermitate, şi 
conectaţi-o la o priză de perete. 

4. Fixaţi întrerupătorul de pornire din spatele unităţii pe poziţia „ON” (PORNIT), 
unitatea este în modul standby, iar indicatorul standby se aprinde în culoarea 
roşie. 

5. Puteţi acum apăsa butonul  de pe unitate sau telecomandă pentru a porni 
unitatea. Indicatorul de standby se va stinge. 

6. Fixaţi întrerupătorul de pornire din spatele unităţii pe poziţia „OFF” (OPRIT), şi 
deconectaţi adaptorul AC de la priza de perete dacă doriţi să îl opriţi complet. 

REGLAREA CEASULUI 

În modul STANDBY: 

7. Ţineţi apăsat butonul PROG. de pe unitate sau telecomandă până când ceasul 
afişează intermitent cifrele de 24 ore. 

8. Apăsaţi butonul sau pentru a regla formatul de 12 ore sau 24 ore. 
9. Apăsaţi din nou butonul PROG., cifrele corespunzătoare OREI clipesc, apăsaţi 

butonul sau pentru a regla ora. Apăsaţi încă o dată butonul PROG., 
cifrele corespunzătoare MINUTELOR clipesc, reglaţi-le cu ajutorul butonului 

sau . 

4. Apăsaţi butonul PROG. din nou pentru a confirma ora. 

5. Fiecare stare activată prezentată mai sus va fi părăsită dacă tasstele nu sunt 
apăsate timp de 10 secunde. 

OPERAREA RADIO 

CĂUTAREA POSTURILOR 

1. Apăsaţi  butonul STANDBY/ON de pe unitate sau telecomandă pentru a porni 
unitatea şi apăsaţi butonul FUNCTION de pe unitate sau butonul FM de pe 
telecomandă pentru a selecta modul TUNER. 

2. Apăsaţi butonul sau pentru a schimba frecvenţa cu 0,05 MHz. 

3. Apăsaţi butonul sau timp de aprox. 1 secundă pentru căutare automată 
activă. Căutarea automată se opreşte când primul post de radio cu semnal 
suficient de puternic este găsit. 
Ecranul afişează STEREO dacă este recepţionat un semnal stereo. 

OPŢIUNEA MONO/STEREO 

Această unitate poate recepţiona doar modul FM. Când apăsaţi butonul FM 
MONO/STOP de pe telecomandă, indicatorul FM STEREO se va opri şi se va trece în 
starea MONO FM. 

 

 



MEMORAREA POSTURILOR 

Puteţi de-asemenea salva şi memora până la 20 posturi FM favorite. 

1. Reglaţi frecvenţa pe postul respectiv. 
2. Apăsaţi butonul PROG. de pe unitate sau telecomandă. Numărul postului este 

afişat intermitent pe ecran. 

3. Apăsaţi butonul sau  pentru postul dvs. de radio favorit. 
4. Apăsaţi butonul PROG. pentru a memora postul 
5. Repetaţi paşii de la 1 la 4 pentru a memora alte posturi sau schimba posturile 

memorate anterior. 

INSTRUCŢIUNI DE OPERARE 

SELECTAREA POSTURILOR SALVATE 

Apăsaţi butonul PRESET de pe telecomandă pentru a selecta numărul postului de radio 
dorit. 

UTILIZAREA DISCURILOR CD SAU MP3 

1. Apăsaţi butonul FUNCTION de pe unitate sau butonul CD/USB/SD de pe 
telecomandă pentru a selecta modul CD. 

2. Desfaceţi uşiţa compartimentului CD şi introduceţi discul CD/MP3 în 
compartimenul de disc, apoi închideţi uşiţa. Unitatea va citi automat discul 
CD/MP3. 

3. Apăsaţi butonul de VOLUM + sau – de pe unitate sau telecomandă pentru a 
regla volumul. 

Notă: Compatibil cu CD, CD-R, CD-RW, CD MP3, WMA de 8/12 cm. 

REDAREA CD-urilor AUDIO 

1. Când compartimentul discului este închis, iar un CD se află înăuntru, numărul 
total de piese muzicale şi timpul de redare apare pe ecran, iar prima piesă va fi 
redată automat. Indicatorul CD va fi afişat pe ecran, când unitatea se află în 
modul CD. 

2. Dacă nu există niciun disc înăuntru, ecranul va afişa „NO DISC” şi va rămâne în 
modul de oprire. 

3. Dacă compartimentul discului nu este închis, ecranul afişează „OPEN” 
(DESCHIS). 

REDAREA AUDIO MP3 

1. Când compartimentul discului este închis, iar înăuntru se află un disc MP3, 
numărul total de foldere (directoare) şi piese de pe disc este afişat pe ecran, iar 
prima piesă va fi redată automat. Numărul curent de foldere rămâne afişat în 
permanenţă pe ecran când unitatea se află în modul MP3. 

2. Dacă nu există niciun disc înăuntru, ecranul afişează mesajul „NO DISC” şi va 
rămâne în modul oprit (stop). 

3. Dacă uşiţa compartimentului de disc nu este închisă, ecranul afişează „OPEN”. 
4. Apăsaţi butonul ID3 de pe telecomandă o dată. Ecranul va afişa „ID3 ON”, iar 

apoi va afişa automat peste 64 de litere conţinând „TITLUL PIESEI”, „NUMELE 



ARTISTULUI”, text care se deplasează din colţul dreapta spre colţul din stânga 
de pe ecran în mod continuu. 
Notă: Textul ID3 nu suportă diacritice.  

5. Apăsaţi butonul ID3 încă o dată, ecranul afişează „ID3 OFF”, iar apoi unitatea va 
reda piesele normal. 

MODUL REDARE / PAUZĂ 

1. Când butonul REDARE/PAUZĂ este apăsat în timpul modului de oprire CD/MP3, 
prima piesă va fi redată. Numărul piesei şi timpul de redare al acesteia vor fi 
afişate pe ecran. 

2. Pentru întrerupere a redării discului CD/MP3, apăsaţi butonul PLAY/PAUSE o 
dată. Redarea este acum oprită, timpul de redare oprindu-se. 

3. Chiar dacă sunetul se opreşte, discul va continua să se rotească. Pentru a 
reporni redarea, apăsaţi din nou butonul PLAY/PAUSE. Muzica va începe exact 
din poziţia în care a fost întreruptă. 

4. Pentru a opri redarea CD/MP3, apăsaţi butonul STOP o dată în modul Redare 
sau Pauză. 

5. Apăsaţi butonul STANDBY de pe unitate sau telecomandă pentru a opri unitatea. 

Modul SKIP şi SEARCH 

1. În modul de redare sau pauză, când butonul sau este apăsat o dată, 
player-ul va avansa la următoarea piesă sau va reveni la începutul piesei 
respective. 

2. În timpul modului de redare, când butonul sau este ţinut apăsat, piesa 
respectivă va avansa înainte, respectiv înapoi. 

MOD FOLDER (doar pentru MP3) 

În modul de redare sau stop, apăsaţi butonul FOLDER (+ sau -) de pe telecomandă, 
folderul va avansa la următorul folder, sau la un folder anterior. 

REPETARE (CD) 

1. Repetare o dată: 
Când player-ul se află în modul CD, apăsaţi butonul REPEAT o dată, iar 
indicatorul REPEAT se va aprinde pe ecran. Această singură piesă va fi 
repetată. 

2. Repetare toate: 
Când player-ul se află în modul CD, apăsaţi de două ori butonul REPEAT, 
indicatorul REPEAT ALL se va aprinde pe ecran, iar întreg discul va fi redat 
continuu. 

3. Pentru anularea funcţiei 
Apăsaţi butonul REPEAT în mod repetat până când indicatorul dispare de pe 
ecran, iar redarea standard revine. 
 
 
 
 



MODUL DE REPETARE (MP3) 

1. Repetare o dată: 
Când player-ul se află în modul MP3, apăsaţi butonul REPEAT o dată, iar 
indicatorul REPEAT se va aprinde pe ecran. Această singură piesă va fi 
repetată. 

2. Repetare Album: 
Când player-ul se află în modul MP3, apăsaţi de două ori butonul REPEAT, 
indicatorul REPEAT ALBUM se va aprinde pe ecran, iar întreg albumul va fi redat 
continuu. 

3. Repetare TOATE: 
Când player-ul se află în modul MP3, apăsaţi de trei ori butonul REPEAT, 
indicatorul REPEAT ALL se va aprinde pe ecran, iar întreg discul va fi redat 
continuu. 

4. Pentru anularea funcţiei 
Apăsaţi butonul REPEAT în mod repetat până când indicatorul dispare de pe 
ecran, iar redarea standard revine. 

MOD REDARE RANDOM (ALEATORIE) 

Această caracteristică permite piesei de pe disc să fie redată în ordine aleatorie. 

1. Apăsaţi butonul RANDOM de pe telecomandă. 
Indicatorul RANDOM va fi afişat pe ecran, iar toate 
piesele muzicale vor fi redate în ordine aleatorie. 

2. Pentru a anula funcţia de redare Random, apăsaţi din 
nou butonul RANDOM. Indicatorul RANDOM va dispare de pe ecran.  

MOD PROGRAM 

1. În timpul modului de oprire (stop), apăsaţi butonul 
PROG. de pe unitate sau telecomandă o dată. 
Numărul total de piese va fi afişat intermitent 
continuu, iar numărul de Programe de memorat va 
începe de la primul program „PR:01” de pe ecran.  

2. Apăsaţi butonul  sau  pentru a selecta 
piesa dvs. preferată, ecranul va afişa numărul 
corespunzător al piesei. Apăsaţi butonul PROG. din 
nou pentru a reţine această piesă în memorie. 

3. Repetaţi procedura de mai sus până când toate 
piesele favorite au fost programate. 

4. Pentru redarea de pe CD, un număr total de 20 
piese poate fi stocat în memorie. Pentru redarea de pe MP3, un număr total de 
99 piese poate fi stocat în memorie. 

5. Apăsaţi butonul PLAY/PAUSE o dată pentru a porni redarea programului. 
6. Pentru a verifica programul pe care l-aţi memorat după finalizarea programării, 

apăsaţi butonul PROG. o dată, ecranul va afişa numărul primei piese 
programate. Repetaţi procedura de mai sus pentru a citi întreaga memorie 
programată. 

7. Pentru anularea memoriei programate: 



● În timpul modului de oprire, apăsaţi o dată butonul STOP, sau 
● Desfaceţi capacul discului în timpul modului de oprire. 

Operarea suporturilor de memorie externă (USB/SD) 

1. Pregătiţi player-ul de operarea suporturilor media de memorie externă. 
2. Introduceţi unitatea USB sau card-ul de memorie SD, şi apăsaţi butonul 

FUNCTION de pe unitate sau butonul CD/USB/SD de pe telecomandă pentru a 
selecta modul USB sau SD. 

3. Mesajul USB sau SD este afişat pe ecranul LCD, iar după ce unitatea USB sau 
card-ul SD au fost detectate şi citite cu succes, numărul total de piese este afişat 
pe ecranul LCD. 

4. Toate funcţiile sunt operate similar modului de redare MP3. 

 

CONTROL EQ (EGALIZATOR) 

Apăsaţi butonul EQ, tonul sunetului se modifică după cum  urmează: 

 

FUNCŢIA BASS BOOST 

Ridicaţi sau coborâţi controlul BASS BOOST de pe unitate, pentru a intensifica efectul 
de bass. 

FUNCŢIA AUX IN 

Puteţi reda piese de pe un dispozitiv audio extern, precum un player MP3, prin 
intermediul acestei unităţi. Conectaţi cablul audio roşu/alb (neinclus) la mufele AUX IN 
şi la mufele de ieşire audio ale dispozitivului audio. Apoi, apăsaţi butonul FUNCTION de 
pe unitate sau butonul AUX IN de pe telecomandă pentru a selecta modul AUX. 

FUNCŢIA MUTE 

1. Când aţi apăsat butonul MUTE o dată pe unitate sau telecomandă, nivelul de 
volum va clipi iar semnalul audio va fi temporar întrerupt. 

2. Apăsaţi din nou butonul MUTE, nivelul de volum şi semnalul de ieşire audio va 
reveni la normal. 

 

 

 

 

 

 

 



SPECIFICAŢII 

• Ieşire audio: 10 WRMS(L) + 10 WRMS(R) 

• Interval frecvenţă 

• FM: 87.5MHz – 108MHz 

• Conectivitate 

• Mufă AUX IN  de 3.5mm 

• Mufă de intrare alimentare 

• Capacitatea maximă de suport memorie USB sau card SD este de 32G 

• Cerinţe legate de alimentarea electrică 

• AC 100-240V, 50/60Hz 

• 10 baterii de 1.5V, Dimensiune “D ” (neincluse) 

• Dimensiuni unitate: 622(L) × 251(A) × 230(Î) mm 

• Greutate unitate: 6.5 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTRUCŢIUNI ŞI INFORMAŢII PRIVIND SCOATEREA DIN UZ A MATERIALELOR 
AMBALAJELOR FOLOSITE 
 
Scoateţi din uz materialele folosite la ambalaj prin intermediul unui centru public de 
procesare a deşeurilor. 
 
SCOATEREA DIN UZ A APARATELOR ELECTRICE ŞI ELECTRONICE 
 

 
Semnificaţia acestui simbol de pe produs, accesoriile sale sau ambalaj indică faptul că 
produsul nu poate fi tratat ca deşeu casnic menajer. Vă rugăm scoateţi din uz acest 
produs prin centrul de colectare local, autorizat în reciclarea deşeurilor provenite de la 
echipamentele electrice şi electronice. Alternativ, în anumite state din Uniunea 
Europeană sau alte state Europene, puteţi returna produsul dvs. la distribuitorul local 
când achiziţionaţi un produs nou echivalent. Scoaterea din uz corectă a acestui produs 
va ajuta la protejarea resurselor naturale valoroase şi la prevenirea impactului negativ 
asupra mediului înconjurător şi sănătăţii umane, care pot fi cauzate de scoaterea din uz 
neadecvată a deşeurilor. Vă rugăm solicitaţi autorităţilor dvs. locale sau celui mai 
apropiat centru de colectare a deşeurilor detalii suplimentare. Scoaterea din uz 
inadecvată a acestui tip de deşeuri poate face obiectul incidenţei reglementărilor 
naţionale în vigoare. 
 
Pentru companiile din Uniunea Europeană 
Dacă doriţi să scoateţi din uz un dispozitiv electric sau electronic, solicitaţi informaţiiile 
necesare de la distribuitorul sau furnizorul dvs. 
 
 
Scoaterea din uz în alte state în afara Uniunii Europene 
Dacă doriţi să scoateţi din uz acest produs, solicitaţi informaţiile necesare despre 
metoda corectă de scoatere din uz de la autorităţile locale guvernamentale sau de la 
distribuitorul dvs. local. 
 

 
Acest produs îndeplineşte toate cerinţele de bază ale legislaţiei UE privitoare la produs. 
 
Modificările de text, design şi specificaţii tehnice pot fi efectuate fără notificare 
prealabilă şi ne rezervăm cu această ocazie dreptul de a face astfel de modificări. 


