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EN VĂ MULȚUMIM PENTRU DECIZIA PE CARE AȚI LUAT-O ÎN VEDEREA ACHIZIȚIONĂRII 
ACESTUI PRODUS. 

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI TOT ACEST MANUAL DE UTILIZARE ÎNAINTE SĂ INSTALAȚI ACEST 
APARAT - CONȚINE INFORMAȚII IMPORTANTE PENTRU FOLOSINȚA OPTIMĂ ȘI ÎN 
SIGURANȚĂ A TUTUROR CARACTERISTICILOR SALE. PĂSTRAȚI ACEST MANUAL DE 
UTILIZARE ȘI PE VIITOR. 

 



Avertismente importante 

• Citiți cu atenție acest manual de utilizare înainte sa folosiți acest aparat. Urmați instrucțiunile 
din acest manual de utilizare. 
• Țineți seama de toate avertizmentele. 
• Aderați la toate instrucțiunile. 
• Folosiți accesorii determinate de către producător. 
• NU SE VA PLASA FLACĂRĂ APRINSĂ PE APARAT, EX. LUMÂNARE APRINSĂ. NU SE VOR PLASA 
OBIECTE FIERBINȚI CARE SĂ CONȚINĂ FLACĂRA APRINSĂ PE APARAT SAU ÎN APROPIEREA ACESTUIA. 
TEMPERATURI ÎNALTE POT TOPI COMPONENTE DIN PLASTIC SAU POT CAUZA INCENDIU. 
• Folosiți aparatul într-un mediu climatic temperat. 
• Nici producătorul si nici vînzatorul aparatului nu sunt responsabili in nicio condiție pentru 
folosința aparatului altfel decât este descrisă folosința acestuia in acest manual de utilizare. 
• Protejați aparatul împotriva lovirii, căzăturii, bruscării si impotriva vibrațiilor, umidității si 
prafului. 
• Înainte de a lăsa copii să folosească acest aparat, trebuie sa fie instruiți, in funcție de vârsta lor, 
despre cum se folosește corect acest aparat. 
• Dacă aparatul este echipat cu ieșire jack pentru căști, nu folosiți căștile la volum foarte mare sau 
maxim. Exista posibilitatea de slăbire a auzului sau de pierdere a acestuia. 
• Nu folosiți aparatul aproape de apă.  
• Tratați panouril de sticlă și învelișul aparatului cu grijă. Sticla ecranului se poate sparge la impact 
și poate cauza răni serioase. 
• Asigurați-vă că nu este călcat sau presat cablul de alimentare al aparatului, în special in 
apropierea ștecherului, sau în locuri unde există adaptoare de priză. Întrerupătorul (adaptorul) este 
folosit ca un sistem de deconectare si trebuie să fie ușor accesibil. 
• Nu folosiți niciodată aparate care au cablul de alimentare sau ștecherul distrus. Dacă ștecherul 
sau cablul de alimentare sunt distruse, opriți aparatul, deconectați-l de la sursa de curent și contactați 
centrul service autorizat. Un cablu de alimentare nu poate fi înlocuit decât de personal calificat. În nicio 
circumstanță nu incercați să schimbați cablul de alimentare dumneavoastră. 
• Nu încercați să suprasolicitați siguranța priza cu cei doi poli. Cablul de alimentare daca nu poate 
fi introdus in priză, contactați un electrician calificat pentru a vă schimba priza veche. 
• Înainte de a conecta aparatul la priza dumneavoastră, verificați că voltajul prizei corespunde cu 
voltajul de pe eticheta aparatului sau de pe cablul de alimentare. Dacă nu sunteți sigur de tipul de 
curent din prizele casei dumneavoastră, contactați comerciantul dumneavoastră sau compania de 
energie locală. 
• Înainte de a porni aparatul, verificați conexiunea electrica să fie corectă si conformă cu 
instrucțiunile producătorului. Înainte de conectare sau de schimbare a conexiunii, opriți aparatul si 
deconectați-l. 
• Întotdeauna amintiți-vă să deconectați cablul de alimentare (adaptorul) de la priză înainte să 
scoateți cablul din spatele aparatului. 

 

 

 

 

 

 



Reparații și mentenanță 

• Pentru a preveni riscul de rănire prin electro-șoc sau creare de incendiu, nu scoateți aparatul din 
carcasa sa - nu sunt piese in interiorul aparatului care se pot repara sau ajusta de către utilizator fară 
echipament si cunoștințe de specialitate. Dacă aparatul are nevoie de ajustări sau reparații, contactați 
un service profesional.  
• În cazul unor evenimente neobijnuite precum miros de izolație încinsă sau fum care iese din 
spatele aparatului, opriți de îndată funcționarea acestuia, deconectați aparatul de la sursa de energie 
electrică și nu folosiți aparatul pînă la primirea rezultatelor în urma inspecției efectuată de catre un 
funcționar al unui service profesional. Faceți toate reparațiile de către personal calificat. Reparațiile sunt 
necesare dacă aparatul a fost deteriorat în vreun fel, de exemplu cablul de alimentare a fost deteriorat, 
lichid a fost turnat în aparat, obiecte străine au fost introduse în aparat, aparatul a fost expus la 
umezeală sau ploaie, dacă aparatul nu mai funcționează ca de obicei sau a picat.  
• În eventualitatea de reparație sau schimbare a unei piese ale aparatului, asigurați-vă ca 
tehnicianul service-ului folosește componente concepute de către producător sau componentele au 
aceeași specificație ca cele originale. Schimburi de componente neautorizate pot provoca incendiu, pot 
duce la ranire prin electrocutare și la alte pericole. 
• Înainte de curățare, cărare sau alte mentenanțe, deconectați cablul de alimentare (adaptorul) 
de la priza. 
• Curațați aparatul cu o cîrpă uscată.  
• Pentru curațare nu folosiți petrol, diluant sau alți solvenți sau agenți de curățare abrazivi, bureți 
de sârma sau bureți cu sârmă.  

Telecomanda și bateriile 

• Nu țineți telecomanda sau bateriile la lumina directă a soarelui sau surse directe de căldura, 
cum ar fi caloriferele, schimbătoarele de căldură, sobe sau alte electrocasnice similare (inclusiv 
amplificatoarele) care produc căldură.  
• Nu folosiți sau nu lasați aparatul in vecinătatea flacărilor aprinse. 
• Asigurați-vă că senzorul nu este expus la o sursă de lumină puternică asa cum este lumina 
soarelui, sau lumina emisă de neoanele florescente, care pot reduce eficiența telecomenzii. 
• Nici telecomanda și nici bateriile nu vor fi expuse in apă sau nu vor fi obiecte cu apă care se vor 
aseza pe ele Ex. vase cu apă. Protejați împotriva ploii, stropirii sau turnării oricărui tip de lichid. Nu o 
folosiți afară. Dacă nu folosiți aceste instrucțiuni se poate crea pericol de deteriorare a telecomenzii sau 
a bateriei. 
• Nu folosiţi acest aparat lângă apă. 
• Folosirea incorectă a betriilor poate duce la scurgerea de electrolit şi coroziune. Pentru a vă 
asigura că bateria funcţionează corect, ţienţi seama de următoarele indicaţii 
• Nu inseraţi în direcţie greşită bateriile 
• Nu aruncaţi bateriile în foc. 
• Nu lăasaţi baterii consumate în teşecomandă. 
• Nu combinaţi baterii noi cu baterii vechi. 
• Nu reîncărcaţi, tăiaţi, deschideţi sau scurtcircuitaţi bateriile. 
• Dacă nu veți folosi telecomanda pentru o perioadă indelungată, scoateți bateriile pentru a 
preveni potențiale deteriorari cauzate de scurgeri ale bateriilor. 
• Dacă telecomanda nu funcționează corect sau distanța de operare este redusă schimbați toate 
bateriile de o dată. 
• Dacă electrolit curge din baterie, curățați telecomanda într-un service autorizat. 



            

 

 

 

 

 

 

 

Acest simbol indică faptul ca acest aparat este dublu izolat între partea care conține 
componente cu voltaj ridicat şi părțile accesibile utilizatorului. În cazul în care se repară 
aparatul, se vor folosi numai piese de rezervă identice.  

 

 

 

1. Conținutul ambalajului de carton   

  

 

 

 

Manualul utilizatorului                 Telecomanda 

 

 

 

 

 

Atenție: 

Pentru a preveni incendiul sau rănirea prin electrocutare, nu expuneți aparatul la ploaie 
sau umiditate. 

Atenție 

Bateriile nu trebuie expuse la căldură excesivă, de exemplu lumina soarelui, foc, etc. 



2. Descrierea boxei 

           Panoul frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  săriți la piesa anterioară 
2.  săriți la piesa următoare 

3.   play / pauză 

4. activare / selectați un mod  

5.  Butonul VOL-: diminuați volumul 
6.           Butonul VOL+: ridicați volumul 
 

 

 

 

7. Indicator roșu pentru modul stand-by 
8. Indicator albastru BLUETOOTH  
9. Indicator verde AUX IN 

Notă 

 Toate butoanele de pe panou frontal sunt butoane touch. 

 



 

 

Panoul din spate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Jack pentru alimentare cu electricitate 
2 Conector USB  
3 Jack pentru intrare AUX IN 

 

 

 

 

 

 

 

Notă 

 Când acest slot USB este conectat cu slotul USB al altui dispozitiv, bateriile reîncărcabile ale 
acelui dispozitiv se vor încărca. 



3. Telecomanda 

 

Pe panoul telecomenzii sunt disponibile următoarele 
funcţii 

1. Butonul  
2. Butonul Bluetooth 

 

3. Butonul  

4.          Butonul  

5.          Butonul CLASSIC 
6.          Butonul POP 
7.          Butonul ROCK 
8. Butonul JAZZ 
9. Butonul MUTE 
10. Butonul AUX IN 
11.  Butonul VOL +/VOL – 
 
12. Butonul  

                                                                                      

 13.       Butonul LIVE 
 14.       Butonul FLAT 
 

Funcţiile telecomenzii 

 Apăsați butonul pentru a porni aparatul, apăsați încă o dată pentru a trece în modul stand-by. 

  Apăsați acest buton pentru a porni modul bluetooth. 

 

 Butonul pentru aseta aparatul în modul AUX IN. 

 Apăsați pentru a pune pauză redării. Apăsați butonul înca o dată pentru a continua redarea. 

   

Apăsați butonul pentru a sări la următorul fișier / piesă. 

 



 

 Apăsați butonul pentru a reveni la piesa anterioară sau fișier. 

 Buton pentru creșterea volumui sunetului.       

 Buton pentru descreșterea volumului. 

Apăsați butonul pentru pune sistemul pe modul MUTE. Apăsați butonul încă o dată pentru a revni 
la nivelul inițial de volum. 

Butoanele pentru selectarea egalizatorului setărilor. 

 

4. Connexiuni 

4.1          AUX IN 

Acest jack pentru intrare face posibil să proceseze un semnal audio analog stereofonic de la player CD, 
VCR, playere MP3, etc cu acest aparat. Pentru conecsiuni, folosiți un cablu audio stereofonic pentru a vă 
conecta la conectorii de ieșire de la sursa semnalului audio cu intrări jack pentru AUX IN la acest aparat. 
Pentru a face aparatul să proceseze semnal de la o sursă externă în intrările jack AUX IN, folosiți butonul 
SOURCE de pe aparat sau butonul AUX IN de pe telecomandă. 

4.2         Conexiunea BLUETOOTH  

Pentru a face aparatul să proceseze semnalul sursă externă conectata via Bluetooth, folosiți  

de aparat sau butonul BLUETOOTH de pe telecomandă. Folosiți un telefon mobil pentru a scana o 
sursă de semnal Bluetooth; după ce ați introdus o parolă (setările de fabrica 0000) și după ce o 
conexiune a fost creată cu succes, aparatul va fi sincronizat cu telefonul iar redarea audio poate 
începe. 

În modul Bluetooth, butoanele  

şi  butonul sunt funcţionale. 

 

 

 

 

 



5. DEPANAREA 

În eventualitatea în care aveți dificultăți, procedați în vederea găsirii soluțiilor la simtomele individuale 
descrise mai jos. Următoarele simtome pot fi cauzate de setări neadecvate decât de o problemă de 
funcționare a aparatului. Dacă problema persistă, vă rugăm contactați service-ul. 

Simtom Cauză posibilă Remediu 

Alimentarea lipsește Adaptorul de energie nu este 
conectat la aparat. Adaptorul de 
energie nu este conectat la sursa 
de curent. 

Verificați conexiunea adaptorului de 
energie. 

Sunetul 

Sunetul lipsește sau este 
distorsionat  

Volumul este setat la minim. 
Volumul este oprit. 

Setați volumul. Verificați funcția 
butonului MUTE. Apăsați butonul  

Butoanele aparatului nu 
funționează. 

Aparatul a fost subiectul unui efect 
de electricitate statică. 

Opriți aparatul și deconectați-l de la 
adaptorul de energie. După 
reconectare, porniți aparatul din nou. 

Telecomanda nu 
funționează 

Bateriile nu au fost introduse în 
telecomandă. Bateriile telecomenzii 
sunt descărcate maxim. 
Telecomanda nu este îndreptată la 
senzorul de control al aparatului. 
Aparatul este localizat înafara zonei 
de acțiune a telecomenzii. Aparatul 
este oprit. 

Introduceți bateriile în telecomandă. 
Schimbați bateriile din telecomandă. 
Îndreptați telecomanda în direcția 
senzorului aparatului localizat pe 
panoul frontal al aparatului, în timpul 
folosirii. Folosiți telecomanda la o 
distanță mai mică decât zona ei de 
acoperire.Înainte de folosirea 
telecomenzii pentru operarea 
aparatului, asigurați-vă că aparatul 
este pornit de la butonul de on/off 
aflat pe aparat. 

 

6. SPECIFICAŢII TEHNICE 

Sursă de putere 100-240 V~, 50/60 Hz 

Consum < 50 W 

Condiții de operare temperatură 0 az +35 °C 

umiditate relativă de aer 5 - 60 % 

Putere maxima de redare a boxelor 2 x 20 W 

Voltaj de ieșire pentru USB 5 V =, 1 A 

Specificațiile tehnice se pot schimba fară informare prealabilă. 

Simbolul CE afișat pe unitate, pe manualul utilizatorului și pe ambalaj arată că unitatea îndeplinește 
cerințele de bază ale directivei R&TTE, 1995/5/EC, și directiva pentru voltaj redus 73/23/EEC. Declarația 
de conformitate se poate găsi pe www.sencor.cz 

http://www.sencor.cz/


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/

