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Instrucţiuni de siguranţă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVERTIZARE NU EXPUNEŢI APARATUL LA PLOAIE  ŞI UMIDITATE CRESCUTĂ, VEŢI 
EVITA RISCUL  DE INCENDIU ŞI RĂNIRE PRIN ELECROCUTARE. 

ATENŢIE ÎN CAZUL ÎN CARE APARATUL (SAU PĂRŢILE SALE) SUNT ÎNDEPĂRTATE, 
EXISTĂ RISCUL  RISCUL  DE INCENDIU ŞI RĂNIRE PRIN ELECROCUTARE. NU EXISTĂ ÎN INTERIOR 
COMPONENTE PE CARE SĂ LE POATĂ REPARA UTILIZATORUL PE CONT PROPRIU. EFECTUAŢI 
TOATE REPARAŢIILE LA UN CENTRU SERVICE AUTORIZAT. 

 Semnul de fulger cu o săgeată, într-un triunghi echilateral, este menit să 
avertizeze utilizatorul de prezenţa unui voltaj periculos, neizolat, în interiorul produsului, care 
poate avea o magnitudine îndeajuns de mare pentru a constitui pericol de şoc electric pentru 
persoane. 

Semnul exclamării, într-un triunghi echilateral, este menit să avertizeze 
utilizatorul de prezenţa unor instrucţiuni importante privind operarea şi întreţinerea 
(repararea) în materialele scrise care însoţesc aparatul. 

 

 

 ATENŢIE 

Pentru a folosi corect produsul, citiţi cu atenţie manualul utilizatorului şi salvaţi-l pentru 
referinţe ulterioare. În cazul în care aparatul necesită reparaţii, adresaţi-vă unui service 
autorizat. 

 ATENŢIE 

În cazul în care este necesar să îndepărtaţi carcasa, mai întâi scoateţi cablul de alimentare din 
priză. 



 

1. Citiţi manualul utilizatorului 

După ce despachetaţi produsul, citiţi cu atenţie manualul utilizatorului, urmaţi instrucţiunile care 
descriu funcţiile şi alte sarcini. 

2. Alimentarea cu curent 

Acest aparat se poate conecta la o sursă de curent cu parametrii corespunzători celor înscrişi pe 
etichetă. Dacă nu sunteţi siguri de parametrii sistemului dumneavoastră electric, vă rugăm să 
consultaţi vânzătorul sau distribuitorul local de curent. Pentru aparatele acţionate de baterii sau 
alte surse, veţi găsi informaţii în acest manual de utilizare. 

3. Ventilaţia 

Orificiile de ventilaţie şi fantele de pe carcasa aparatului sunt utilizate pentru ventilaţie. Acestea 
protejează aparatul să se supraîncălzească şi asigură buna lui operare. Nu blocaţi şi nu acoperiţi 
aceste orificii. Nu blocaţi orificiile de ventilaţie punând aparatul în pat, pe canapea, pe covor sau 
alte suprafeţe similare. Este posibil să puneţi aparatul într-o bibliotecă sau dulap numai dacă 
este asigurată o ventilaţie corespunzătoare şi dacă sunt întrunite condiţiile producătorului. 

4. Temperaturile înalte 

Nu poziţionaţi aparatul în vecinătatea caloriferelor, cuptoarelor sau altor surse de căldură 
(inclusiv amplificatoare). Nu plasaţi pe aparat surse de foc deschis, precum lumânări aprinse. 

5. Apa şi umiditatea 

Nu folosiţi acest aparat în apropierea apei – de exemplu lângă o cadă, o chiuvetă, o piscină, etc. 
Nu plasaţi recipiente care conţin apă (de exemplu vaze) pe aparat. 

6. Curăţarea 

Scoateţi ştecherul din priză înainte de a curăţa aparatul. Nu utilizați lichide sau agenți de 
curățare pe bază de aerosoli. Curățați aparatul cu o cârpă umedă.  

7. Protecția cablurilor de alimentare 

Poziţionaţi cablurile de alimentare astfel încât să nu se calce pe ele sau să nu fie deteriorate de 
obiecte care stau pe sau lângă ele. Aveţi grijă unde se află ieşirile din prize, prelungitoarele şi 
aparatul. 

8. Supraîncărcarea 

Nu supraîncărcaţi prizele, prelungitoarele sau comutatoarele integrate pentru a evita incediul 
sau rănirea prin electrocutare. 



9. Furtuna 

Înaintea unei furtuni sau a unei perioade mai lungi de timp în care nu veţi utiliza aparatul, 
deconectaţi-l din priză. Aceasta va preveni deteriorarea cauzată de fulgere în sistemul electric 
sau de supravoltaj. 

10. Inserarea de obiecte sau lichide 

Nu încercaţi să introduceţi obiecte prin orificiile de ventilaţie. În cazul în care survine contactul 
cu orice parte care este sub curent electric, sau dacă se produce un scurtcircuit, există pericolul 
unui incendiu sau al rănirii prin electrocutare. Preveniţi scurgerea lichidelor în interiorul 
aparatului. 

11. Conexiuni 

Nu folosiţi conexiuni care nu sunt recomandate de producător, altfel sănătatea sau bunurile 
dumneavoastră pot fi puse în pericol.  

12. Accesorii 

Nu puneţi aparatul pe cărucioare instabile, standuri, trepiede, rafturi sau mese. În cazul unei 
căzături, un copil sau un adult se pot răni sau aparatul se poate deteriora. Folosiţi numai 
cărucioare, standuri, trepiede şi mese recomandate de producător sau care sunt furnizate ca şi 
accesorii împreună cu aparatul. Atunci când ataşaţi aparatul, folosiţi accesoriile originale şi 
urmaţi instrucţiunile producătorului. Atunci când apartul se află într-un cărucior, mişcaţi-l cu 
grijă. În cazul unei opriri bruşte, forţa excesivă sau greutatea pot dezechilibra căruciorul şi acesta 
poate cădea împreună cu aparatul.  

13. Încărcatura 

Nu călcaţi pe aparat şi nu plasaţi obiecte grele. Dacă un astfel de obiect ar cădea, poate cauza 
rănirea sau deteriorarea aparatului. 

14. Conectarea 

Atunci când conectaţi aparatul la alt dispozitiv, închideţi toate dispozitivele conectate şi 
deconectaţi-le de la alimentarea cu curent. Citiţi cu grijă manualul de utilizare al conectării 
dispozitivelor înainte de conectare şi procedaţi în conformitate cu instrucţiunile furnizate. 

15. Volumul 

Daţi volumul la minim înainte de a porni aparatul. În cazul în care se emite sunet la o intensitate 
prea mare, aceasta poate duce la deteriorarea auzului dumneavoastră sau a difuzoarelor. 

 

 



16. Distorsionarea sunetului 

Nu permiteţi aparatului să redea sunetul distorsionat o perioadă prea mare de timp. Aceasta 
poate duce la supraîncălzirea difuzoarelor şi producerea unui incendiu. 

17. Căşti 

Folosiţi un nivel al volumului sunetului rezonabil atunci când utilizaţi căşti. Ascultarea pe termen 
lung a unui volum de sunet prea mare poate duce la deteriorarea auzului dumneavoastră.  

18. Înregistrări 

Nu folosiţi înregistrări crăpate, distorsionate sau reparate. Acestea se pot sparge şi cauza răni 
serioase sau deteriorarea aparatului. 

19. Deteriorări care necesită repararea 

Dacă una dintre aceste situaţii apare, deconectaţi aparatul de la alimentare şi duceţi-l la reparat, 
la un tehnician de service autorizat: 

a) Cablul de alimentare sau ştecherul sunt deteriorate 
b) Un obiect a căzut pe aparat sau un lichid s-a prelins în interior 
c) Aparatul a fost expus efectelor ploii sau a apei 
d) Atunci când, operat conform instrucţiunilor de utilizare, aparatul nu funcţionează normal. 

Ajustaţi numai setările descrise  în manualul de utilizare. Orice alte ajustări pot cauza 
deteriorări serioase aparatului. Într-un astfel de caz, se poate să fie nevoie de reparaţii extra 
pentru a face aparatul să funcţioneze din nou.  

e) Aparatul a căzut sau a fost deteriorat în vreun fel 
f) Dacă apar modificări semnificative în modalitatea de funcţionare a aparatului – în acest caz 

trebuie să vă adresaţi unui centru service calificat. 

20. Reparaţiile 

Nu încercaţi să reparaţi dumneavoastră aparatul. Dacă deschideţi carcasa, vă expuneţi 
pericolului de a vă răni prin electrocutare sau altor pericole. Lăsaţi toate reparaţiile în sarcina 
unui tehnician calificat. 

21. Piese de schimb 

Dacă este necesară înlocuirea oricăror componente, asiguraţi-vă că tehnicianul foloseşte fie 
direct componentele originale, fie componente cu aceiaşi parametrii ca cele originale. Atunci 
când sunt folosite component neadecvate, există riscul incendiului sau al rănirii prin 
electrocutare. 

 

 



22. Inspecţia de siguranţă 

După efectuarea oricărei acţiuni de mentenanţă, solicitaţi tehnicianului să probeze dacă 
aparatul funcţionează corect. 

1. Înainte de prima utilizare 

După ce aţi scos aparatul din ambalaj, asiguraţi-vă că pachetul curpinde următoarele: 

Aparatul 
Manualul utilizatorului 
Cablul USB 
Cablul RCA 
Adaptorul 45 RPM 
 

2. Descrierea aparatului 

1. Adaptor 45 RPM 
2. Disc rotitor 
3. Buton STOP 
4. Comutator de rotire viteză 

(33/45/78 rpm) 
5. Ac 
6. Nivelul tacului 
7. Suportul braţului 
8. Braţ 
9. Cablul de alimentare 
10. Jack LINE-IN (L) 
11. Jack LINE-OUT (R) 
12. Capac protector 

          

 

 

 

 

 

 

 



3. Înainte de pornire 

După despachetare, îndepărtaţi toate ambalajele şi etichetele. Este necesar să pregătiţi aparatul 
înainte de prima utilizare.  

- Îndepărtaţi clema de pe braţul aparatului (vezi figura 1) 
- Îndepărtaţi protecţia acului (vezi figura 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Instalarea 

Înainte de prima conectare a aparatului, citiţi cu atenţie manualul utilizatorului. 

 

 

1. Inseraţi ştecherul în priză (9) 
2. Folosind un cablu RCA, conectaţi aparatul (LINE OUT jack (10/11)) la conectorul de ieşire al 

dispozitivului extern (de exemplu amplificator sau receiver).  
L (alb) === canal L 
R (roşu) === canal R 

3. Pentru conectarea la un calculator, folosiţi cablul de înregistrare USB prin LINE-OUT jack 
(10/11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notă 
Asiguraţi-vă ca aparatul este oprit şi deconectat de la curent înainte de a-l 
conecta. 



5. Operarea 
5.1 Redarea automată (A) 

Este  posibil ca înregistrările LP (30cm and 17cm) să poată fi redate, pe când înregistrările SP 
(17cm) nu. 

1. Deschideţi capacul de protecţie al aparatului (12) 
2. Puneţi o înregistrare LP pe discul rotitor. 
3. Selectaţi viteza de rotire (45 / 33 / 78) folosind comutatorul de rotire viteză (4). 
4. Ridicaţi braţul cu ajutorul tacului (6). 
5. Ridicaţi şi plasaţi braţul deasupra discului. 
6. Lăsaţi jos braţul cu ajutorul tacului (6) şi va începe redarea automat. 
7. Setaţi volumul amplificatorului. 

După ce se termină înregistrarea, braţul revine la poziţia iniţială. 

5.2  Oprirea în timpul redării (B) 

Pentru  a opri redarea, apăsaţi butonul STOP (3). 

Informaţii importante legate de redarea înregistrărilor 

- Nu învârtiţi discul şi nu îl opriţi pe el sau discul cu înregistrare. Există riscul de rănire şi de 
deteriorare a aparatului. 

- Nu atingeţi braţul aparatului atunci când revine singur în poziţie iniţială. Există riscul de a 
deteriora aparatul. 

- Nu mutaţi sau manipulaţi aparatul câtă vreme braţul nu este securizat în stand. Altfel, riscaţi 
să deterioraţi aparatul. 

- Pentru redare, nu folosiţi înregistrări flexibile, zgâriate sau deformate. Acestea pot deteriora 
discul şi acul.  

6. Mentenanţă 

Pentru curăţare folosiţi o cârpă curată şi moale, pe care p puteţi înmuia uşor în apă. Asiguraţi-vă 
că apa nu intră în aparat. Pentru curăţare, nu folosiţi bureţi de sârmă sau capitonaţi cu metale 
deoarece pot zgâria suprafaţa. Pentru curăţarea carcasei exterioare, nu folosiţi diluanţi, petrol 
sau solvenţi.  

 

 

 

 



7. Specificaţii tehnice 

Sistem curea 

Motor Servomotor DC 

Viteză 33 – 1/3, 45 şi78 rpm 

Fluctuaţie 0.15 % wrms 

Braţ Tip balansat dinamic 

Segmentul de presiune a acului ajustabil 3 g ±0.1 g 

Cartuş MM (magnet în mişcare) 

Voltajul de ieşire 2.5 mV 

Sursa de alimentare 230 V ~ 50 Hz 

Puterea de intrare 3 W 

Dimensiuni 370 x 345 x 100 mm 

Greutate 2.8 kg 

 

 

8. Înregistrarea folosind software-ul AUDACITY 

Aparatul se poate conecta la PC via portul LINE-OUT şi ulterior track-urile redate se pot 
înregistra pe calculator. 

Software-ul AUDACITY este disponibil gratuit, licenţiat sub GNU GPL (General Public 
Licence – Public licence). Pentru mai multe informaţii, vizitaţi : http://audacity.sourceforge.net/ 
download/  
 
 

 

 

8.1 Procedura de instalare 

Deschideţi fişierul de instalare AUDACITY descărcat. 

 

Notă 
Asiguraţi-vă că aţi instalat software-ul înainte de a folosi această funcţie. 
 



Selectaţi limba de instalare a software-ului. 

 

8.2 Setările software-ului  

Este necesar să setaţi software-ul după instalare. Lansaţi AUDACITY apoi apăsaţi pe Edit 
(Editare), apoi Preferences (Preferinţe). 

 

 

 

 

 

 

În partea de sus, stânga, selectaţi tab-ul Audio I/O. În căsuţa Channel selectaţi 2 (stereo). 

8.3 Înregistrarea 

Setaţi aparatul pentru a înregistra.  

 

Apăsaţi butonul roşu pentru a începe înregistrarea. 

Apăsaţi pe butonul de pauză pentru a pune pe pauză înregistrarea. Apăsaţi din 
nou pentru a reporni înregistrarea. 

Apăsaţi pentru a încheia înregistrarea. 



 

8.4 Exportarea fişierilor înregistrate 

Lansaţi programul AUDACITY. Selectaţi un fişier, apoi selectaţi Export as MP3 (exportaţi ca MP3) 
sau Export as WAV (Exportaţi ca WAV) 

 

Apoi veţi putea să salvaţi fişierul înregistrat ca fişier în calculatorul dumneavoastră.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTRUCŢIUNI ŞI INFORMAŢII CU PRIVIRE LA RECICLAREA CORECTĂ A MATERIALELOR DE 
AMBALARE 

Duceți ambalajele la un centru de reciclare hârtie. 

RECICLAREA CORECTĂ A APARATELOR ELECTRICE ŞI ELECTROCASNICE 

Semnificaţia simbolului de pe produs, de pe accesoriile sale sau de pe ambalaj indică 
faptul că acest produs nu trebuie tratat ca deşeu menajer. Vă rugăm casați acest aparat la 
centrul de colectare pentru reciclarea deşeurilor electrice şi electronice din zona dvs. 
Alternativ, în unele state ale Uniunii Europene sau în alte state europene, puteţi returna 
produsele la distribuitorul local atunci când achiziţionaţi un produs nou echivalent. 
Casarea corectă a acestui aparat va contribui la economisirea de resurse naturale  
valoroase şi la prevenirea impactului potenţial negativ asupra mediului şi al sănătăţii 
umane care poate apărea ca rezultat al tratării necorespunzătoare a deşeurilor. Interesaţi-
vă la autorităţile locale sau la cel mai apropiat centru de colectare a deşeurilor pentru 
detalii suplimentare. Casarea incorectă a acestui tip de deşeuri poate fi sancţionată prin 
amenzi, conform normelor naţionale 

Pentru persoanele juridice din Uniunea Europeană 

Dacă doriţi să casaţi un dispozitiv electric sau electronic, solicitaţi informaţiile necesare de 
la distribuitorul sau furnizorul dvs. 

Reciclarea în țări din afara Uniunii Europene 

Dacă doriţi să casaţi acest produs, solicitaţi informaţiile necesare despre metoda corectă   
de casare de la departamentele autorităţilor locale sau de la distribuitorul dvs. 

Acest produs îndeplineşte toate cerinţele legislative de bază ale UE care îl vizează. 

 

Producătorul își rezervă dreptul de a aduce modificări textuluI, designului și parametrilor tehnici fără o 
notificare prealabilă. 

 

 

 

 

 

 



                                       

      Condiţiile garanţiei 
Cardul de garanţie nu face parte din ambalajul aparatului 

 

Acest produs este garantat pentru o perioadă de 24 de luni de la data achiziţiei clientului final. 
Garanţia este limita la următoarele condiţii. Garanţia se referă numai la bunurile clienţilor 
utilizate pentru uzul casnic cotidian. Solicitarea pentru reparare se poate aplica fie la magazinul 
comerciantului de unde a fost achiziţionat produsul, fie la service-urile autorizate menţionate 
mai jos. Clientul final este obligat sa emită solicitarea imediat ce a apărut defecţiunea dar nu 
mai târziu de perioada de valabilitate a garanţiei. Clientul final este obligat să coopereze în 
vederea certificării defectelor pentru care se efectuează solicitarea. Numai produsele curate 
(conform standardelor igienice) şi complete vor fi acceptate. În cazul unei solicitări a garanţei 
eligibile, perioada de garanţie va fi extinsă cu echivalentul perioadei de la care este formulată 
solicitarea şi până la repunerea în posesie a clientului final a produsului sau data la care clientul 
este obligat să ridice produsul. Pentru a obţine repararea sub incidenţa acestei garanţii, clientul 
final este obligat să certifice solicitarea furnizând următoarele documente completate 
corespunzător: chitanţă, certificat de garanţie, certificat de instalare. 

Această garanţie este nulă dacă se aplică următoarele: 

 Defecte care au fost puse la vânzare. 

 Uzură sau deteriorare cauzată de uzul comun. 

 Produsul a fost deteriorat de o instalare greşită sau neavizată, folosit contrar manualului 
de instrucţiuni, folosit contrar  legiferării sau modalităţii obişnuite de utilizare sau 
pentru un alt scop decât cel pentru care a fost proiectat. 

 Produsul a fost deteriorat din cauza unei întreţineri insuficient sau precare. 

 Produsul a fost deteriorat de praf, accident sau forţă majoră (dezastre naturale, incendii, 
inundaţii). 

 Defecte de funcţionalitate cauzate de slaba dualitate a semnalului, de interferenţa cu 
câmpuri magnetice, etc. 

RO 



 Produsul a fost deteriorat în mod mecanic (ex. Buton spart, cazătură, etc) 

 Deteriorări cauzate de folosirea accesoriilor media neportivite, depozite, consumabile 
expandabile (baterii) sau din cauza funcţionării în condiţii necorespunzătoare (ex. 
Temperaturi ridicate, umiditate ridicată, vibraţii) 

 Repararea, modificarea şi alte acţiuni eşuate efectuate de o persoană neautorizată. 

 Clientul final nu a dovedit îndeajuns dreptul de a face solicitarea (timpul şi locul 
cumpărării). 

 Datele din documentele prezentate diferă de datele înscrise pe produse. 

 Cazurile în care  produsul pentru care se face solicitarea nu poate fi identificat în 
conformitate cu documentele prezentate (ex. Numărul de înregistrare sau sigiliul 
garanţiei au fost deteriorate) 

 

Centre service autorizate 

Vizitaţi www.sencor.eu pentru informaţii detaliate referitoare la centrele de service autorizate. 

 

 

 

 

 

 

http://www.sencor.eu/

