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Declaraţie	  
Ne	  rezervăm	  dreptul	  de	  a	  face	  corecții,	  modificări	  și	  traduceri	  ale	  acestui	  manual	  
fără	  o	  notificare	  prealabilă.	  Din	  acest	  motiv,	  vă	  recomandăm	  să	  vizitați	  regulat	  
site-‐ul	  nostru	  pentru	  a	  obține	  cele	  mai	  recente	  informații.	  
	  
1.	  Instrucțiuni	  importante	  de	  siguranță	  
Instrucțiuni	  generale	  de	  siguranță	  
•	  Citiți	  aceste	  instrucțiuni.	  Urmați	  acest	  manual	  și	  instrucțiunile	  din	  interior.	  
•	  Acordați	  atenție	  tuturor	  avertismentelor.	  
•	  Respectați	  toate	  instrucțiunile.	  
•	  Folosiți	  numai	  atașamentele	  și	  accesoriile	  specificate	  de	  către	  producător.	  
•	  Nu	  puneți	  o	  flacără	  deschisă	  pe	  dispozitiv,	  de	  exemplu	  o	  lumânare	  
aprinsă.	  
•	  Utilizați	  aparatul	  în	  climat	  temperat.	  
•	  Producătorul	  și	  distribuitorul	  dispozitivului	  nu	  sunt	  în	  nici	  un	  fel	  responsabili	  
pentru	  orice	  pagube	  directe	  sau	  indirecte	  cauzate	  de	  nerespectarea	  
instrucțiunilor	  de	  instalare,	  configurare,	  operare,	  întreținerea	  și	  curățare	  a	  
dispozitivului	  menționate	  în	  acest	  manual.	  
•	  Protejați	  dispozitivul	  împotriva	  impacturilor,	  căzăturilor,	  loviturilor,	  șocurilor,	  
vibrațiilor,	  umezelii	  și	  prafului.	  
•	  Înainte	  de	  a	  autoriza	  utilizarea	  aparatului	  de	  către	  copii,	  copiii	  trebuie	  să	  fie	  
instruiți	  într-‐un	  mod	  corespunzător	  adaptat	  vârstei	  cu	  privire	  la	  utilizarea	  în	  
siguranță	  a	  dispozitivului.	  
	  
Instalare,	  control	  
•	  Instalați	  dispozitivul	  conform	  instrucțiunilor	  din	  acest	  manual.	  
•	  Lăsați	  spațiu	  liber	  în	  jurul	  dispozitivului,	  este	  necesar	  pentru	  circulația	  aerului.	  
Acest	  lucru	  ajută	  pentru	  a	  disipa	  căldura	  generată	  de	  funcționarea	  dispozitivului.	  
Prin	  acoperirea	  orificiilor	  de	  aerisire	  ale	  dispozitivului,	  riscați	  supraîncălzirea	  și	  
deteriorarea	  dispozitivului.	  Trebuie	  să	  vă	  asigurați	  că	  circulația	  aerului	  nu	  va	  fi	  
împiedicată	  prin	  acoperirea	  orificiilor	  de	  ventilare	  cu	  obiecte	  precum	  de	  ex	  ziare,	  
față	  de	  masă,	  perdele,	  etc.	  Urmați	  instrucțiunile	  de	  instalare	  din	  acest	  manual.	  
•	  Nu	  instalați	  aparatul	  în	  lumina	  directă	  a	  soarelui	  sau	  în	  apropierea	  surselor	  de	  
căldură,	  cum	  ar	  fi	  radiatoare,	  sobe	  sau	  alte	  aparate	  (inclusiv	  amplificatoare)	  care	  
produc	  căldură.	  Temperaturile	  ridicate	  scurtează	  durata	  de	  viață	  a	  
componentelor	  electronice	  ale	  dispozitivului	  în	  mod	  semnificativ.	  Nu	  utilizați	  și	  
nu	  lăsați	  aparatul	  în	  apropierea	  unui	  foc	  deschis.	  
•Dispozitivul	  nu	  trebuie	  să	  fie	  expus	  la	  stropi	  sau	  jet	  de	  apă	  și	  nu	  trebuie	  să	  
se	  plaseze	  pe	  el	  obiecte	  pline	  cu	  lichid,	  de	  exemplu	  vaze.	  Protejați	  aparatul	  
împotriva	  umidității,	  pulverizării	  sau	  scurgerilor	  de	  orice	  lichid,	  nu	  lasati	  și	  
instalați	  aparatul	  în	  aer	  liber.	  Nu	  utilizați	  aparatul	  în	  aer	  liber.	  Riscați	  producerea	  
unui	  șoc	  electric	  sau	  incendiu	  dacă	  nu	  se	  aderă	  la	  aceste	  instrucțiuni.	  
•	  Nu	  folosiți	  aparatul	  în	  apropierea	  apei.	  
•	  Nu	  încercați	  să	  treceți	  cu	  vederea	  funcția	  de	  siguranță	  a	  ștecherului	  polarizat.	  
Dacă	  ștecherul	  nu	  poate	  fi	  conectat	  la	  priza,	  consultați	  un	  electrician	  pentru	  a	  
înlocui	  priza	  veche.	  
•	  Înainte	  de	  a	  conecta	  aparatul	  în	  priza	  asigurați-‐vă	  că	  tensiunea	  din	  priză	  
corespunde	  cu	  tensiunea	  de	  pe	  eticheta	  dispozitivului	  sau	  a	  adaptorului	  	  de	  
alimentare.	  
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•Asigurați-‐vă	  că	  cablul	  de	  alimentare	  nu	  este	  pe	  trepte	  sau	  comprimat,	  în	  special	  
în	  apropierea	  ștecherului	  și	  punctulului	  de	  conectare	  la	  dispozitiv	  sau	  adaptor.	  
Ștecherul	  (adaptorul)	  este	  utilizat	  pentru	  a	  deconecta	  sistemul	  și	  trebuie	  să	  fie	  
ușor	  de	  accesat.	  
•	  Nu	  uitați	  să	  scoateți	  întotdeauna	  ștecherul	  (adaptorul)	  din	  priză	  înainte	  de	  a	  
deconecta	  cablul	  de	  alimentare.	  
•	  Deconectați	  cablul	  de	  alimentare	  de	  la	  priza	  de	  alimentare	  în	  timpul	  furtunilor	  
sau	  atunci	  când	  dispozitivul	  nu	  este	  utilizat	  pentru	  o	  perioadă	  mai	  lungă	  de	  timp.	  
•	  Evitați	  să	  transportați	  aparatul	  dintr-‐un	  mediu	  rece	  într-‐un	  mediu	  cald	  sau	  
invers,	  sau	  să	  utilizați	  dispozitivul	  într-‐un	  mediu	  umed.	  Aerul	  poate	  produce	  
condens	  în	  anumite	  zone	  din	  cadrul	  aparatului	  si	  poate	  determina	  dispozitivul	  să	  
devină	  temporar	  inoperabil.	  În	  acest	  caz,	  lăsați	  aparatul	  într-‐o	  zonă	  caldă	  și	  bine	  
ventilată,	  timp	  de	  1-‐2	  ore	  până	  când	  umezeala	  se	  evaporă.	  Aparatul	  poate	  fi	  
utilizat	  în	  mod	  normal	  din	  nou.	  Acordați	  o	  atenție	  	  sporită	  mai	  ales	  atunci	  când	  
este	  utilizat	  aparatul	  în	  sezonul	  rece.	  
•	  În	  niciun	  caz	  producătorul	  sau	  distribuitorul	  nu	  sunt	  responsabili	  pentru	  orice	  
daune	  directe	  sau	  indirecte	  cauzate	  de	  nerespectarea	  instrucțiunilor	  de	  instalare,	  
configurare,	  operare,	  tratare	  și	  curățare	  a	  acestui	  aparat	  incluse	  în	  acest	  manual.	  
	  
Reparații	  și	  întreținere	  
•	  Pentru	  a	  evita	  riscurile	  de	  electrocutare	  sau	  de	  incendiu,	  nu	  scoateți	  
dispozitivul	  din	  carcasa	  -‐	  carcasa	  nu	  conține	  componente	  pe	  care	  utilizatorul	  le	  
poate	  repara	  singur	  sau	  le	  poate	  ajusta	  fără	  echipamentul	  și	  calificarea	  necesară.	  
A	  se	  adresa	  unui	  centru	  de	  service	  profesional	  în	  cazul	  în	  care	  dispozitivul	  
necesită	  service.	  
•	  În	  cazul	  unor	  evenimente	  neobișnuite	  în	  timpul	  utilizării	  dispozitivului,	  de	  
exemplu	  miros	  caracteristic	  de	  ardere	  de	  cablu	  sau	  chiar	  apariția	  unui	  fum	  
vizibil,	  opriți	  dispozitivul	  imediat,	  deconectați	  sursa	  de	  alimentare	  și	  așteptați	  
pentru	  a	  continua	  utilizarea	  dispozitivului	  până	  când	  aflați	  rezultatul	  inspecției	  
sale	  de	  către	  personalul	  de	  service	  autorizat.	  
•	  Lăsați	  operațiunile	  de	  service	  în	  grija	  personalului	  de	  service	  calificat.	  Service-‐
ul	  este	  necesar	  atunci	  când	  aparatul	  este	  deteriorat	  în	  vreun	  fel,	  de	  exemplu,	  în	  
cazul	  deteriorării	  cablului	  de	  alimentare,	  dacă	  au	  fost	  vărsate	  lichide	  pe	  
dispozitiv,	  în	  cazul	  pătrunderii	  obiectelor	  străine	  în	  dispozitiv,	  atunci	  când	  
dispozitivul	  este	  expus	  la	  ploaie	  sau	  umezeală,	  în	  cazul	  în	  care	  dispozitivul	  nu	  
funcționează	  în	  modul	  obișnuit	  sau	  în	  cazul	  în	  care	  a	  căzut.	  
•	  Înainte	  de	  a	  curăța,	  transfera	  șau	  efectua	  alte	  operațiuni	  de	  întreținere	  
deconectați	  ștecherul	  de	  alimentare	  (adaptor)	  de	  la	  priza	  de	  alimentare.	  
•	  Curățați	  aparatul	  doar	  cu	  o	  cârpă	  uscată.	  
•	  Nu	  utilizați	  benzină,	  diluant	  sau	  alți	  solvenți	  sau	  materiale	  abrazive,	  bureți	  
abrazivi	  sau	  bureți	  de	  sârmă	  pentru	  a	  curăța	  dispozitivul.	  
	  
AVERTIZARE	  
Pentru	  a	  evita	  riscurile	  de	  electrocutare	  sau	  de	  incendiu,	  nu	  expuneți	  
aparatul	  la	  ploaie	  sau	  umiditate.	  
	  
AVERTIZARE	  
Bateriile	  nu	  trebuie	  să	  fie	  expuse	  la	  căldură	  excesivă,	  de	  exemplu	  lumina	  
directă	  a	  soarelui,	  foc,	  etc.	  
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Conectorul	  USB,	  note	  privind	  utilizarea	  dispozitivului:	  
Dispozitivele	  de	  memorie	  USB	  necesită	  a	  fi	  conectate	  direct	  în	  dispozitiv.	  Pentru	  
a	  preveni	  un	  transfer	  de	  date	  eșuat	  sau	  întrerupt,	  nu	  utilizați	  cablul	  prelungitor	  
USB.	  
Descărcările	  electrostatice	  pot	  determina	  dispozitivul	  să	  nu	  funcționeze.	  În	  acest	  
caz,	  utilizatorul	  trebuie	  să	  repornească	  dispozitivul.	  
Înainte	  de	  a	  utiliza	  un	  dispozitiv	  de	  memorie	  USB,	  testați	  că	  acesta	  comunică	  cu	  
dispozitivul	  și	  testați	  viteza	  sa	  de	  citire	  și	  scriere.	  
Pentru	  viteza	  maximă	  de	  citire,	  vă	  recomandăm	  să	  păstrați	  spațiul	  discului	  
defragmentat.	  Utilizați	  sistemul	  de	  fișiere	  FAT32,	  partiție	  unică,	  nici	  o	  protecție.	  
Dacă	  citirea	  /	  scrierea	  dispozitivului	  de	  memorie	  nu	  este	  buna,	  aceasta	  poate	  
duce	  la	  efecte	  nedorite,	  cum	  ar	  fi	  întreruperea	  imaginii	  (imagine	  obturată)	  sau	  
dispariția	  de	  cadre	  întregi,	  defecțiuni	  audio,	  și,	  în	  cazuri	  extreme,	  oprirea	  
operării.	  Comportamentul	  neașteptat	  al	  dispozitivului	  de	  memorie	  sau	  prezența	  
unor	  viruși	  sau	  alte	  tipuri	  de	  malware,	  poate	  determina	  oprirea	  funcționării	  
dispozitivului	  și	  acesta	  trebuie	  să	  fie	  repornit.	  
Conectorul	  USB	  este	  de	  un	  tip	  standard	  și	  nu	  poate	  alimenta	  un	  dispozitiv	  USB	  cu	  
un	  consum	  de	  putere	  mai	  mare	  (de	  exemplu,	  hard	  disk-‐uri).	  Utilizați	  un	  
dispozitiv	  cu	  propria	  alimentare	  și	  alimentați	  cu	  sursa	  lor	  proprie	  de	  alimentare.	  
Aparatul	  a	  fost	  proiectat	  pentru	  o	  compatibilitate	  maximă	  cu	  dispozitive	  de	  
memorie.	  Având	  în	  vedere	  varietatea	  de	  dispozitive	  de	  pe	  piață,	  nu	  putem	  
garanta	  compatibilitatea	  cu	  orice	  dispozitiv	  USB	  disponibil.	  În	  cazul	  în	  care	  
problemele	  persistă,	  utilizați	  un	  alt	  dispozitiv	  de	  memorie.	  
ATENȚIE:	  Nu	  deschideți.	  Nu	  există	  nici	  o	  componentă	  din	  interiorul	  
dispozitivului	  care	  pot	  fi	  înlocuită	  de	  către	  utilizator.	  Lăsați	  reparațiile	  în	  grija	  
unui	  tehnician	  calificat.	  
ATENȚIE:	  Nu	  utilizați	  niciodată	  un	  lubrifiant	  pentru	  orice	  parte	  a	  acestui	  
dispozitiv.	  
ATENȚIE:	  Așezați	  dispozitivul	  pe	  o	  o	  suprafață	  stabilă,	  fermă	  și	  nivelată.	  
ATENȚIE:	  Nu	  amplasați	  acest	  dispozitiv	  pe	  orice	  alt	  dispozitiv	  electric.	  
DECLARAȚIE:	  Compania	  noastra	  isi	  rezerva	  dreptul	  de	  a	  revizui	  conținutul	  
acestui	  manual	  fără	  o	  notificare	  prealabilă.	  
	  
	  
	  
2.	  Caracteristici	  
Vă	  mulțumim	  pentru	  achiziționarea	  produsului	  nostru.	  Sistemul	  audio	  este	  
proiectat	  pentru	  un	  sunet	  puternic	  și	  de	  bună	  calitate,	  din	  mai	  multe	  surse,	  
acompaniat	  de	  	  efecte	  luminoase.	  Acesta	  este	  proiectat	  pentru	  uz	  casnic,	  la	  
temperatura	  camerei,	  fără	  a	  se	  scurge	  lichide	  pe	  el	  sau	  să	  fie	  expus	  la	  umiditate	  
cu	  condensare.	  Vă	  rugăm	  să	  citiți	  manualul	  de	  operare	  pentru	  a-‐l	  folosi	  în	  mod	  
corespunzător.	  Păstrați	  manualul	  pentru	  referințe	  ulterioare.	  
	  
•	  Amplificator	  puternic,	  digital,	  cvadruplu,	  puternic	  pentru	  un	  sunet	  plin	  
•	  Construcție	  robustă	  
•	  Redarea	  sunetului	  prin	  conexiunea	  Bluetooth	  
•	  Intrare	  de	  linie	  
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•	  Tuner	  FM	  cu	  50	  de	  posturi	  presetate	  
•	  Sloturi	  pentru	  card	  de	  memorie	  și	  USB	  
•	  Intrari	  de	  microfon	  
•	  Egalizator	  grafic	  cu	  posturi	  presetate	  
	  
Conținutul	  pachetului	  pe	  lângă	  produsul	  în	  sine:	  
	  
Acest	  manual	  de	  utilizare	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Cablul	  de	  alimentare
	  

	  
	  
3.	  Descriere	  
3.1.	  Panoul	  superior	  
	  

	  
	  
1.	  Port	  USB	  A	  
2.	  intrări	  microfon	  1-‐2	  (jack	  de	  6.3mm)	  
3.	  Intrare	  linie	  stereo	  (mini-‐jack	  de	  3.5mm)	  
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4.	  Ajustarea	  volumului	  microfonului	  
5.	  Buton	  +	  (+10/Folder/Step	  up)	  -‐	  apăsați	  scurt	  pentru	  a	  sări	  înainte	  cu	  10	  fișiere	  
și	  apăsați	  și	  mențineți	  apăsat	  pentru	  a	  trece	  la	  următorul	  folder	  (dosar)	  pentru	  a	  
reda	  de	  pe	  USB	  sau	  card	  de	  memorie,	  reglarea	  pentru	  reglajul	  FM.	  
6.	  Butonul	  Previous	  (anterior)	  (REV)	  -‐	  pentru	  redare,	  pentru	  adiminua	  numărul	  
de	  presetări	  anterioare	  ale	  reglajului	  FM.	  
7.	  Buton	  Play/Pause	  (Redare/Pauză)	  -‐	  pentru	  redarea	  media,	  pentru	  căutarea	  de	  
bandă	  FM	  și	  salvarea	  posturilor	  găsite,	  pentru	  Bluetooth	  -‐	  apăsați	  și	  mențineți	  
apăsat	  -‐	  deconectează	  sursa	  curentă	  conectată.	  
8.	  Buton	  -‐	  (-‐10/Folder/Step	  down)	  -‐	  apăsați	  scurt	  pentru	  a	  sări	  înapoi	  cu	  10	  
fișiere	  și	  apăsați	  și	  mențineți	  apăsat	  pentru	  a	  trece	  la	  folderul	  (dosarul)anterior	  
pentru	  a	  reda	  de	  pe	  USB	  sau	  card	  de	  memorie,	  reglarea	  cu	  un	  pas	  descrescător	  
pentru	  reglajul	  FM.	  
9.	  Buton	  Next	  (FF)	  -‐	  Următor	  -‐	  pentru	  un	  număr	  superior	  al	  unei	  presetări	  FM	  
anterioare	  	  
10.	  ECHO	  
11.	  MURE	  (Sunet	  mut)	  -‐	  comută	  pe	  modul	  de	  sunet	  mut	  (apare	  scris	  MUTE	  pe	  
ecran)	  -‐	  apăsați	  din	  nou	  pentru	  a	  reveni	  la	  modul	  cu	  sunet.	  
12.	  SOURSE	  (Selectarea	  sursei	  audio)	  -‐	  comută	  în	  mod	  ciclic	  între	  USB	  A,	  USB	  B,	  
SD,	  LINE,	  Bluetooth,	  Radio	  
13.	  BASS	  (Pornește	  un	  sunet	  de	  bass	  foarte	  puternic)	  
14.	  Afișajul	  statusului	  
15.	  LIGHT	  (Selectarea	  efectelor	  luminoase)	  -‐	  apăsați	  pentru	  a	  selecta	  din	  
diferitele	  efecte,	  inlusiv	  oprirea	  acestora,	  iar	  atunci	  când	  efectele	  luminoase	  sunt	  
pornite,	  ecranul	  trece	  într-‐un	  nivel	  de	  luminozitate	  redus	  
16.	  Comutator	  On/Off	  (Pornit/Oprit)	  
17.	  VOLUM	  (Rotița	  de	  control	  al	  volumului)	  -‐	  așa	  numitul	  potențiometrul	  nu	  are	  
o	  poziție	  de	  zero.	  Statusul	  volumului	  apare	  pe	  ecran	  în	  timpul	  unei	  schimbări,	  de	  
exemplu	  "V12".	  Intervalul	  este	  de	  40	  de	  unități.	  
18.	  Slot	  card	  SD	  
19.	  Port	  USB	  B	  	  	  
20.	  Presetare	  EQ	  SAMBA	  	  	  
21.	  Presetare	  EQ	  JAZZ	  	  	  
22.	  Presetare	  EQ	  ROCK	  	  	  
23.	  Presetare	  EQ	  FUNK	  	  	  
24.	  Presetare	  EQ	  POP	  	  	  
25.	  Buton	  EQ	  (setare	  manuală)	  	  	  
26.	  Setarea	  frecvenței	  bandei	  egalizatorului	  
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3.2	  Peretele	  posterior	  
	  
1.	  Antena	  FM	  
2.	  Jack-‐ul	  cablului	  de	  alimentare	  
	  
	  

	  
	  
	  
4.	  Utilizarea	  
4.1.	  Manipularea	  și	  pregătirea	  pentru	  funcționare	  
Pentru	  ușurința	  de	  relocare	  a	  sistemului	  audio,	  acesta	  este	  echipat	  cu	  două	  roți	  
în	  partea	  din	  spate	  și	  un	  mâner	  considerabilă	  sub	  marginea	  frontală	  a	  panoului	  
superior.	  
Pe	  panoul	  de	  sus,	  în	  partea	  din	  spate	  a	  unei	  caneluri	  este	  spațiu	  pentru	  
introducerea	  surselor	  muzicale	  moderne,	  cum	  ar	  fi	  tableta	  sau	  telefonul	  mobil.	  
Înainte	  de	  a	  le	  pune	  acolo,	  asigurați-‐vă	  că	  sursa	  stă	  ferm	  în	  canelură	  și	  nu	  poate	  
cădea	  în	  timpul	  funcționării.	  
Pe	  peretele	  din	  spate	  sunt	  ieșiri	  circulare	  separate	  de	  reflexe	  ale	  basului	  din	  
ambele	  boxe.	  Acestea	  folosesc	  energia	  de	  bas	  din	  partea	  din	  spate	  a	  membranei.	  
Este	  necesar	  pentru	  ca	  efectul	  lor	  să	  fie	  optim	  ca	  ieșirile	  reflexului	  de	  bas	  să	  nu	  
fie	  acoperite,	  înfundate	  sau	  ca	  sistemul	  audio	  să	  nu	  fie	  apăsat	  pe	  un	  perete.	  
Distanțați-‐l	  în	  timpul	  funcționării	  la	  cel	  puțin	  10	  cm	  de	  perete,	  dar	  idea	  ar	  fi	  la	  cel	  
puțin	  20	  cm.	  
	  
4.2.	  Cablare	  și	  funcționare	  
Realizați	  cablarea	  în	  vederea	  conectării	  în	  timp	  ce	  sistemul	  audio	  este	  comutat	  în	  
modul	  de	  așteptare	  (stand-‐by).	  Asigurați-‐vă	  că	  utilizați	  cabluri	  de	  bună	  calitate.	  
Nu	  supuneți	  punctele	  de	  intrare	  și	  de	  ieșire	  ale	  conexiunii	  la	  stres	  mecanic	  
nejustificat.	  După	  ce	  efectuați	  conexiunile,	  apăsați	  butonul	  de	  Porinit/Oprit	  
pentru	  a	  porni	  sistemul	  audio.	  
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4.2.1.	  Intrarea	  LINE	  IN	  	  
Aveți	  posibilitatea	  să	  conectați	  intrarea	  LINE	  IN	  folosind	  cablul	  cu	  mini-‐jack	  de	  
3,5	  mm,	  o	  sursă	  de	  semnal	  stereo	  analogic	  extern,	  cum	  ar	  fi	  MP3	  player,	  telefon	  
mobil,	  etc.	  Apăsați	  SOURCE	  în	  mod	  repetat,	  până	  când	  pe	  display	  apare	  "LINE".	  
	  
Pont	  pentru	  ajustarea	  volumului	  
În	  primul	  rând,	  setați	  volumul	  la	  sursa	  semnalului	  sau	  pe	  sistemul	  audio	  la	  un	  
nivel	  minim,	  apoi	  creșteți	  treptat	  până	  la	  nivelul	  necesar.	  Evitați	  surprizele	  
neplăcute	  cu	  sunet	  foarte	  puternic	  atunci	  când	  volumul	  este	  setat	  incorect.	  
Păstrați	  volumul	  în	  toate	  gradele	  sale	  sub	  nivelul	  care	  ar	  putea	  provoca	  o	  
distorsiune	  a	  sunetului	  redat.	  Nu	  lăsați	  pe	  sursa	  externă	  de	  semnal	  nici	  chiar	  un	  
volum	  foarte	  redus,	  deoarece	  ar	  putea	  fi	  considerat	  de	  către	  sistemele	  audio	  ca	  
un	  non-‐semnal	  și	  poate	  fi	  activată	  funcția	  de	  oprire	  a	  sistemului	  audio.	  
	  
4.2.2.	  Conexiunea	  Bluetooth	  
Apăsați	  în	  mod	  repetat	  butonul	  SOURCE	  până	  când	  pe	  display	  apare	  mesajul	  
Bluetooth.	  Din	  difuzoare	  se	  va	  emite	  un	  ton	  ușor	  și	  ecranul	  arată	  NO	  BT	  (nici	  o	  
conexiune	  Bluetooth	  nu	  este	  activă).	  
Porniți	  Bluetooth	  de	  pe	  aparatul	  dumneavoastră	  (telefon,	  tabletă)	  și	  selectați	  din	  
dispozitivele	  găsite	  SSS4001	  pentru	  asociere.	  În	  cazul	  în	  care	  dispozitivul	  ar	  avea	  
nevoie	  de	  un	  cod	  de	  asociere,	  introduceți	  0000.	  După	  ce	  dispozitivele	  sunt	  
verificate	  reciproc,	  conexiunea	  Bluetooth	  este	  configurată	  și	  sistemul	  audio	  
afișează	  CONECTAT	  pe	  afișaj	  și	  redă	  o	  scurtă	  melodie.	  În	  cazul	  în	  care	  nu	  anulați	  
în	  mod	  deliberat	  asocierea	  în	  aparatul	  dumneavoastră,	  data	  viitoare	  când	  cele	  
două	  aparate	  sunt	  pornite	  nu	  mai	  este	  necesar	  să	  efectuați	  din	  nou	  asocierea;	  
odată	  ce	  ambele	  sunt	  în	  modul	  Bluetooth,	  după	  un	  timp	  ele	  se	  conectează	  
automat,	  iar	  ecranul	  afișează	  mesajul	  și	  redă	  o	  melodie.	  Acest	  lucru	  se	  aplică	  de	  
obicei,	  în	  cazul	  în	  care	  ultimul	  dispozitiv	  conectat	  în	  aparat	  este	  sistemul	  audio	  
sau	  dacă	  i-‐ați	  acordat	  prioritate.	  Pentru	  diferențele	  în	  ce	  privește	  funcționarea,	  
consultați	  manualul	  de	  instrucțiuni	  al	  dispozitivului	  conectat.	  
Cu	  o	  conexiune	  Bluetooth	  activă	  pe	  aparat,	  care	  este	  echipat	  în	  mod	  
corespunzător,	  puteți	  utiliza	  sistemul	  audio	  pentru	  controalele	  de	  bază	  ale	  
aparatului,	  cu	  ajutorul	  butoanelor	  PLAY	  /	  PAUSE,	  PREV,	  NEXT	  pentru	  a	  întrerupe	  
și	  începe	  redarea	  și	  pentru	  a	  trece	  la	  melodia	  următoare	  sau	  anterioară	  .	  
	  
	  
NOTĂ	  
Apăsarea	  lungă	  a	  butonului	  PLAY	  /	  PAUSE	  în	  modul	  Bluetooth	  este	  utilizată	  
pentru	  a	  deconecta	  conexiunea	  actuala	  activă	  Bluetooth,	  dacă	  doriți	  să	  ex	  
conectați	  un	  alt	  dispozitiv.	  
	  
Note:	  
Raza	  de	  acțiune	  a	  conexiunii	  Bluetooth	  este	  de	  aproximativ	  10	  m	  și	  depinde	  de	  
interferența	  mediului	  ambiant	  în	  aria	  de	  acoperire	  wireless.	  Prin	  urmare,	  
păstrați	  distanța	  dintre	  dispozitivul	  dumneavoastră	  și	  sistemul	  audio	  la	  un	  nivel	  
minim.	  
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Volumul	  sursei	  de	  sunet	  (de	  pe	  dispozitiv)	  în	  sistemul	  Bluetooth	  este,	  de	  obicei,	  
independentă	  de	  alte	  setări.	  Pentru	  o	  redare	  satisfăcătoare,	  setați-‐l	  la	  maxim	  sau	  
aproape	  de	  nivelul	  maxim	  pentru	  a	  controla	  volumul	  sunetului	  redat	  în	  mod	  
exclusiv	  de	  pe	  sistemul	  audio.	  
	  
4.2.3.	  Redare	  de	  la	  USB	  și	  de	  pe	  cardul	  de	  memorie	  SD	  
Atât	  portul	  USB	  și	  slotul	  pentru	  cardul	  SD	  sunt	  echipate	  cu	  selectarea	  automată	  a	  
intrării;	  după	  introducerea	  mediului,	  sistemului	  audio	  selectează	  intrarea	  
corespunzătoare.	  Apoi,	  caută	  dispozitivul	  de	  memorie	  conectat	  și	  începe	  redarea	  
primul	  fișier	  muzical.	  În	  cazul	  în	  care	  memoria	  nu	  conține	  niciun	  fișier	  ce	  poate	  fi	  
redat,	  pe	  ecran	  apare	  "NO	  SONG".	  Deși	  numărul	  de	  piese	  este	  practic	  nelimitat,	  
orientare	  în	  colecții	  mai	  mari	  de	  fișiere	  poate	  fi	  dificilă,	  astfel	  încât	  recomandăm	  
utilizarea	  de	  dimensiuni	  mai	  mici	  de	  memorie,	  împreună	  cu	  o	  cantitate	  totală	  mai	  
mică	  de	  fișiere	  și	  o	  diviziune	  clară	  a	  conținutului	  în	  dosare.	  
	  
Notă:	  
Păstrați	  deschiderile	  și	  contactele	  porturilor	  și	  sloturile	  curate.	  Fiabilitatea	  de	  
redare	  depinde	  de	  calitatea	  conexiunii.	  
	  
NOTĂ	  DESPRE	  ALIMENTAREA	  USB:	  
Porturile	  USB	  sunt	  concepute	  pentru	  a	  acoperi	  în	  mod	  suficient	  pierderile	  de	  
operare	  ale	  dispozitivelor	  conectate	  și	  sunt	  capabile	  să	  alimenteze	  dispozitivele	  
conectate	  la	  nivelul	  standardului,	  adică	  500	  mA.	  În	  cazul	  în	  care	  doriți	  să	  
conectați	  un	  dispozitiv	  cu	  un	  consum	  mai	  mare	  de	  500	  mA,	  folosiți	  o	  sursă	  
externă	  pentru	  sursa	  de	  alimentare.	  
	  
	  
��NOTIȚE	  DESPRE	  COMPATIBILITATE:	  
În	  ciuda	  eforturilor	  de	  compatibilitate,	  gradul	  de	  utilizare	  a	  tuturor	  dispozitivelor	  
USB	  și	  de	  memorie	  existente	  pe	  piață	  nu	  poate	  fi	  garantată.	  În	  cazul	  unor	  
probleme,	  reformatați	  memoria	  calculatorului	  la	  fișierul	  sistem	  FAT	  /	  FAT32	  și	  
încărcați	  din	  nou	  fișierele.	  Dacă	  problemele	  persistă,	  nu	  continuați	  să	  utilizați	  
acest	  aparat	  și	  înlocuiți-‐l	  cu	  un	  altul.	  Amintiți-‐vă,	  în	  special,	  că	  utilizarea	  
prelungită	  degradează	  dispozitivele	  de	  memorie	  (de	  exemplu,	  fragmentarea	  
conținutului	  sau	  apariția	  uzurii),	  și	  sunt	  predispuse	  la	  erori	  din	  cauza	  
temperaturilor	  mai	  ridicate,	  respectiv	  din	  pricina	  fluctuațiilor	  de	  temperatură	  și	  
umiditate.	  Nu	  utilizați	  dispozitive	  de	  stocare	  de	  memorie,	  care	  folosesc	  protecții	  
speciale,	  zone	  sau	  fișiere	  ascunse,	  sau	  care	  pot	  fi	  atacate	  de	  viruși.	  Dacă	  există	  
nereguli	  în	  redare,	  se	  întrerupe	  utilizarea	  unui	  astfel	  de	  dispozitiv	  de	  memorie,	  în	  
cazul	  în	  care	  sistemul	  se	  oprește	  cu	  totul	  și	  nu	  poate	  fi	  utilizat	  în	  continuare	  (de	  
exemplu	  rămâne	  blocat),	  opriți	  sistemul	  audio,	  scoateți-‐l	  din	  priză,	  îndepărtați	  
dispozitivul	  de	  memorie	  și	  apoi	  porniți	  sistemul	  audio	  în	  mod	  normal.	  
	  
4.2.4.	  Radio	  FM	  
Apăsați	  în	  mod	  repetat	  SOURCE	  pentru	  a	  selecta	  modul	  RADIO.	  Ecranul	  arată	  
frecvența	  reglată.	  Atunci	  când	  apăsați	  butonul	  PLAY	  /	  PAUSE,	  sistemul	  audio	  
caută	  lățimea	  de	  bandă	  FM	  și	  salvează	  posturi	  cu	  semnal	  suficient	  de	  până	  la	  50	  
de	  posturi	  presetate.	  Atunci	  când	  se	  găsește	  o	  stație,	  ecranul	  va	  afișa	  pentru	  scurt	  
timp	  numărul	  prestabilit	  salvat	  (unele	  posturi	  presetate	  pot	  fi	  goale	  sau	  pot	  
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produce	  un	  sunet	  bruiat,	  etc.	  Este	  de	  exemplu	  interferența	  cu	  un	  calculator	  
neprotejat	  care	  difuzează	  FM).	  În	  cazul	  în	  care	  căutarea	  este	  finalizată,	  puteți	  
naviga	  printre	  presetări	  folosind	  butoanele	  FF	  și	  REV.	  Pentru	  o	  mai	  bună	  recepție	  
ar	  trebui	  să	  extindeți	  antena	  din	  partea	  din	  spate	  a	  sistemului	  audio.	  Dacă	  
cunoașteți	  frecvența	  exactă	  a	  un	  anumit	  post,	  puteți	  regla	  receptarea	  ei	  în	  trepte,	  
cu	  ajutorul	  butoanelor	  "+"	  și	  "-‐".	  
	  
4.3.	  Egalizatorul	  
Sistemul	  audio	  este	  echipat	  cu	  un	  egalizator	  grafic	  cu	  cinci	  benzi	  cu	  următoarele	  
benzi:	  
63	  Hz	  (bas	  ușor),	  250	  Hz	  (bas	  tare),	  1	  kHz	  (mediu),	  4	  kHz	  (sunete	  înalte	  pentru	  
claritatea	  cuvintelor	  și	  cântat),	  12	  kHz	  (sunete	  înalte).	  Fiecare	  bandă	  poate	  fi	  
controlată	  în	  mod	  separat	  cu	  glisorul	  său.	  În	  plus	  față	  de	  setările	  manuale	  puteți	  
utiliza	  oricare	  dintre	  cele	  5	  moduri	  stocate	  în	  memorie.	  Aceste	  moduri	  au	  fost	  
pregătite	  în	  avans	  pentru	  diferite	  tipuri	  de	  muzică	  și	  sunt	  numite	  de	  obicei,	  
pentru	  diferite	  tipuri	  de	  muzică	  (POP,	  FUNK,	  ROCK,	  JAZZ,	  SAMBA).	  Încercați	  să	  
setați	  egalizatorul	  în	  funcție	  de	  propriul	  gust	  și	  de	  muzica	  redată.	  Aveți	  
posibilitatea	  să	  obțineți	  setarea	  fără	  ajustări	  de	  frecvență	  suplimentare	  (numite	  
EQ	  PLAT)	  atunci	  când	  setați	  glisorii	  tuturor	  benzilor	  în	  poziția	  de	  mijloc	  (cu	  
blocare)	  și	  selectarea	  manuală	  este	  activă	  (EQMAN).	  
Egalizatorul	  este	  controlat	  de	  principalul	  buton	  EQ,	  care	  comută	  între	  
egalizatorul	  grafic	  (pe	  display	  apare	  "EQMAN")	  și	  modul	  utilizat	  ultima	  dată.	  
	  
	  
	  
4.4.	  Utilizarea	  microfonului	  
Pentru	  posibilitatea	  de	  a	  comenta	  cu	  privire	  la	  muzică	  sau	  pentru	  a	  cânta	  
karaoke	  vă	  puteți	  conecta	  la	  sistemul	  audio	  cu	  două	  microfoane	  mono	  dinamice	  
cu	  conexiune	  asimetrică	  jack	  de	  6.3	  mm.	  Volumul	  microfonului	  este	  setat	  prin	  
potentiometrul	  special	  de	  sub	  intrarile	  de	  microfon	  cu	  un	  minim	  indicat	  în	  unele	  
cazuri	  (de	  exemplu,	  karaoke).	  Este	  potrivit	  să	  se	  adauge	  la	  sunetul	  	  de	  microfon	  
repetiții	  /	  spațiu	  prin	  pornirea	  sistemului	  ECHO.	  
	  
Notă:	  
Folosi	  microfoane	  de	  bună	  calitate	  și	  mai	  ales	  cabluri	  de	  bună	  calitate.	  Semnalele	  
de	  microfon	  slabe	  sunt	  puternic	  amplificate	  și	  orice	  deficiență	  se	  poate	  manifesta	  
prin	  creșterea	  poluării	  sonore,	  murmur,	  șuierături,	  pocnituri,	  etc.	  
	  
Pont:	  
Setați	  volumul	  microfoanelor	  cu	  grijă,	  întotdeauna	  pornind	  de	  la	  minimum.	  Veți	  	  
împiedica	  feedback-‐ul	  nedorit,	  care	  este	  un	  zgomot	  puternic,	  foarte	  enervant	  
cauzat	  de	  sunetul	  amplificat	  de	  la	  microfon,	  emis	  prin	  difuzor,	  din	  nou	  amplificat,	  
etc.,	  până	  când	  feedback-‐ul	  de	  sunet	  puternic	  acoperă	  întregul	  sunet	  al	  muzicii.	  
Pentru	  a	  elimina	  acest	  fenomen:	  reduceți	  volumul	  de	  intrare	  pentru	  microfon,	  
efectuați	  o	  suprimare	  parțială	  a	  benzii	  corespunzătoare	  de	  frecvență	  a	  
egalizatorului,	  distanțând	  microfonul	  de	  difuzoare.	  De	  asemenea,	  utilizați	  
microfoane	  de	  bună	  calitate,	  cu	  o	  mai	  bună	  caracteristică	  direcțională.	  Cele	  mai	  
sensibile	  la	  feedback	  sunt	  microfoanele	  cu	  trăsătură	  sferică	  (omnidirecționale),	  
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mai	  bune	  sunt	  cele	  bidirecțional,	  urmate	  de	  cele	  cardioid,	  sau	  speciale,	  
hipercardioid,	  gradient.	  
	  
4.5.	  Utilizarea	  funcției	  de	  amplificare	  a	  sunetului	  
Sistemul	  audio	  oferă	  o	  funcție	  pentru	  a	  amplifica	  sunetul,	  mai	  ales	  în	  zona	  de	  bas,	  
pentru	  un	  accent	  al	  sunetului	  special,	  ceea	  ce	  este	  important	  pentru	  
dumneavoastră.	  Puteți	  activa	  funcția	  folosind	  butonul	  BASS,	  ecranul	  afișează	  
BASS	  și	  apoi	  puteți	  să	  îl	  opriți	  utilizând	  același	  buton,	  iar	  ecranul	  afișează	  BASS	  
OFF.	  Functia	  opereazăpentru	  max	  25	  de	  secunde,	  apoi	  se	  oprește	  în	  mod	  
automat	  și	  poate	  fi	  pornită	  din	  nou,	  după	  o	  întârziere	  de	  40	  de	  secunde..	  Această	  
funcție	  este	  susținută	  de	  efectul	  de	  lumină	  intensă	  intermitentă	  atât	  pe	  peretele	  
frontal	  al	  sistemului	  audio	  și	  sub	  tastele	  săgeată	  și	  rotița	  de	  volum.	  
	  
�����Pont:	  
Funcția	  de	  amplificare	  a	  sunetului	  produce	  un	  sunet	  foarte	  puternic	  și	  tare,	  
încercați	  să	  o	  testați	  în	  avans.	  
	  
	  
5.	  Depanare	  
În	  cazul	  apariției	  unor	  probleme,	  verificați	  posibilele	  soluții	  de	  mai	  jos	  îninte	  de	  a	  
contacta	  un	  service	  autorizat.	  
Probleme	   Cauză	  și	  soluții	  
Nu	  se	  poate	  porni	   Cablul	  de	  alimentare	  nu	  este	  introdus	  

complet	  în	  orificiile	  de	  conectare	  sau	  
este	  deteriorat	  ori	  rupt.	  Introduceți-‐l	  
corect	  în	  orificiile	  de	  conectare	  sau	  
înlocuiți-‐l	  cu	  unul	  nou,	  intact.	  Nu	  
încercați	  să	  utilizați	  un	  cablu	  de	  
alimentare	  deteriorat,	  acesta	  măsură	  
privește	  siguranța	  dumneavoastră.	  

Nu	  iese	  sunet	  din	  sursa	  solicitată	   Redarea	  este	  oprită	  sau	  întreruptă,	  
calea	  sunetului	  este	  setată	  în	  mod	  
necorespunzător.	  În	  primul	  rând,	  
verificați	  cablurile	  și	  introducerea	  
corectă	  a	  conectorilor.	  Următorul	  pas	  
este	  să	  verificați	  dacă	  sursa	  redă	  și	  apoi	  
asigurați-‐vă	  că	  pas	  cu	  pas	  pe	  că	  ați	  
selectat	  intrarea	  audio	  corectă	  și	  
fiecare	  volum	  pe	  calea	  audio	  este	  setat	  
la	  un	  nivel	  adecvat	  ,	  diferit	  de	  zero,	  de	  
exemplu	  în	  interval	  mediu.	  

Sunet	  distorsionat	   Volum	  de	  sunet	  ridicat.	  Reduceți	  
nivelului	  volumului	  per	  total,	  sau	  cel	  
puțin	  pe	  una	  dintre	  benzile	  de	  
frecvență	  a	  egalizatorului,	  care	  
produce	  distorsiuni.	  

Sunet	  distorsionat	   Niveluri	  inadecvate	  pe	  calea	  de	  sunet.	  
Asigurați-‐vă	  că	  volumele	  și	  nivelurile	  
sunt	  setate	  corect	  (de	  regulă	  volum	  de	  
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sunet	  foarte	  mare	  este	  în	  etapa	  
următoare	  	  redus	  la	  minimum)	  și	  dacă	  
tipurile	  de	  intrări	  și	  ieșiri	  se	  potrivesc	  
(de	  exemplu,	  o	  greșală	  este	  o	  
conexiune	  a	  liniei	  sau	  a	  ieșirii	  pentru	  
căști	  cu	  intrarea	  de	  microfon).	  

Butoanele	  nu	  funcționează,	  sistemul	  
audio	  nu	  reacționează	  

Efectul	  de	  electricitate	  statică	  sau	  o	  
eroare	  critică	  pe	  un	  dispozitiv	  conectat.	  
Deconectați	  întregul	  sistem	  de	  la	  
alimentarea	  cu	  energie,	  deconectați	  
toate	  dispozitivele	  conectate	  și	  în	  
câteva	  minute,	  porniți	  sistemul	  audio	  
din	  nou.	  

Recepție	  radio	  FM	  nesatisfăcătoare	   Semnal	  slab	  sau	  static	  al	  stațiilor	  FM.	  
Mutați	  sistemul	  audio	  într-‐un	  alt	  loc,	  
schimbați	  poziția	  sau	  lungimea	  
extensiei	  antenei.	  Anumite	  zone	  de	  
receptare	  	  nu	  sunt	  acoperite	  de	  un	  
semnal	  suficient	  sau	  sunt	  foarte	  
zgomotoase	  (pivnițe,	  parcuri	  
industriale,	  zone	  cu	  dezvoltare	  foarte	  
densă,	  etc.).	  

Conexiunea	  Bluetooth	  nu	  se	  poate	  
efectua	  

Inițializarea	  conexiunii	  incomplete.	  
Dezactivați	  Bluetooth	  pe	  sistemul	  
audio	  și	  sistemul	  conectat,	  porniți-‐l	  din	  
nou,	  anulați	  asocierea	  și	  localizați-‐l	  din	  
nou	  și	  resetați	  asocierea	  (sau	  
introduceți	  codul	  0000).	  

Funcția	  Bluetooth	  dă	  erori,	  comenzile	  
nu	  funcționează	  

Distanța	  prea	  mare	  dintre	  receptor	  și	  
emițător	  sau	  interferențe	  radio,	  functii	  
diferite	  ale	  celor	  doua	  dispozitive	  BT.	  
Reducerea	  distanței	  dintre	  
dispozitivele	  BT	  la	  un	  minim	  absolut,	  
reducerea	  zgomotul	  ambiental,	  
ascocierea	  din	  nou	  a	  celor	  două	  
dispozitive.	  

Numai	  jumătate	  dintre	  difuzoare	  
funcționează	  

Semnalul	  sonor	  nu	  este	  prezent	  în	  
ambele	  canale	  stereo.	  Asigurați-‐vă	  că	  
semnalul	  audio	  nu	  este	  doar	  pe	  unul	  
dintre	  canale	  (planificat	  astfel	  de	  către	  
utilizator)	  sau	  cablul	  nu	  este	  defect	  sau	  
că	  oricare	  dintre	  conectorii	  nu	  este	  
introdus	  incorect.	  
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6.	  Specificații	  tehnice	  
Putere	   AC	  ~100-‐240	  V,	  50/60	  Hz	  	  

Consum	   200W	  
Putere	  maximă	  a	  ieșirii	   400W	  
Intervalul	  frecvenței	   40	  Hz	  –	  16	  kHz	  (3	  dB)	  	  

Banda	  FM	   87,5-‐108	  MHz	  	  

Temperatura	  de	  operare	   de	  la	  –	  10	  la	  35	  °C	  	  

Umiditatea	  de	  operare	   de	  la	  5	  la	  90	  %,	  fără	  condensare	  	  

	  
	  
Specificațiile	  de	  mai	  sus	  pot	  fi	  modificate	  fără	  o	  notificare	  prealabilă.	  Adresa	  
producătorului:	  FAST	  ČR,	  A.S.,	  Černokostelecká	  1621,	  251	  01	  Říčany.	  Versiunea	  
originală	  este	  în	  limba	  cehă.	  
Simbolul	  CE	  indicat	  pe	  aparat,	  în	  manualul	  de	  utilizare	  și	  pe	  ambalaj	  indică	  faptul	  
că	  unitatea	  îndeplinește	  cerințele	  de	  bază	  ale	  Directivei	  R	  &	  TTE	  1995/5	  /	  EC,	  
reglementare	  pentru	  joasă	  tensiune	  73/23	  /	  CEE.	  Declarația	  de	  conformitate	  
poate	  fi	  găsită	  pe	  www.sencor.cz.	  
	  
	  
 INSTRUCŢIUNI PENTRU SCOATEREA CORECTĂ DIN UZ A 
PRODUSULUI 
 
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 
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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 privind 
siguranţa electrică şi electromagnetică. 
 
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). 
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