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Înainte de a utiliza acest dispozitiv, vă rugăm citiți cu atenție toate instrucțiunile. 
 

FUNCȚIE PRINCIPALĂ 
 
• Aspect elegant și ușor de utilizat 
• Player Multi-Code – suportă formatele MP3, WMA 
• Unitatea USB nu necesită instalare suplimentară de drivere – se aplică pentru 
sisteme de operare Windows 2000/XP și variante mai recente și pentru MAC OS X 
9.2 și variante mai recente. 
 

IMPORTANT 
RECOMANDĂRI 
• Nu lăsați flăcări deschise, precum lumânările aprinse, pe sau lângă produs. 
• Nu lăsai obiecte ce conțin lichide, precum vaze, pe sau lângă produs. 
• Nu utilizați sau depozitați acest produs într-un loc supus în mod direct luminii 
soarelui, căldurii, prafului excesiv sau vibrațiilor. 
• Nu păstrați sau depozitați acest produs în condiții de umiditate pentru perioade 
îndelungate. 
• Nu curățați acest produs cu apă sau alte lichide. 
• Nu blocați sau acoperiți fantele și orificiile produsului. 
• Nu introduceți obiecte străine în fantele sau în orificiile produsului. 
• Nu încercați să deschideți sau să reparați singur dispozitivul. Apelați la un centru 
de service specializat pentru reparații. 
• Nu păstrați pungile de plastic la îndemâna copiilor. 
 

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ 
 
• Înainte de a utiliza acest produs, citiți și respectați toate atenționările și 
instrucțiunile. 
• În cazul în care este utilizat de către un copil, asigurați-vă că este setat nivelul de 
volum recomandat. 
• Acest produs este destinat doar pentru uz casnic și nu este indicat pentru uz 
comercial sau industrial. 
• Nu expuneți la condiții de picurare sau stropire. 
• Nu trebuie plasate surse de flăcări deschise, precum lumânări aprinse, pe produs. 
• Ventilația nu trebuie împiedicată de blocarea orificiilor de ventilare cu articole 
precum ziare, fețe de masă, perdele și alte obiecte asemănătoare. 
• Asigurați-vă că dispozitivul este fixat într-o poziție stabilă. Daunele cauzate de 
utilizarea acestui produs într-o poziție instabilă sau cauzate de nerespectarea altor 
atenționări sau precauții prevăzute în prezentul manual de utilizare nu sunt acoperite 
de garanție. 
 
ATENȚIONARE:  
• Nu îndepărtați niciodată carcasa acestui aparat. 
• Nu amplasați niciodată acest aparat pe celălalt echipament electric. 
 

Pentru a preveni posibile vătămări auditive, nu ascultați la volum ridicat pentru 
perioade lungi de timp. 
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FUNCȚII CHEIE ȘI DE CONECTARE 

 

 
 

Nr. Descriere Funcție 
1. Clemă  
2. Port micro USB Pentru conectare la PC/ Încărcare 
3. Indicator stare LED ( Roșu și 

albastru) 
Pentru încărcare și stare redare 

4. Buton  Pornire/ Oprire, Redare/ Pauză 
5. Buton  Piesa anterioară/ Derulare rapidă în 

sens invers  
6.  Buton  Piesa următoare/ Derulare rapidă 

înainte 
7. Buton - Reducere volum 
8. Buton +  Mărire volum 
9.  Mufă ieșire pentru căști telefon Conexiune set căști pentru telefon 

3.5mm 
10. Buton de resetare Pentru resetarea hardware-ului 
11. Orificiu card de memorie Pentru Card de Memorie Micro SD 

extern 
 
 
 
 

DESPRE BATERIA PLAYER-ULUI 
Player-ul deține o baterie internă, din litiu, reîncărcabilă, neînlocuibilă de către 
utilizator. Pentru cele mai bune rezultate, prima dată când utilizați player-ul, lăsați-l 
să se încarce timp de aproximativ 2-3 ore sau până când LED-ul de încărcare se 
schimbă din intermitent în lumină continuă înainte de a-l utiliza. 
 
IMPORTANT: 
Player-ul poate continua să tragă energie din baterie chiar și când se află în modul 
standby, așa că atunci când nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp, este 
necesară încărcarea sa cel puțin o dată pe lună. 
 
 

MOD DE ÎNCĂRCARE 
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Aveți posibilitatea de a reîncărca bateria Player-ului în două moduri: 
Prin conectarea player-ului la un calculator sau utilizând un încărcător USB ( nu este 
inclus). 
1. Starea LED-ului va lumina intermitent în culoarea roșie în momentul în care sursa 
de alimentare USB este conectată. 
2. În momentul în care bateria este complet încărcată, Starea LED-ului se va 
modifica din intermitentă în lumină roșie continuă. 
 

MOD DE CONECTARE LA CALCULATOR 
 

1. CONECTAȚI PLAYER-UL LA CALCULATOR 
1.1 Conectați player-ul la calculatorul cu sistem de operare Windows cu ajutorul 
cablului USB, ulterior este detectat ,, Dispozitivul de Stocare în Masă USB”, iar 
driver-ul în cauză este instalat pe calculatorul dumneavoastră. O unitate de disc 
detașabilă va fi afișată în folder-ul ,,Computerul meu”( ”My computer”), utilizatorul 
poate întrebuința funcția ,, Citește și scrie” ( ,”Read and Write”). Iar bateria se 
încarcă pe fundal. (pentru sistem cu Windows 2000/ XP sau versiuni mai recente) 
 
1.2 Sau, conectați player-ul la calculatorul MAC OS X, ulterior fiind afișată pe ecran 
o pictogramă ,,Fără titlu” (”Untitled”), ce semnalează că player-ul este o unitate 
detașabilă, utilizatorul poate întrebuința funcția ,, Citește și scrie” ( ,”Read and 
Write”). Iar bateria se încarcă pe fundal. ( pentru MAC OS X 9.2 sau versiuni mai 
recente) 
 
NOTĂ: În funcția de încărcare prin USB sau modul de conectare la calculator, 
player-ul poate reda muzică în cazul în care acționați sau apăsați și mențineți 
butonul . 
 
2. DECONECTAREA PLAYER-ULUI DE LA CALCULATOR 
Deconectați în siguranță player-ul în momentul în care este în modul de conectare la 
calculator, altfel datele stocate în player pot fi pierdute. 
2.1 În cazul în care utilizați un calculator cu sistem de operare Windows, aveți 
posibilitatea de a deconecta player-ul din ,,Calculatorul meu” (”My computer”) sau 
acționând pictograma ,,Îndepărtați în Siguranță Hardware-ul” ( ”Safely Remove 
Hardware”) din zona de notificare a sistemului Windows.  
2.2 În cazul în care utilizați un calculator cu sistem de operare MAC OS, puteți să 
deconectați de asemenea player-ul prin îndepărtarea pictogramei player-ului de pe 
ecran în Coșul de Gunoi ( ”Trash”) 
2.3 În momentul de față, este sigură deconectarea player-ului din calculatorul 
dumneavoastră, deconectați conectorul USB din player și mai apoi din calculatorul 
dumneavoastră. 
2.4 În cazul în care deconectați accidental player-ul, reconectați-l la calculator. 
 

PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A PLAYER-ULUI 
 

1. PORNIRE/ OPRIRE 
1.1 Conectați setul de căști pentru urechi în mufa de ieșire pentru căști pentru urechi 
a player-ului. 
1.2 Apăsați și mențineți apăsat butonul  până în momentul în care LED-ul de stare 
luminează în albastru, pentru a aprinde player-ul. 
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1.3 Lumina albastră se va modifica în lumină intermitentă, iar mai apoi muzica va fi 
redată în câteva secunde în mod automat. 
1.4 Pentru a opri player-ul, apăsați și mențineți butonul  până în momentul în care 
LED-ul de stare va lumina rapid intermitent, iar mai apoi player-ul se va opri în 
câteva secunde. 
 
NOTĂ: În cazul în care nu este acceptat niciun fișier muzical în memoria player-ului, 
lumina indicatorului de stare va lumina repede și mai apoi se va opri, iar player-ul se 
va opri în câteva secunde în mod automat. 
 
2. REDARE/ PAUZĂ MUZICĂ 
2.1 Apăsați butonul  pentru a pune pe pauză piesa muzicală redată. 
2.2 Apăsați din nou butonul pentru a relua. 
2.3 În cazul în care player-ul este în modul de pauză timp de 3 minute, acesta va fi 
modificat în Modul Oprit Stand by în mod automat. 
 
3. REGLARE VOLUM 
3.1 Apăsați butonul +/- pentru a mări sau pentru a reduce volumul. 
3.2 Apăsați și mențineți butonul +/- pentru a mări sau a reduce nivelul volumului în 
mod continuu. 
3.3 Pentru funcția de protecție auditivă, un semnal sonor este emis în căști în 
momentul în care nivelul de setare implicită este atins, ce poate depăși 85dB și la 
fiecare creștere a volumului ulterior. Apăsați butonul  pentru a accepta 
atenționarea și pentru a intra în modul de control al volumul pentru a mări nivelul și 
până la nivelul maxim. 
 
4. REDARE PIESĂ URMĂTOARE/ANTERIOARĂ 
4.1 În modul de redare 
4.2 Apăsați butonul  pentru a reda următoarea piesă. 
4.3 Apăsați butonul pentru a reda piesa anterioară. 
 
5. DERULARE RAPIDĂ ÎNAINTE/ ÎNAPOI 
5.1 Mențineți apăsat butonul  pentru derulare rapidă înainte. 
5.2 Mențineți apăsat butonul pentru derulare rapidă înapoi. 
 
 
 

FUNCȚIA LUMINII INDICATORULUI CU LED 
 
• Mod redare:  Lumină albastră ce se aprinde o dată pe secundă 
• Mod pauză:  Lumină albastră ce se aprinde o dată la două 
secunde 
• Mod de conectare Lumina albastră ce se aprinde în momentul în care 
calculator    sunt transferate date 
•  Lumină roșie ce se aprinde o dată pe secundă. (În 

timpul încărcării) 
• Mod de încărcare  Lumină roșie ce se aprinde o dată pe secundă. (În  

timpul încărcării) 
• Încărcare completă Lumină roșie puternică. 
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• Baterie scăzută la 20% Lumină roșie ce se aprinde. 
 

 
 

INSERARE CARD MEMORIE MICRO SD 
 
Acest player vă permite să redați acele fișiere media acceptate de pe cardul de 
memorie Micro SD. De asemenea, va mări capacitatea memoriei mobile a hard-disk-
ului player-ului în cazul în care utilizați această opțiune. 
 
• Opriți playerul, iar apoi introduceți cardul de memorie în slotul pentru cardul de 
memorie al player-ului; asigurați-vă că acesta este introdus cu fermitate și cu partea 
corectă. 
• Acum puteți porni player-ul, acesta va citi și căuta toate fișierele media acceptate 
de pe cardul de memorie/ memoria internă, odată găsite fișierele, muzica va fi redată 
în mod automat. 
• Player-ul va oferi prioritate cardului de memorie extern în momentul în care a fost 
introdus în slotul pentru cardul de memorie, iar mai apoi va reda conținutul din 
memoria încorporată. 
• Înainte de a îndepărta cardul de memorie din player, opriți player-ul. 
 

RESETARE PLAYER 
 

În anumite circumstanțe, este posibil ca dispozitivul să întâmpine o oprire absolută în 
timpul utilizării. Acest dispozitiv are încorporat un mic comutator tactil într-un orificiu 
localizat în partea dreaptă a dispozitivului. Acesta asigură funcția de resetare pentru 
a reporni dispozitivul.  
 
PENTRU A RESETA: 
• Introduceți cu grijă un agrafă de hârtie desfăcută sau un instrument similar subțire, 
pe cât posibil tocit, de (0.8- 1mm) în orificiu până în momentul în care atingeți 
bariera. De fapt aceasta este suprafața butonului comutatorului tactil. 
• Mai apoi acționați cu puțină forță și veți auzi un clic și simți revenirea comutatorului. 
Dispozitivul este resetat și repornește în câteva secunde.  
 
 
 
 
 

DEPANARE 
 

Redarea nu se poate efectua • Verificați dacă bateria are suficientă energie. 
Nu se aude niciun sunet • Verificați dacă volumul este setat la ,,minim” și 

conectați mufele căștilor pentru urechi cu fermitate 
• Verificați dacă mufa căștilor pentru urechi este 
murdară. 
• Formatele corupte WMA/ MP3 pot emite un 
zgomot static, iar sunetul poate fi oprit. Asigurați-
vă că fișierele media nu sunt corupte. 
• Verificați dacă formatul fișierelor media este 
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acceptat. 
Încărcarea/Descărcarea 
fișierelor media eșuează  

• Verificați dacă este conectat la calculator în mod 
corespunzător conectorul USB al playerului. 
• Verificați dacă driver-ul este instalat în mod 
corect. 
• Verificați dacă memoria player-ului este plină. 

 
 

SPECIFICAȚII TEHNICE 
 

Dimensiune unitate 47.5mm (Î) x 32 mm (l) x 17 mm (A) 
Greutate unitate 15 g 
Interfață USB 2.0 (De mare viteză) 
Capacitate memorie Memorie flash: 4 GB 
Orificiu card memorie Pentru card de memorie Micro SD ( până la 16GB) 
Baterie reîncărcabilă Litiu 3.7V 110mAh (Durată redare: 5~6.5 ore) 
Formate acceptate MP3 32Kbps – 320Kbps 

WMA 32Kbps – 384Kbps 
Căști Alimentare sursă de ieșire căști 2 mW x 2 (la 32 Ohm) 

Interval frecvență 20 Hz – 20 000 Hz 
Valoare semnal/ zgomot 80 dB 

Tip fișier audio MP3, Wma 
Temperatură de 
utilizare 

0°C - 40°C 

Sistem de operare Windows 2000 / XP sau mai recente, MAC OS X 9.2 sau 
versiuni mai recente 
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Instrucţiuni şi informaţii legate de scoaterea din uz a materialelor utilizate 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 Europene.  
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 care i se 
aplică. 
 
Modificările de text, design şi specificaţii tehnice pot să intervină fără notificare 
prealabilă şi ne rezervăm dreptul de a efectua astfel de modificări. 
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RO Condiţii de acordare a garanţiei  
Cardul de garanţie nu face parte din pachetul acestui aparat. 

 
Acest produs beneficiază de o garanţie de 24 de luni de la data achiziţionării de 
către utilizatorul final. Garanţia este limitată la următoarele condiţii. Garanţia este 
valabilă numai pentru bunuri de uz casnic ale clienţilor. Cererea de depanare poate fi 
făcută la magazinul comerciantului de unde produsul a fost achiziţionat sau la 
centrele de servicii menţionate mai jos. Utilizatorul final este obligat să înainteze o 
cerere imediat după apariţia defectelor, însă doar până la expirarea garanţiei. 
Utilizatorul final este obligat să coopereze pentru certificarea defectelor apărute. Se 
acceptă numai produse complete şi curate (conform standardelor de igienă). În cazul 
solicitărilor de garanție eligibile, perioada de garanţie va fi prelungită cu perioada de 
la data înaintării cererii până la data returnării produsului către client. Pentru 
obţinerea serviciilor acestei garanţii, utilizatorii finali sunt obligaţi să îşi certifice 
reclamaţia cu următoarele documente completate corespunzător: chitanţă, certificat 
de garanţie, certificat de instalare. 
 
Această garanţie este nulă în special dacă următoarele sunt aplicabile: 
§ Defectele erau cunoscute la vânzare. 
§ Uzură sau deteriorare provocată de utilizarea obişnuită. 
§ Produsul a fost deteriorat în urma instalării neprofesionale sau greşite, utilizat 

contrar manualului de utilizare aplicabil, utilizat contrar actelor normative şi 
procesului comun de folosire sau utilizat în alt scop decât cel pentru care a fost 
proiectat. 

§ Produsul a fost deteriorat din cauza neglijenţei sau mentenanţei insuficiente. 
§ Produsul a fost deteriorat de murdărie, accidente de forţă majoră (dezastre 

naturale, incendii şi inundaţii). 
§ Defectarea funcţionalităţii cauzată de dualitatea scăzută a semnalului, 

interferenţe ale câmpului electromagnetic etc. 
§ Produsul a fost deteriorat mecanic (ex. buton stricat, căzătură). 
§ Deteriorare provocată de medii nepotrivite, anexe, consumabile (baterii) sau de 

condiţii de funcţionare necorespunzătoare (ex. temperatură crescută, umiditate 
crescută, cutremure). 

§ Informaţiile pe documentele prezentate sunt diferite faţă de cea de pe produse. 
§ Cazuri în care produsul reclamat nu poate fi identificat conform documentelor 

prezentate (ex. numărul de serie sau timbrul de garanţie au fost deteriorate). 
 
Centre de servicii autorizate 
Accesaţi www.sencor.ru pentru informaţii legate de centrele de servicii autorizate. 
	  

 


