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INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ 
 
Când au proiectat acest dispozitiv, designerii au avut în vedere consideraţiile legate de 
siguranţă şi alte probleme. Cu toate acestea, există riscul de electrocutare sau incendiu 
dacă este operat necorespunzător. Prin urmare, utilizatorii trebuie să folosească 
produsul conform următoarelor instrucţiuni. 
 
Acest CD Player adoptă unitate semiconductoare, nu include piese de schimb pentru 
înlocuire de către utilizatori. Nu desfaceţi aparatul de unul singur, pentru a evita riscul 
de electrocutare. Dacă aparatul este defect, vă rugăm apelaţi la un tehnician calificat în 
vederea reparării sale. 
 
Alimentarea cu energie elecrică 
Alimentarea electrică a acestui player trebuie să fie efectuată conform informaţiilor de 
pe eticheta cu caracteristici. 
 
Ventilaţia 
Funcţia de ventilaţie a carcasei principale este menită a feri de supraîncălzire aparatul. 
Nu blocaţi şi nu acoperiţi orificiile de ventilaţie, şi nu aşezaţi player-ul pe pat sau 
canapea. 
 
Sursele de căldură 
Aparatul trebuie păstrat departe de surse de căldură, precum plite sau bătaia directă a 
soarelui. 
 
Apă şi umezeală 
Nu utilizaţi acest aparat într-un mediu umed, precum baia, bucătăria, demisolul umed şi 
aşa mai departe. 
 
Curăţarea 
Înainte de curăţare, deconectaţi dintâi alimentarea electrică. Nu utilizaţi curăţitoare 
lichide sau corozive pentru a curăţa aparatul, ci ştergeţi-l pur şi simplu cu o bucată de 
material moale. 
 
Capacul compartimentului discului 
Când închideţi capacul compartimentului discului, păstraţi degetele mâinii ferite, pentru 
a nu fi rănite. 
 
Obiecte grele 
Nu aşezaţi obiecte grele pe aparat, pentru a nu-l deteriora. 
 
Conectarea altor echipamente 
Înainte de conectarea altor echipamente la CD Player, asiguraţi-vă că deconectaţi 
alimentarea electrică. Altfel, există riscul defectării echipamentelor respective şi a 
aparatului. 
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Rază laser 
Când capacul este desfăcut iar CD Player-ul funcţionează, nu vă uitaţi la raza laser 
direct cu ochii neprotejaţi, există riscul afectării vederii. 
 
Discul 
Evitaţi utilizarea discurilor crăpate, deformate sau reparate, altfel aparatul poate fi 
deteriorat, sau durata sa de viaţă poate avea de suferit. 
 
Defecţiuni care necesită reparaţii 
Dacă intervin următoarele probleme, vă rugăm întrerupeţi alimentarea, şi contactaţi 
personalul calificat de întreţinere. 

A. Cablul de alimentare sau ştecherul sunt deteriorate 
B. Lichide sau alte materii străine au pătruns în aparat. 
C. Aparatul a fost lăsat în ploaie sau umezeală. 
D. Dacă aparatul nu funcţionează nici chiar conform manualului de operare, nu 

apăsaţi alte butoane care nu sunt menţionate în acesta. Altfel, aparatul poate fi 
defectat mai tare, iar tehnicianului îi va fi îngreunată munca de reparaţie. 

E. Aparatul cade de la o înălţime mare 
F. Partea interioară generează un miros de ars. 

 
Întreţinerea 
Dacă nu sunteţi familiarizat cu cunoştinţele tehnice de întreţinere ale aparatului, nu 
încercaţi să îl reparaţi de unul singur. Dacă deschideţi carcasa aparatului, vă expuneţi 
riscului de electrocutare. Dacă este necesar, contactaţi un tehnician calificat de 
întreţinere. 
 
Înlocuirea pieselor de schimb 
Dacă este necesară înlocuirea pieselor de schimb, solicitaţi tehnicianului de întreţinere 
să le înlocuiască cu piese de acelaşi model. Dacă sunt înlocuite cu piese de model 
diferit, se pot cauza defecte grave, electrocutare sau scurta durata de viaţă a aparatului. 
 
Inspecţia de siguranţă 
După întreţinere, solicitaţi tehnicianului de service să efectueze inspecţia de siguranţă la 
faţa locului, pentru a vă asigura că aparatul funcţionează sigur şi corespunzător. 
 
Notă: Vă rugăm citiţi cu atenţie manualul înainte de utilizarea aparatului, şi păstraţi-l 
pentur utilizare ulterioară. 
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PRECAUŢII 
1. Când transportaţi CD Player-ul, utilizaţi cutia originală de carton şi restul de 

materiale de ambalaj. Aceasta reprezintă cea mai bună modalitate de a proteja 
player-ul. 

2. Nu amplasaţi CD Player-ul în apropierea substanţelor lichide volatile, şi nu lăsaţi 
produsele din cauciuc sau plastic să fie conectate la player o perioadă lungă de 
timp, deoarece pot lăsa urme pe carcasa aparatului. 

3. După funcţionarea îndelungată, capacul superioar sau panoul din spate se 
încălzesc, aceasta reprezintă un fenomen normal, şi nu o defecţiune. 

4. Când nu utilizaţi CD Player-ul, vă rugăm scoateţi discul din acesta şi închideţi 
capacul compartimentului discului, apoi opriţi aparatul. 

5. Când nu utilizaţi CD Player-ul o perioadă lungă de timp, anumite butoane 
funcţionale pot să nu mai funcţioneze. Pentru a evita apariţia acestui fenomen, 
este recomandat utilizarea aparatului periodică, sau acordarea unei atenţii 
suplimentare la protecţia anti-umezeală. 

 
Precauţii legate de amplasare 
Dacă amplasaţi CD Player-ul în apropierea aparatelor TV, Radio sau Video Recorder, 
poate apărea fenomenul de perturbare a sunetului. Prin urmare, păstraţi CD Player-ul la 
distanţă de astfel de echipamente. 
 
Precauţii legate de curăţare 

1. Curăţaţi cu o bucată de material moale 
2. Utilizaţi o bucată de material umezită cu o soluţie de detergent moale pentru a 

îndepărta petele. Vă rugăm să reţineţi că nu trebuie utilizaţi solvenţi precum 
diluantul, motorina şi alte substanţe volatile, deoarece acestea vor afecta 
carcasa aparatului. 

3. Utilizarea materialelor îmbibate cu substanţe chimice pentru curăţarea CD 
Player-ului. Vă rugăm să curăţaţi player-ul conform instrucţiunilor furnizate. 

 
Notă: Curăţarea şi reglarea părţilor interioare trebuie să fie efectuate de personal 
calificat de întreţinere, altfel există riscul defectării player-ului sau scurtării duratei sale 
de viaţă. 
 
Precauţii legate de utilizarea discului 
 

1. Modul de apucare a discului: nu atingeţi partea inscriptibilă a discului. 

 
2. Curăţarea discului: curăţaţi discul din centru spre margini, cu o bucată de 

material moale. Dacă calitatea imaginii sau sunetului este influenţată de 
amprentele sau praful de pe disc, ştergeţi discul cu o bucată de material umedă 
şi apoi ştergeţi cu o bucată de material uscată. Nu folosiţi soluţii de toluen, 
detergent sau spray anti-static pentru a curăţa discul, acestea îl vor afecta. 



6	  
	  

 
3. Păstrarea discurilor: introduceţi discul în cutie, şi nu îl lăsaţi expus umezelii sau 

prafului şi razelor soarelui directe. 

 

 
Precauţii legate de baterie 
Dacă utilizaţi incorect bateriile, lichidul din acestea poate să curgă sau bateria poate fi 
corodată. Prin urmare, vă rugăm să utilizaţi corect bateriile, conform următoarelor 
instrucţiuni. 

1. Când introduceţi bateriile în telecomandă, nu inversaţi polarităţile bateriei. 
2. Nu încărcaţi bateriile nereîncărcabile, nu le desfaceţi sau dezasamblaţi şi nu le 

introduceţi în foc. 
3. Nu utilizaţi modele diferite de baterii împreună sau baterii noi cu cele vechi. 
4. Nu lăsaţi baterii defecte sau consumate în telecomandă. 
5. Dacă nu utilizaţi telecomanda o lungă perioadă de timp, scoateţi bateriile din 

aceasta pentru a o proteja de scurgerea posibilă a lichidului din baterii. 
6. Dacă telecomanda funcţionează anormal sau imaginea se îngustează, înlocuiţi 

bateriile. 
7. Dacă lichidul din baterii curge, curăţaţi carcasa bateriei mai întâi, apoi înlocuiţi cu 

o baterie nouă. 
 
Precauţii legate de telecomandă 
Dacă utilizaţi telecomanda incorect, recepţia CD Player-ului va avea de suferit sau nu 
veţi mai avea recepţie de loc. Prin urmare, utilizaţi corect telecomanda, conform 
următoarelor instrucţiuni: 

1. Păstraţi capul telecomenzii ferit de surse puternice de lumină, precum razele 
soarelui, care conduc la o recepţie slabă sau absentă. 

2. Îndreptaţi telecomanda spre portul de recepţie al CD Player-ului. 
3. Nu scăpaţi pe jos telecomanda şi nu o supuneţi al lovituri puternice. 
4. Nu introduceţi telecomanda în apă sau în alte lichide. 
5. Nu desfaceţi telecomanda. 

 
Notă: 

1. Păstraţi distanţa de utilizare în intervalul a 7 metri între telecomandă şi CD 
Player. 

2. Păstraţi un unghi de 30 grade între telecomandă şi portul de recepţie 
3. Introduceţi bateriile în compartimentul aferent din telecomandă, şi apoi operaţi-o. 
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CONECTAREA SISTEMULUI 
 
Instrucţiuni Intrare Audio 
 
Intrarea audio 

 
Linia stânga şi dreapta de conexiune canal audio. 
 
Conectaţi DVD, MP3 şi alte aparate audio-vizuale la mufa de intrare audio conform căii 
sonore stânga/dreapta. 
 

 
 
Notă: 
În timp ce conectaţi difuzoarele, nu scurtcircuitaţi anodul şi catodul şi nu scurtcircuitaţi 
carcasa, altfel sistemul se va defecta. 
 
Când conectaţi CD Player-ul la alte aparate audio-vizuale, aveţi în vedere oprirea 
aparatelor şi deconectarea ştecherului cablului de alimentare ale acestora. 
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INSTRUCŢIUNI PANOU 
 
Funcţionalitatea panoului frontal  
 

1. Buton pornire 
2. Tastă funcţională logo 
3. Tastă funcţională model produs 
4. Tastă funcţională afişaj 
5. Tastă funcţională USB 
6. Capac CD 
7. Mufă AUX Input 
8. Tastă funcţională Anterior 
9. Tastă funcţională Următor 
10. Tastă funcţională Redare/Pauză 
11. Tastă funcţională Stop 
12. Cale sunet Dreapta/Stânga 
13. Tastă funcţionaleă deschis/închis 

 
 

 
Funcţionalitatea panoului din spate 
 

 
 
 
 
 

1. Mufă antenă radio FM 
2. Clemă fire pentru difuzoare 
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TELECOMANDA 
Instrucţiuni telecomandă 
 

1. Tastă funcţională standby 
2. Tastă funcţională număr 
3. Tastă funcţională Înainte 
4. Tastă funcţională Înapoi 
5. Tastă funcţională Redare/Pauză 
6. Tastă funcţională Stop 
7. Tastă funcţională FM Radio 
8. Tastă funcţională o Singură Copie 
9. Tastă funcţională Volum 
10. Tastă funcţională Mute 
11. Tastă funcţională AUX Input 
12. Tasstă funcţională Copiere toate 
13. Tastă funcţională Bass – 
14. Tastă funcţională Bass+ 
15. Tastă funcţională Mod Audio 
16. Tastă funcţională afişaj 
17. Tastă funcţională Compartiment Disc 
18. Tastă funcţională selecţie frecvenţă FM 
19. Tastă funcţională Anterior 
20. Tastă funcţională Următor 
21. Tastă funcţională Audiţie 
22. Tastă funcţională Căutare Radio 
23. Tastă funcţională Volum + 
24. Tastă funcţională USB 
25. Tastă funcţională Treble + 
26. Tastă funcţională Treble – 
27. Tastă funcţională Afişare pe Ecran 
28. Tastă funcţională Repetare 

 
 
Note: 
Tasta 1: Apăsaţi pentru standby, pornire, oprire secvenţială când aparatul este pornit. 
Tasta 12: apăsaţi pentru copierea întregului disc pe USB 
Tasta 15: mod DISC: apăsaţi pentru opţiunile secvenţiale de Stereo, MONO L, şi apoi MONO R; 
mod FM; apăsaţi pentru opţiunea de Mono sau Stereo. 
Tasta 18: pentru selecţia frecvenţei FM 
De ex:  pentru 90 MHZ, apăsaţi „Go To”, apoi apăsaţi numărul 09000; pentru 100,3 MHZ, 
apăsaţi „Go To”, apoi apăsaţi numărul 10030. 
Tasta 21: Apăsaţi pentru audiţie secvenţială a pieselor de la început la sfârşit, fiecare câte 10 
secunde. 
Tasta 27: Apăsaţi pentru afişarea minutelor din piesă rămase, minutele totale de la prima piesă 
la piesa redată, minutele de pe întreg discul rămase. 
Tasta 28: mod disc: apăsaţi secvenţial pentru rep 1, rep all şi rep off; mod USB: apăsaţi 
secvenţial pentru rep 1, rep dlr, rep all şi rep off. 
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OPERARE DE BAZĂ 
 
1. Pornire 
După conectarea cablurilor CD player-ului, apăsaţi butonul POWER de pe panoul 
frontal, iar ecranul se aprinde, apoi introduceţi discul CD sau suportul USB pentru 
redare. 
 

 
 
2. Reglajul volumului 

 
Control volum 
 
 
 
 
 

 
3. Setare ton 
 

1. Setare bass: apăsaţi BASS-/BASS+ pe telecomandă pentru a micşora sau creşte 
Bass-ul (între -14 şi +14) 

 
2. Setare sunet înalt: Apăsaţi TREBLE-/TREBLE+ de pe telecomandă pentru a 

reduce sau creşte sunetul înalt (între -14 şi +14). 

 
3. Dual Mono: Apăsaţi MODE de pe telecomandă, există trei tipuri de ieşiri de sunet 

de selectat: MONO L, MONO R şi STEREO. 
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4. Setare Afişaj: Apăsaţi DSP de pe telecomandă, apoi cele cinci tipuri de sunet vor 

putea fi alese. 

 
 

 
4. CD Player 
 
5. Redare Pauză Stop 

În timpul redării, apăsaţi de pe panoul frontal sau de pe telecomandă 

pentru a opri redarea, apoi Discul va fi oprit de la redare. Apăsând încă o dată, 
Discul reporneşte redarea. 

În timpul redării, apăsaţi  de pe panoul frontal sau  de pe telecomandă pentru 

a opri redarea, apoi Discul va fi oprit de la redare. Apăsaţi  , iar Discul 
reporneşte. 
 
6. Anterior Următor 

În timpul redării, apăsaţi  de pe panoul frontal, sau  de pe telecomandă pentru 
redarea piesei anterioare. 
 

În timpul redării, apăsaţi  de pe panoul frontal sau  de pe telecomandă pentru 
redarea următoarei piese. 
 
Notă: 
Pentru a schimba modul discului (între USB, FM, AUX), apăsaţi tasta 5 „play”. 
Când introduceţi un CD cu fişiere MP3, numărul de piese este afişat pe ecran. Folderele 
individuale nu sunt prezentate. 
 
Utilizarea USB 

1. Când niciun disc nu se află introdus în CD PLAYER, introduceţi suportul USB în 
portul USB şi redaţi piesele direct de pe USB după câteva minute. 
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2. Când discul şi suportul USB sunt introduse în CD PLAYER, discul va fi redat 
primul. Dacă doriţi să treceţi pe USB, apăsaţi butonul USB de pe telecomandă, 
apoi discul va fi oprit din redare, iar piesele de pe USB vor fi redate. 
 

Notă: 
1. Când redaţi piesele de pe suportul USB, funcţiile sunt similare celor 

corespunzătoare discului. 
2. Fişiere USB suportate: MP3, WMA. 

 
Când redaţi un dispozitiv USB, numărul de piese este prezentat pe ecran. 
Folderele individuale nu sunt prezentate. 
Dispozitivul de memorie USB nu trebuie să conţină niciun fişier cu extensia .exe. 
Aceasta poate afecta sistemul micro hi-fi. 
 

COPIERE PE USB 
 
Înregistrare pe suportul USB 

 
Copiere pe USB 

1. Când CD player-ul redă discul CD, puteţi introduce suportul USB în portul USB, 
şi apăsa TRACK COPY de pe telecomandă sau ALL COPY pentru înregistrare. 

2. Când CD player-ul redă discul MP3, puteţi introduce suportul USB la portul USB, 
şi apăsaţi TRACK COPY pentru înregistrare. 
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FUNCŢIA RADIO / AUDIO INPUT 
 
Setare 
Când doriţi să ascultaţi un program radio, fixaţi antena radio în mufa de antenă din 
spatele aparatului, şi apăsaţi butonul FM de pe telecomandă. CD Player-ul este pornit 
pe funcţia de radio, apăsaţi butonul SEARCH (CĂUTARE) pentru a căuta automat 
canalele radio între frecvenţele de 87,5 MHz şi 108 MHz. Sistemul micro hi-fi 
memorează automat posturile radio după scanarea acestora. 

 
Operare de bază 

1. Când ascultaţi programe radio, apăsaţi butonul MODE de pe telecomandă, apoi 
puteţi trece între modul stereo şi mono. 

2. Când ascultaţi programe radio, apăsaţi de pe telecomandă pentru a trece la 
următorul canal; apăsaţi de pe telecomandă pentru a trece la canalul anterior. 

3. Când ascultaţi programele radio, apăsaţi de pe telecomandă pentru a căuta 
canalele în sus şi jos. 
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CONEXIUNEA ALTUL ECHIPAMENT AUDIO 
Când conectaţi alt dispozitiv, de ex. DVD sau MP3, vă rugăm conectaţi liniile audio de 
intrare, şi apăsaţi butonul AUX de pe telecomandă. Apoi ieşirea CD Player-ului este 
modificată pe dispozitivul audio extern, puteţi apăsa butonul VOL-/VOL+ de pe panou 
sau telecomandă. 
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DEPANARE 
 
Depanare 
Ghid de depanare 
Înainte de reparare, vă rugăm citiţi tabelul de mai jos. 
 

Fenomen Cauză Măsuri 

Dispozitivul nu este 
alimentat electric 

Ştecherul cablului de 
alimentare nu este conectat 
la priza electrică 

Conectaţi corect ştecherul 
cablului de alimentare la 
priza electrică 

Dispozitivul nu funcţionează 
după alimentarea electrică 

Nu există disc Introduceţi un disc în CD 
player 

Nu există sunet 

Nu aţi conectat la mufa 
corectă 

Conectaţi la mufa corectă 

Deconectaţi liniile de intrare 
audio 

Conectaţi liniile de intrare 
audio 

Echipamentul conectat nu 
funcţionează sau volumul 
este 0 

Conectaţi echipamentul sau 
măriţi volumul 

CD player-ul nu 
funcţionează 

Nu există niciun disc Introduceţi discul în CD 
player 

Discul este introdus invers Introduceţi discul corect 
Discul este introdus în afara 
slotului de ghidaj 

Introduceţi discul în slotul 
de ghidaj 

Discul este murdar Curăţaţi discul 

Telecomanda nu 
funcţionează 

Nu îndreptaţi telecomanda 
spre aparat 

Îndreptaţi telecomanda spre 
portul de recepţie al 
aparatului 

Distanţa dintre 
telecomandă şi aparat  

Acţionaţi de la o distanţă 
până în 7 metri 

Obstacole mari în calea 
telecomenzii şi portului de 
recepţie al aparatului 

Îndepărtaţi obstacolele 

Bateriile din telecomandă 
sunt consumate 

Înlocuiţi cu baterii noi 

MP3 fără sunet sau cu 
zgomot 

Discul conţine altfel de 
fişiere 

Săriţi acele fişiere 

Nu se pot reda fişiere de pe 
suportul USB 

Nu se pot reda fişiere de pe 
USB 

Copiaţi fişierele suportate 
pe suportul USB 

Suport USB defect Suport USB defect 
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SPECIFICAŢII 
Principalele specificaţii tehnice 
 

Element Parametru 
Interfaţa de ieşire Frecvenţă: 2,0 canal sunet cu ieşire independentă 
Radio FM 87,5 – 108 MHz 

Discuri suportate 
MP3 
CD 
CD-R,CR-RW 

Caracteristici audio 
Interval frecvenţă: 20-20KHZ (+/-2dB) 
Semnal de raport zgomot: >/80dB 
Perturbaţie totală armonică: <0,01% 

Putere de ieşire (RMS) 2x5W Load 4Ω 
Tensiune de alimentare AC230V ~ 50Hz 
Consum ≤ 20 W 
Dimensiuni CD Player 
(mm) 

Lungime 180 x Lăţime 205 x Înălţime 115 

Dimensiuni difuzoare (mm) Lungime 110 x Lăţime 205 x Înălţime 140 
Temperatură de 
funcţionare 

-10°C ~ +45°C 

Umiditate de funcţionare 15-75% (fără condens) 
Accesorii Telecomandă, Manual, Card de garanţie, Antenă radio FM 
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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 dispozitiv este conform cu toate cerinţele reglementărilor UE de bază 
care i se aplică 
 

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. 


