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MANUAL DE UTILIZARE 
 

 
 

SISTEM AUDIO RETRO RENKFORCE MT-35 RETRO 
Cod produs: 1362045 

 

1. Introducere 
 

Stimate client,  
Vă mulțumim pentru că ați ales să cumpărați produsul nostru.  
Acest produs este realizat conform directivelor naționale și europene în vigoare. Declarația de conformitate și documentația 
necesară se află în posesia producătorului. Pentru a păstra intactă funcționalitatea aparatului și pentru a putea folosi produsul în 
siguranță respectați întocmai instrucțiunile prezentate în acest manual! 
Toate denumirile și descrierile produsului incluse în acest manual reprezintă bunuri ale producătorului. Toate drepturile 
rezervate.  

 

Acest manual de utilizare aparține acestui produs. Manualul include instrucțiuni importante privind punerea în 
funcțiune și operarea produsului. Păstrați manualul pentru consultări ulterioare. Înmânați acest manual și altor 
persoane, cărora le puneți la dispoziție produsul. 

 

2. Domenii de utilizare 
 

Sistemul audio retro Renkforce MT-35 redă discuri, precum și CD-uri audio și MP3.  
În plus, aparatul dispune și de funcția înregistrare și redare a datelor audio de pe memorii USB sau carduri SD.  
Dotarea sistemului este completată de un radio, o intrare audio suplimentară și un ceas cu funcția alarmă. 
Aparatul are integrat un difuzor și de aceea nu este nevoie de un amplificator extern. Există însă posibilitatea de a conecta un 
amplificator la ieșirea audio.  
Produsul poate funcționa numai cu blocul de alimentare de la rețea inclus în colet. 
Produsul poate fi folosit numai în spații închise, iar nu în aer liber. Evitați neapărat contactul cu umiditatea, de ex. cea din băi. 
Orice altă întrebuințare, în afara celor menționate deja, duce la defectarea produsului; în plus există și alte pericole, precum 
incendiu, scurtcircuitare, electrocutare etc.  
Produsul nu are voie să fie modificat, respectiv reconfigurat; în plus nu este permisă deschiderea carcasei. 

 

Respectați instrucțiunile de siguranță incluse în acest manual de utilizare!  
 

3. Explicații simboluri 
 

 

Simbolul „fulger în triunghi” este folosit atunci când există pericole legate de sănătatea umană, de ex. electrocutare. 
 

Simbolul „semnul exclamării în triunghi” indică faptul că informația prezentată este importantă, iar instrucțiunea 
trebuie respectată întocmai. 
 

Simbolul „săgeată” apare atunci când este vorba despre sfaturi sau indicații importante în manevrare.  
 

4. Instrucțiuni de siguranță 
 

În cazul defecțiunilor produse ca urmare a nerespectării instrucțiunilor prezentate în acest manual de utilizare se 
pierde dreptul la garanție. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru daunele ce pot rezulta în aceste situații! 
Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele materiale sau umane ce pot rezulta ca urmare a operării nepotrivite a 
aparatului sau a nerespectării instrucțiunilor de siguranță prezentate în manual. În aceste cazuri se pierde dreptul la 
garanție!  

Stimată clientă, stimate client: Instrucțiunile de siguranță și de pericol prezentate mai jos servesc atât protecției dvs. personale, 
cât și protecției aparatului; de aceea citiți cu atenție următoarele puncte: 

 Din motive legate de siguranță și autorizare nu sunt permise reconfigurarea și/sau modificarea arbitrară a produsului.  

 Blocul de alimentare de la rețea este construit în clasa de protecție II. Drept sursă de tensiune puteți folosi numai o priză de 
perete standard (100 – 240 V/50 – 60 Hz) care face parte din rețeaua publică de alimentare.  
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 Produsul nu poate funcționa decât cu blocul de alimentare de la rețea inclus în colet.  

 Produsul este echipat cu un laser clasa 1. Nu deschideți aparatul și nu încercați să accesați componentele interioare ale 
aparatului. Nu priviți direct spre fasciculul laser. Emisiile laser pot duce la daune oculare. 

 Puneți aparatul în funcțiune numai conform instrucțiunilor de utilizare.  

 Atunci când instalați cablul blocului de alimentare aveți grijă să nu-l striviți, îndoiți sau secționați din cauza marginilor ascuțite 
ori să-l supuneți la stres mecanic. Evitați suprasolicitarea termică a blocului de alimentare prin căldură sau frig excesiv. În caz 
contrar blocul de alimentare de la rețea se poate defecta. Pericol de electrocutare!  

 Dacă blocul de alimentare prezintă daune nu-l mai atingeți. Decuplați de la alimentare priza de perete corespunzătoare (de 
ex. decuplați siguranța automată), iar apoi scoateți cu grijă blocul de alimentare din priză. Înlocuiți blocul de alimentare 
defect. Nu este permisă repararea acestuia.  

 Pentru a decupla complet aparatul de la tensiunea de rețea trebuie să scoateți blocul de alimentare din priză. Nu este 
suficient să opriți aparatul folosind comutatorul standby. 

 Produsul nu este o jucărie, nu-l lăsați la îndemâna copiilor. Copiii nu pot evalua pericolele asociate cu aparatele electrice. 

 Nu așezați în imediata apropiere a produsului recipiente care conțin lichide, ca de ex. vaze și nu turnați lichide peste 
aparatele electrice. Lichidul poate ajunge în interiorul aparatului, ceea ce va dăuna siguranței electrice a produsului. În plus 
există pericolul de incendiu sau electrocutare! Dacă se întâmplă așa ceva decuplați priza corespunzătoare de la alimentare 
(de ex. decuplați siguranța automată), iar apoi scoateți blocul de alimentare din priză. Decuplați toate cablurile de la aparat. 
Nu mai utilizați produsul. Duceți aparatul într-un atelier de reparații. 

 Nu introduceți/scoateți din priză blocul de alimentare cu mâinile umede. 

 În timpul funcționării asigurați ventilația corespunzătoare a aparatului. Nu acoperiți orificiile de ventilație cu ziare, pături, 
perdele etc.  

 Feriți aparatul de temperaturi înalte, apă stropită sau picături de apă, vibrații puternice sau stres mecanic prelungit. 

 Nu instalați pe aparat surse de foc deschis, ca de ex. lumânări care ard. 

 Adresați-vă unui specialist dacă aveți nelămuriri legate de funcționarea, siguranța sau conectarea aparatului. 

 Nu lăsați niciodată aparatul să funcționeze fără a fi supravegheat. 

 Folosiți aparatul numai în zone cu climă temperată, iar nu tropicală. 

 Materialele folosite la împachetarea produsului nu trebuie lăsate la întâmplare, acestea pot deveni periculoase pentru copii. 

 Respectați instrucțiunile de utilizare și de siguranță ale aparatelor conectate la acest produs.  

 Respectați instrucțiunile de siguranță suplimentare din capitolele individuale ale acestui manual. 

 Dacă aveți alte întrebări decât cele la care s-a răspuns în acest manual de utilizare vă rugăm să vă adresați departamentului 
nostru tehnic sau unui specialist. 

 

5. Conținut colet 
 

 Sistem audio retro MT-35 

 Bloc de alimentare de la rețea 

 Telecomandă cu baterie 

 Single-puck 

 Manual de utilizare  

 

6. Descrierea funcțiilor 
 

 Pick-up cu decuplare automată și 3 viteze de redare (33 
1/3, 45 și 78 rpm) 

 Amplificator integrat cu difuzor 

 Sistem controlat de la telecomandă 

 Redare discuri, CD-audio/MP3, memorii USB și card SD 

 Înregistrare pe medii de stocare USB și SD 

 Radio FM/AM cu 20/30 poziții de stocare (FM / AM) 

 Ceas cu alarmă și timer 

 Intrare audio (AUX IN) 

 Ieșire căști 

 Ieșire Line pentru conectarea unui amplificator extern  

 

7. Conexiunile și elementele de control 
 

(1) Difuzor stânga 
(2) Tasta CD/USB/SD 
(3) Punct de recepție IR 
(4) Afișare STANDBY 
(5) Tasta PHONO 
(6) Tasta TUNER/BAND 
(7) Tasta AUX 
(8) Tasta TIMER/SLEEP 
(9) Tasta OPEN/CLOSE 
(10) Difuzor dreapta 
(11) Reglator VOLUME/POWER 
(12) Mufă căști 
(13) Tasta REC/DEL 
(14) Tasta MODE/CLK 

(15) Interfața USB 
(16) Tasta SCAN  
(17) Tasta  
(18) Cititor card SD 
(19) Tasta ALBUM/PRESET  
(20) Tasta ALBUM/PRESET  
(21) Compartiment CD 
(22) Mufă AUX IN 
(23) Reglator TUNING/SKIP     
(24) Capac 
(25) Antenă FM 
(26) Conexiune LINE OUT R 
(27) Mufă bloc de alimentare de la rețea 
(28) Conexiune LINE OUT L 
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(29) Single-puck 
(30) Dispozitiv ridicare braț 
(31) Comutator AUTO STOP ON/OFF 

(32) Comutator 33/45/78 
(33) Braț  
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8. Instalarea 
 

Atunci când alegeți locul de instalare al aparatului țineți cont de condițiile ambientale, ca de ex. poziția prizei etc. 
În același timp evitați în locul de instalare acțiunea directă a razelor de soare, vibrațiile, praful, căldura și frigul excesiv, 
umiditatea. Nu este permisă prezența transformatoarelor și motoarelor puternice în apropierea aparatului.  

Instalați aparatul pe o suprafață stabilă, orizontală. Asigurați circulația adecvată a aerului, căci numai în acest fel se 
poate elimina căldura generată în timpul funcționării. De aceea instalați aparatul numai pe suprafețe netede, iar nu 
pe covoare etc. Nu acoperiți orificiile de ventilație de pe carcasa aparatului. În caz contrar aparatul se poate defecta. 
Atunci când instalați cablul aveți grijă să nu-l striviți, îndoiți sau secționați din cauza marginilor ascuțite.  
Instalați cablul în așa fel încât să nu împiedice libera circulație a persoanelor. Pericol de accidentare. 
Folosiți aparatul numai în poziție orizontală, căci numai în acest fel este posibilă funcționarea corectă a aparatului. În 
caz contrar aparatul, respectiv discurile se pot defecta.  
Instalați aparatul într-o poziție stabilă, Pericol de accidentare dacă aparatul cade pe jos.  
Din cauza multitudinii de suprafețe de mobilier nu este exclusă formarea unor reacții chimice din cauza piciorușelor de 
suport ale aparatului, ceea ce va duce la formarea de urme pe suprafața mobilierului. 
De aceea nu instalați aparatul pe mobilier valoros, decât dacă folosiți o bază de suport de protecție.  

 

 Instalați aparatul pe o suprafață stabilă și orizontală. 

 Instalați aparatul la suficientă distanță față de eventualele boxe prezente în încăpere pentru a evita fenomenul de 
microfonie. 

 Suprafața de instalare nu are voie să fie cuplată la podea.  
 

9. Operații pregătitoare 
 

a. Telecomanda 
Nu lăsați bateriile la îndemâna copiilor. 
Respectați polaritatea corectă atunci când instalați bateria. 
Bateriile defecte sau care curg pot provoca arsuri ale pielii, de aceea folosiți mănuși de protecție atunci când 
manevrați aceste baterii.  
Bateriile nu au voie să fie scurtcircuitate sau aruncate în foc. Nu reîncărcați bateriile nereîncărcabile. Pericol de 
explozie! 
La prima punere în funcțiune a telecomenzii bateria este deja instalată, dar contactele sunt acoperite cu o folie de 
protecție. Scoateți această folie de protecție de pe contactele bateriei.  

 
Înlocuirea bateriei 

 Dacă telecomanda nu mai funcționează înseamnă că bateria este descărcată și trebuie să fie înlocuită cu una de același tip.  

 Extrageți compartimentul baterii aflat în partea posterioară a telecomenzii.  

 Scoateți bateria descărcată și instalați o nouă baterie buton Li 3 V. Polaritatea corectă este indicată în partea posterioară a 
telecomenzii. 

 Reintroduceți compartimentul baterii în telecomandă.  
 

b. Conectarea ieșirilor RCA 
Dacă în redare nu doriți să folosiți difuzorul integrat, ci un amplificator extern cu difuzoare, atunci conectați amplificatorul așa 
după cum este descris mai jos.  

Înainte de a conecta pick-up-ul aveți grijă ca blocul de alimentare să nu fie conectat. Opriți și amplificatorul audio 
care trebuie conectat și decuplați-l de la rețeaua de electricitate scoțând ștecărul din priză. 
Pentru a conecta mufele RCA folosiți numai cabluri RCA ecranate. În caz contrar pot să apară distorsiuni.  
Pentru a evita distorsiunile sau dereglările, care pot duce la defectarea aparatului, nu conectați la mufele RCA decât 
aparate care dispun de conexiuni RCA. 
 

Conectați corect mufele audio, adică stânga cu stânga și dreapta cu dreapta.  
 

 Legați conexiunea LINE OUT R (26) la intrarea dreapta a amplificatorului audio. 

 Legați conexiunea LINE OUT R (28) la intrarea stânga a amplificatorului audio. 
 

c. Conectarea aparatelor externe de redare 
 Legați conexiunea AUX IN (22) la ieșirea Line, respectiv căști a aparatului extern de redare. 

 Dacă este nevoie folosiți un cablu adaptor. 
 

d. Conectarea unei căști 
 Introduceți cablul căștilor în mufa căști (12). 

 

După conectarea unei perechi de căști difuzoarele integrate se decuplează automat.  
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e. Conectarea blocului de alimentare de la rețea 
Înainte de a conecta blocul de alimentare de la rețea verificați dacă tensiunea indicată pentru aparate corespunde cu 
tensiunea de rețea. Dacă valorile nu corespund cu tensiunea de rețea nu conectați blocul de alimentare la priză. În 
caz contrar aparatele se pot defecta. 
Manifestați atenție sporită în manevrarea blocurilor de alimentare și mufelor de alimentare. Tensiunea de 
alimentare poate provoca electrocutare!  
Priza de perete la care se conectează blocul de alimentare trebuie să fie ușor accesibilă, în așa fel încât în caz de 
pericol aparatul să poată fi rapid decuplat de la tensiunea de rețea.  
La conectarea tensiunii de alimentare sistemul audio și toate aparatele conectate trebuie să fie oprite.  
Nu lăsați cablurile să atârne liber, ci instalați-le în mod profesional pentru a evita accidentele. 
Verificați toate conexiunile electrice, cablurile de conexiune dintre aparate și eventualele cabluri prelungitoare 
pentru a descoperi dacă sunt realizate în mod corespunzător. Dacă se folosește un cablu prelungitor trebuie să 
verificați dacă acesta este corespunzător pentru sarcina respectivă.  

 Introduceți fișa blocului de alimentare în mufa alimentare (27), 

 Introduceți blocul de alimentare într-o priză a rețelei publice de alimentare. 

 După ce aparatul este alimentat cu energie electrică el intră în modul stanbdy și este pregătit de funcționare.  
 

f. Antena radio  
 Desfaceți complet antena FM (25) pentru a se putea garanta recepția FM optimă.  

 

10. Manevrarea 
 

Nu puneți aparatul în funcțiune numai după ce v-ați familiarizat cu funcțiile acestui aparat.  
Verificați încă o dată corectitudinea conexiunilor realizate.  
 

a. Comenzile de bază în manevrare 
 Apăsați butonul VOLUME/POWER (11) pentru a porni, respectiv opri aparatul. 

 Dacă aparatul este oprit se aprinde afișarea STANDBY (4). 

 Alegeți o sursă de redare prin acționarea tastelor CD/USB/SD (2), PHONO (5), TUNER/ BAND (6) și AUX (7). 
CD/USB/SD (2) selectează unul după altul CD-playerul, interfața USB și cititorul de carduri SD. 
PHONO (5) selectează pick-up-ul. 
TUNER/BAND (6) selectează modul radio. 
AUX (7) selectează intrarea externă AUX.  

 Setați volumul sonor prin rotirea butonului VOLUME/POWER (11).  
Dacă în modurile de funcționare CD, Phono, AUX IN, USB sau SD nu se redă niciun semnal audio mai multe de 10 
minute, atunci aparatul trece automat în modul standby pentru a economisi energie.  

 

b. Setarea orei 
 Cu aparatul în modul standby (afișarea STANDBY (4) este aprinsă) apăsați tasta MODE/CLK (14) până când pe display clipește 

simbolul 12H,respectiv 24H.  

 Selectați formatul dorit pentru oră (24H sau 12H) folosind butonul  TUNING/SKIP  (23). 

 Pentru confirmare apăsați tasta MODE/CLK (14). 

 Setați ora cu butonul  TUNING/SKIP  (23).  

 Pentru confirmare apăsați tasta MODE/CLK (14). 

 Setați minutele cu butonul  TUNING/SKIP  (23).  

 Pentru confirmare apăsați tasta MODE/CLK (14). 
 

c. Setarea alarmei 
Setarea alarmei se face folosind următoarea succesiune: 
Timp de pornire (ON) – timp de oprire (OFF) – sursa de redare – volum sonor alarmă 

 Cu aparatul în modul de funcționare standby (afișarea STANDBY (4) trebuie să fie aprinsă) apăsați tasta TIMER/SLEEP (8) până 
când simbolul ON apare scurt, iar după aceea clipește ora. 

 Setați ora pentru timpul de pornire cu tasta  TUNING/SKIP  (23). 

 Pentru confirmare apăsați tasta TIMER/SLEEP (8).  

 Setați minutele pentru timpul de pornire cu tasta  TUNING/SKIP  (23). 

 Pentru confirmare apăsați tasta TIMER/SLEEP (8). Pe display apare scurt OFF pentru a semnaliza că acum se poate programa 
timpul de oprire. 

 Setați ora pentru timpul de oprire cu tasta  TUNING/SKIP  (23). 

 Pentru confirmare apăsați tasta TIMER/SLEEP (8).  

 Setați minutele pentru timpul de oprire cu tasta  TUNING/SKIP  (23). 

 Pentru confirmare apăsați tasta TIMER/SLEEP (8).  

 Setați sursa de redare cu tasta  TUNING/SKIP  (23).  
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 Pentru confirmare apăsați tasta TIMER/SLEEP (8). 

 Setați volumul sonor al alarmei cu tasta  TUNING/SKIP  (23).  

 Pentru confirmare apăsați tasta TIMER/SLEEP (8). 

 După încheierea programării pe display apar una după alta setările realizate, pentru a putea fi controlate.  
 

d. Activarea/dezactivarea alarmei 
Dacă alarma este activată sus în dreapta pe display apare simbolul ceas. Cu alarma dezactivată simbolul nu apare. 

 Apăsați tasta TIMER/SLEEP (8) pentru a activa/dezactiva alarma. 

 După activarea alarmei pe display apar una după alta setările alarmei pentru control. 
 

e. Funcția snooze 
 În timp ce sună alarma apăsați tasta OP/CL/SNOOZE de pe telecomandă; sunetul alarmei se oprește timp de cca. 10 minute. 

 După scurgerea acestui interval de timp alarma sună din nou.  
 

f. Funcția timer 
 Apăsați tasta VOLUME/POWER (11) pentru a porni aparatul. Afișarea STANDBY (4) se stinge. 

 Acum puteți asculta muzică. 

 Pentru a opri aparatul după o anumită perioadă de timp apăsați tasta TIMER/SLEEP (8) de mai multe ori până la setarea orei 
dorite. 

 Intervalul de timp până la decuplarea aparatului poate fi setat în pași de 10 minute, de la 90 până la 10 minute. După 
scurgerea acestui interval de timp aparatul intră în modul standby.  

 După scurt timp displayul revine la afișarea normală, iar pe display apare SLEEP după activarea timer-ului. 

 Dacă doriți să dezactivați timer-ul înainte de scurgerea timpului setat apăsați tasta TIMER/SLEEP (8) de mai multe ori până ce 
simbolul SLEEP dispare de pe display.  

 

g. Modul radio 
Căutarea stațiilor radio 

 Pentru a selecta modul radio apăsați tasta TUNER/BAND (6).  

 Apăsați din nou tasta TUNER/BAND (6) pentru a selecta intervalul de frecvențe dorit (AM sau FM). 

 Rotiți butonul  TUNING/SKIP  (23) spre stânga sau spre dreapta și mențineți-l în acea poziție pentru cca. 1 – 2 
secunde pentru a da startul căutării stațiilor radio în direcția selectată. Căutarea se oprește la următoarea stație radio 
recepționată.  

 Dacă rotiți puțin butonul  TUNING/SKIP  (23) modificați numai cu un singur pas frecvența de recepție.  
 

Salvarea manuală a stațiilor radio 

 După ce a fost găsită o stație radio, ea poate fi salvată în memorie. În acest sens apăsați tasta MODE/CLK (14).  

 Cu tasta ALBUM/PRESET  (19) sau ALBUM/PRESET  (20) setați poziția de stocare a stațiilor radio și apăsați din nou tasta 
MODE/CLK (14) pentru a încheia salvarea stațiilor radio. 

 Pentru a salva alte stații radio repetați procedeul descris mai sus pentru fiecare stație radio. Aparatul poate salva maxim 30 
de stații radio FM și 20 de stații radio AM.  

 Pentru a accesa o stația radio deja salvată apăsați tasta ALBUM/PRESET  (19) sau ALBUM/PRESET  (20) de mai multe ori, 
până la selectarea stației radio dorite.  

 

Salvarea automată a stațiilor radio 

 Apăsați tasta SCAN  (16). 

 Se scanează întreg domeniul de frecvențe, iar stațiile radio sunt salvate una după alta în memorie. 

 Acest procedeu poate fi realizat separat pentru cele două benzi de frecvențe (AM și FM).  
 

Recepția stereo/mono  

 Apăsați tasta FM ST. de pe telecomandă pentru a comuta între mono și stereo în recepția radio.  

 În modul stereo pe display apare simbolul ST.  
Dacă recepția este slabă recomandăm selectați modului mono, căci aici interferențele pot fi suprimate mai ușor.  
Dacă calitatea recepției este slabă în modul stereo desfaceți în întregime antena FM (25), respectiv orientați-o în altă 
direcție. 
Dacă apar distorsiuni în modul AM puteți modifica poziția întregului aparat, căci recepția AM se face pa baza unei 
antene integrată în aparat.  

 

h. Modul pick-up 
Scoateți capacul de pe acul pick-up-ului înainte de a pune aparatul în funcțiune. 
Deblocați clema brațului înainte de utilizarea pick-up-ului, iar după aceea refixați brațul cu clema.  
 

 Apăsați tasta PHONO (5) pentru a selecta modul pick-up. 

 Setați viteza de redare corectă în funcție de discul folosit; setarea se face cu comutatorul 32/45/78 (32).  
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 Setați comutatorul AUTO STOP ON/OFF (31) în poziția dorită.  
OFF: platanul se rotește dacă a fost setat modul pick-up. 
ON: platanul se oprește automat la sfârșitul redării.  

La anumite discuri se poate întâmpla ca funcția auto-stop să nu se deruleze în mod corect, deoarece domeniul ultimei 
crestături nu corespunde normelor.  

 Așezați discul pe platan. Dacă este nevoie folosiți single-puck (29).  

 Ridicați brațul (33) cu dispozitivul de ridicare (30) și așezați-l deasupra discului. 

 Coborâți brațul (33) cu dispozitivul de ridicare (30) așezându-l cu grijă pe disc. Începe redarea. 

 La sfârșitul discului redarea se oprește automat (cerința de bază: comutatorul AUTO STOP ON/OFF (31) se află în poziția ON). 

 Ridicați brațul (33) cu dispozitivul de ridicare (30) și reașezați-l pe suport.  

 Dacă comutatorul AUTO STOP ON/OFF (31) se află în poziția OFF sau dacă doriți să întrerupeți redarea înainte de sfârșitul 
discului ridicați brațul (33) cu dispozitivul de ridicare (30) și reașezați-l pe suport.  

 

i. Redarea unei surse audio externe 
Sursa audio externă trebuie să fie conectată la mufa AUX IN (22) (vezi „Conectarea aparatelor de redare externe”).  
 

 Apăsați tasta AUX (7) pentru a selecta modul AUX. 

 Porniți redarea pe aparatul conectat. 

 Sunetul de la sursa audio externă este redat de către difuzorul integrat.  
 

j. Redarea de pe un suport de memorie USB sau card SD 
Nu legați un player MP3 la interfața USB (15) dacă acesta este alimentat de la baterii. Interfața USB (15) poate 
încărca bateriile instalate, ceea ce poate duce la supraîncălzirea, respectiv explozia bateriilor.  
 

La interfața USB (15) se pot conecta numai medii de stocare USB. Playerele MP3 cu conexiune USB conectate la această 
interfață trec de obicei în modul PC. În acest mod de funcționare nu este posibilă redarea datelor audio. Însă ieșirea 
audio a unui player MP3 poate fi conectată la mufa AUX IN (22). 
Aparatul suportă carduri de memorie SDHC de maxim 8 GB. 
Mediile de stocare trebuie să fie formatate FAT. 
Din cauza numărului mare de aparate cu interfață USB și slot pentru card de memorie SD, precum și funcțiilor specifice 
ale acestora, nu se poate garanta faptul că toate mediile vor fi identificate și manevrate corect. 
Dacă mediul de stocare nu este identificat scoateți-l din aparat și apoi reintroduceți-l.  

 Introduceți un mediu de stocare USB în interfața USB (15) sau un card SD în slotul pentru carduri de memorie SD (18). 
Aveți grijă să orientați în mod corect mediul de stocare. El intră numai într-o singură poziție în interfața respectivă. 
Cardul SD trebuie introdus în slot cu contactele orientate în jos.  

 Selectați modul de funcționare cu tasta CD/USB/SD (2). 

 Cardul de memorie, respectiv mediul de stocare USB sunt citite, iar apoi se dă startul automat al redării.  
 

Tasta SCAN  (16) 

 Apăsați această tastă pentru a opri redarea pentru scurt timp. 

 La o reapăsare a tastei redarea repornește din locul în care a fost anterior întreruptă. 
 

Tasta  (17) 

 Apăsați această tastă pentru a încheia redarea.  
 

Buton  TUNING/SKIP  (23) 
Acest buton este folosit pentru selectați pieselor individuale, respectiv pentru căutarea unui anumit fragment dintr-o piesă. 

Săgețile de pe buton indică direcția de căutare (în față, respectiv în spate). 
 

 Acționați scurt butonul pentru a sări la piesa următoare, respectiv piesa anterioară. 

 Acționați lung butonul pentru a căuta un anumit fragment din interiorul unei piese.  
 

Căutarea directorului 

 Apăsați tasta ALBUM/PRESET  (19) pentru a sări cu un director înapoi. 

 Apăsați tasta ALBUM/PRESET  (20) pentru a sări cu un director înainte. 
 

Funcția repetare 

 Apăsați o dată tasta MODE/CLK (14) pentru a repeta piesa redată actual. 

 Apăsați de două ori tasta MODE/CLK (14) pentru a repeta toate piesele de pe mediul de stocare. 

 Pentru a dezactiva această funcție apăsați din nou tasta MODE/CLK (14).  
 

Programarea unei succesiuni de melodii 
Pentru a programa o succesiune de melodii aparatul trebuie să se afle în modul Stop  (apăsați tasta 17). 
Puteți programa maxim 99 de piese într-o singură succesiune.  
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 Apăsați tasta MODE/CLK (14). Pe display clipește simbolul „P01”. 

 Cu butonul  TUNING/SKIP   (23) alegeți prima piesă din succesiunea de melodii. 
Pentru a selecta melodiile puteți folosi și tastele ALBUM/PRESET  (19), respectiv ALBUM/PRESET  (20) așa după cum este 
descris la punctul „Căutare director”.  

 Apăsați tasta MODE/CLK (14) pentru a salva prima melodie. Pe display clipește simbolul „P02”. 

 Alegeți toate celelalte melodii și confirmați de fiecare dată selecția cu tasta MODE/CLK (14). 

 Pentru a reda succesiunea de melodii programată apăsați tasta SCAN  (16). 

 Dacă doriți să întrerupeți redarea apăsați din nou tasta SCAN  (16).  

 Dacă doriți să opriți redarea apăsați tasta  (17).  

 Dacă doriți să ștergeți succesiunea de melodii apăsați din nou tasta  (17).  
 

k. Redarea unui CD 
Se pot reda CD-uri audio normale, dar și CD-uri MP3. 
 

 Apăsați tasta OPEN/CLOSE (9) pentru a deschide compartimentul CD (21). 

 Instalați un CD în compartiment cu partea inscripționată orientată în sus.  

 Apăsați din nou tasta OPEN/CLOSE (9) pentru a închide compartimentul CD (21). 

 Apăsați tasta CD/USB/SD (2) de mai multe ori, până ce pe display apare CD. 

 Se citește discul, iar apoi începe automat redarea. 

 Comenzile următoare se fac conform punctului „Redarea de pe un mediu de stocare USB sau card SD”.  
Dacă ați instalat un CD audio sunt valabile următoarele limitări: 
Funcția căutare director nu este posibilă, căci la un CD audio nu există directoare. 
La programarea unei succesiuni de melodii puteți programa maxim 20 de piese.  

 

l. Funcția înregistrare, respectiv copiere 
Înregistrare de la radio, pick-up sau sursă audio externă  

 Activați modul de funcționare dorit (radio, pick-up sau redarea unei surse audio externe). 

 Introduceți un mediu de stocare USB în interfața USB (15) sau un card SD în slotul pentru carduri SD (18). 

 Apăsați tasta REC/DEL (13). Mediul de stocare este citit, iar înregistrarea începe automat după câteva secunde.  

 Dacă ați introdus atât un mediu de stocare USB, cât și un card SD, alegeți mediul dorit pentru înregistrare cu butonul  
TUNING/SKIP  (23) în timp ce pe display clipește simbolul corespunzător și apăsați din nou tasta REC/DEL (13). 
Înregistrarea începe după câteva secunde.  

 Pentru a opri înregistrarea apăsați tasta  (17) sau tasta REC/DEL (13). Pe display apare „END” și se continuă modul de 
funcționare ales anterior (radio, pick-up, redarea de la o sursă audio externă).  

 

Înregistrarea se face în timp real. 
Înregistrarea generează date MP3, cu un bit rate de 128 kbps. 
În timpul înregistrării de pe radio nu se poate schimba frecvența de recepție. 
Între pașii individuali de manevrare se poate ajunge la scurte decalaje de timp, deoarece mediul de stocare trebuie să 
fie inițial citit. Acest timp de citire depinde de dimensiunea și viteza de reacție a mediului de stocare. În această 
perioadă de timp pe display apare „WAI”.  

 
Generarea de piese individuale la înregistrarea de pe surse audio analog 
La înregistrarea de pe surse audio analogice se generează în mod normal numai o singură piesă, fără împărțirea în piese 
individuale (melodii). De aceea nu se pot identifica piesele individuale. Pentru a obține o asemenea divizare ea trebuie să fie 
realizată manual sau automat. 
 

Divizarea manuală: 

 În timpul înregistrării apăsați tasta MODE/CLK (14) în poziția în care trebuie realizată o nouă melodie.  

 Pe display apare „TS” și se generează o nouă melodie. 
La generarea unei noi melodii înregistrarea este oprită pentru scurt timp. Dacă melodiile urmează rapid una după alta 
se poate întâmpla să nu se înregistreze începutul noii melodii.  

 

Divizarea automată:  
 

Funcția este posibilă numai la înregistrarea de pe pick-up sau o sursă externă (AUX IN). 
 

 După selecția sursei de înregistrare apăsați tasta MODE/CLK (14). 

 Pe display apare „T-ON” și se activează divizarea automată a pieselor.  

 Apăsați din nou tasta MODE/CLK (14) pentru a opri divizarea automată a pieselor. Pe display apare „T-OF”.  

 Porniți înregistrarea apăsând REC/DEL (13).  

 Dacă sistemul identifică o pauză (fără sunet), atunci generează automat o nouă melodie pe mediul de stocare. 
Locurile fără sunet sau pauzele introduse în mod intenționat de către utilizator în interiorul unei piese pot duce la erori 
în recunoașterea automată a melodiei. 
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La generarea noii melodii înregistrarea este întreruptă pentru scurt timp. Dacă melodiile urmează rapid una după alta 
se poate întâmpla să nu se înregistreze începutul unei piese.  
La înregistrarea de pe pick-up aparatul se oprește scurt între melodii pentru a lăsa timp să se genereze noua melodie și 
să poată fi înregistrat și începutul acesteia.  

 
Înregistrarea de pe CD audio pe card SD sau mediu de stocare USB 

 Activați modul de funcționare CD. 

 Introduceți un mediu de stocare USB în interfața USB (15) sau un card SD în slotul SD (18). 

 Apăsați tasta REC/DEL (13). Se citește mediul de stocare. Pe display apare „REC”, iar apoi „ONE”. 

 Dacă doriți să înregistrați piesa actuală apăsați din nou tasta REC/DEL (13). Înregistrarea începe după câteva secunde. 

 Dacă doriți să înregistrați toate piesele de pe CD selectați „ALL” cu butonul  TUNING/SKIP  (23) și apoi apăsați din 
nou REC/DEL (13). Înregistrarea începe după câteva secunde. 

 Dacă ați introdus atât un mediu de stocare USB, cât și un card SD, alegeți mediul de stocare dorit cu butonul  
TUNING/SKIP  (23) în timp ce simbolul corespunzător clipește pe display, apoi apăsați din nou tasta REC/DEL (13). 
Înregistrarea începe după câteva secunde. 

 Pentru a opri înregistrarea înainte de a se încheia discul apăsați tasta  (17) sau tasta REC/DEL (13). 

 La finalul înregistrării pe display apare „END”.  
 

Înregistrarea se face în timp real. 
Înregistrarea generează date MP3, cu un bit rate de 128 kbps. 
Între pașii individuali de manevrare se poate ajunge la scurte decalaje de timp, deoarece mediul de stocare trebuie să 
fie inițial citit. Acest timp de citire depinde de dimensiunea și viteza de reacție a mediului de stocare. În această 
perioadă de timp pe display apare „WAI”.  

 
Copierea datelor MP3 de pe CD, card SD și medii de stocare USB 
La copierea datelor MP3 puteți alege dacă doriți să copiați un singur fișier, un singur director sau toate datele. 
 

Copierea unui fișier sau a tuturor datelor: 

 Activați modul de funcționare folosit pentru copiere. 

 Apăsați tasta REC/DEL (13). Se citește mediul de stocare. Pe display apare „REC”, iar după câteva secunde „ONE”.  

 Dacă doriți să copiați numai piesa actuală apăsați din nou tasta REC/DEL (13). Copierea începe după câteva secunde. 

 Dacă doriți să copiați toate piesele alegeți „ALL” cu butonul  TUNING/SKIP  (23) și apoi apăsați din nou REC/DEL (13). 
Copierea începe după câteva secunde. 

 Dacă la copierea de pe un CD este introdus în aparat atât un mediu de stocare USB, cât și un card SD, alegeți mediul de 
înregistrare dorit cu butonul  TUNING/SKIP  (23) în timp ce pe display clipește simbolul corespunzător, apoi apăsați 
din nou tasta REC/DEL (13). Copierea începe după câteva secunde.  

 Pentru a opri copierea datelor în orice moment apăsați tasta  (17) sau tasta REC/DEL (13).  

 La finalul copierii pe display apare „END”.  
 

Copierea unui director: 

 Activați modul de funcționare pe care doriți să-l folosiți la copiere și opriți redarea , dacă a pornit automat. 

 Cu tasta ALBUM/PRESET  (19), respectiv ALBUM/PRESET  (20) alegeți directorul de copiat. 

 Apăsați tasta REC/DEL (13). Se citește mediul de stocare. Pe display apare „REC”, iar după câteva secunde „ONE”.  

 Cu butonul  TUNING/SKIP  (23) alegeți „DIR” și apoi apăsați din nou REC/DEL (13). Copierea începe după câteva 
secunde.  

 Dacă la copierea de pe un CD este introdus în aparat atât un mediu de stocare USB, cât și un card SD, alegeți mediul de 
înregistrare dorit cu butonul  TUNING/SKIP  (23) în timp ce pe display clipește simbolul corespunzător, apoi apăsați 
din nou tasta REC/DEL (13). Copierea începe după câteva secunde.  

 Pentru a opri copierea datelor în orice moment apăsați tasta  (17) sau tasta REC/DEL (13).  

 La finalul copierii pe display apare „END”.  
Dacă în timpul redării de pe un mediu de stocare USB sau card de memorie SD apăsați tasta REC/DEL (13) copierea 
începe automat. În acest sens este nevoie ca mediul respectiv de stocare să fie conectat la interfața corespunzătoare. 
Copierea datelor MP3 nu se face în timp real, ci mai rapid. De aceea în timpul copierii nu se aude niciun sunet. 
Bit rate-ul pentru datele copiate corespunde bit rate-ului datelor originale.  
Între pașii individuali de manevrare se poate ajunge la scurte decalaje de timp, deoarece mediul de stocare trebuie să 
fie inițial citit. Acest timp de citire depinde de dimensiunea și viteza de reacție a mediului de stocare. În această 
perioadă de timp pe display apare „WAI”.  

 

m. Funcția ștergere 
Cu această funcție puteți șterge piese, directoare sau medii de stocare. 
Ștergerea pieselor individuale 

 În timpul redării piesei pe care doriți să o ștergeți țineți apăsată tasta REC/DEL (13) timp de 3 – 5 secunde. Pe display apare 
„DEL” și apoi „ONE”.  
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 Apăsați din nou tasta REC/DEL (13) pentru a confirma acțiunea. 

 Pe display apare „DEL” și începe ștergerea. 

 După ce „DEL” dispare de pe display înseamnă că ștergerea s-a încheiat.  
 

Ștergerea unui director 

 Opriți redarea. 

 Cu tasta ALBUM/PRESET  (19), respectiv ALBUM/PRESET  (20) alegeți directorul pe care doriți să-l ștergeți. 

 Apăsați tasta REC/DEL (13) timp de 3 – 5 secunde. Pe display apare „DEL”.  

 Cu butonul  TUNING/SKIP  (23) alegeți „DIR”, iar apoi apăsați din nou tasta REC/DEL (13).  

 Pe display apare „DEL” și începe operația de ștergere. 

 Ștergerea este încheiată atunci când „DEL” dispare de pe display.  
 

Ștergerea tuturor pieselor de pe mediul de stocare 

 Opriți redarea. 

 Apăsați tasta REC/DEL (13) timp de cca. 3 – 5 secunde. Pe display apare „DEL”, iar apoi „ONE”. 

 Cu butonul  TUNING/SKIP  (23) alegeți „ALL” și apăsați din nou tasta REC/DEL (13). 

 În timpul operației de ștergere clipește simbolul mediului de stocare respectiv. 

 După încheierea ștergerii simbolul mediului de stocare este afișat permanent.  
 

n. Controlul aparatului cu telecomanda  
 
 
STANDBY  Pornește/oprește aparatul 
PRESET ALBUM DN/UP Director/spații stocare stații radio înapoi/înainte 
TIMER/SLEEP  Aceeași funcție ca și TIMER/SLEEP (8) de pe aparat 
MUTE   Setează temporar pe mut  
OP/CL/SNOOZE  Deschide/închide compartimentul CD, oprește redarea cca. 10 min 
REC/DEL   Aceeași funcție ca și RED/DEL (13) de pe aparat 
FM ST.   Comută modul de recepție (mono/stereo) în modul radio 
FUNCT   Selectează secvențial modul de funcționare (CD / USB / SD / PHONO /  
AUX / TUNER) 
MODE/CLOCK  Aceeași funcție ca și MODE/CLK (14) de pe aparat 

 și   Aceeași funcție ca și TUNING/SKIP (23) de pe aparat 
   Aceeași funcție ca și (16) de pe aparat 

   Aceeași funcție ca și (17) de pe aparat 
VOLUME +/-  Aceeași funcție ca și butonul VOLUME (11) de pe aparat  
 
 
 
 

 

11. Manevrarea 
 

 Dacă transportați produsul dintr-un spațiu rece într-unul cald poate apărea condens, iar acesta poate defecta aparatul; în 
plus în aceste condiții există și pericolul electrocutării! De aceea lăsați aparatul la temperatura camerei, uneori chiar mai 
multe ore, înainte de a-l folosi. 

 Nu trageți de cablu atunci când scoateți blocul de alimentare din priză, ci numai de ștecăr.  

 Dacă nu folosiți aparatul o perioadă mai lungă de timp scoateți întotdeauna blocul de alimentare din priză. 

 Din motive de siguranță scoateți întotdeauna blocul de alimentare din priză în condiții de furtună. 

 Nu ascultați niciodată muzică la volum sonor puternic o perioadă lungă de timp. Pericol de daune la nivelul auzului. 
Observația este valabilă în special dacă folosiți căști audio.  

Recomandări privind utilizarea CD-urilor 

 Nu apucați CD-ul decât pe margini. În acest fel evitați murdărirea suprafeței CD-ului cu impurități sau amprente digitale.  

 Instalați întotdeauna CD-ul în unitatea CD (21) cu partea inscripționată în sus. 

 Apucați CD-ul numai dacă aveți mâinile curate. 

 Dacă un CD se murdărește curățați-l cu o lavetă moale și care nu lasă scame, începând din centrul discului spre margini. 
Evitați neapărat mișcările circulare atunci când curățați discul. Nu folosiți soluții de curățare. 

 Dacă murdăria persistă folosiți o soluție de curățare pentru CD-uri (nu folosiți soluții de curățare pentru discuri de pick-up) și 
respectați instrucțiunile de utilizare ale soluției de curățare. 

 Nu inscripționați CD-urile și nu aplicați abțibilduri pe discuri.  

 Depozitați CD-urile în husele discurilor.  

 Evitați acțiunea directă a razelor de soare, căldura excesivă și umiditatea în locurile în care depozitați CD-uri.  
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12. Întreținerea 
 

Verificați în mod regulat siguranța tehnică a aparatului, de ex. daune ale blocului de alimentare de la rețea și ale carcasei. 
Dacă observați că aparatul nu mai poate fi funcționa în siguranță, deconectați-l și asigurați-vă că nu mai poate fi operat.  
Aparatul nu mai poate fi folosit în siguranță dacă: 

- prezintă daune evidente 
- nu mai funcționează 
- produsul a fost depozitat în condiții improprii o perioadă mai lungă de timp sau 
- produsul a fost transportat în condiții improprii 

Înainte de a curăța sau întreține aparatul respectați următoarele instrucțiuni de siguranță: 
La deschiderea capacelor sau demontarea componentelor se pot elibera componente aflate sub tensiune. 
Înainte de curățare sau întreținere decuplați toate sursele de tensiune conectate la aparat.  
Condensatorii din aparat pot fi încă încărcați, chiar dacă aparatul a fost decuplat de la toate sursele de tensiune. 
Reparațiile pot fi realizate numai de către personal specializat, familiarizat cu toate pericolele asociate, respectiv 
normele în vigoare.  

 

Curățarea 
Ștergeți aparatul la exterior folosind o cârpă moale și uscată sau o perie.  
Nu folosiți în niciun caz soluții agresive de curățare, soluții pe bază de alcool sau alte substanțe chimice, căci acestea pot dăuna 
carcasei sau chiar funcționalității produsului. 

 

13. Eliminarea deșeurilor 
 

Reguli generale 
În scopul ocrotirii și îmbunătățirii calității mediului înconjurător, al protejării sănătății omului și al utilizării resurselor 
naturale cu prudență și în mod rațional, consumatorul este solicitat să predea produsul devenit inutilizabil la orice 
punct de colectare și reciclare din localitatea de domiciliu, conform reglementărilor legale în vigoare. 
Logo-ul reprezentând o pubelă cu roți barată cu două linii în formă de X indică faptul că produsul face obiectul unei 
colectări separate, la un centru de colectare și reciclare a produselor electronice și nu împreună cu gunoiul menajer.  

 
Baterii/baterii reîncărcabile 
Consumatorul final este obligat prin lege să returneze bateriile și bateriile reîncărcabile uzate. Aruncarea lor împreună cu 
deșeurile menajere este interzisă! Bateriile/bateriile reîncărcabile care conțin substanțe periculoase sunt marcate prin simbolul 
pubelei cu roți barate. Simbolul indică faptul că aruncarea produsului în locurile de depozitare a gunoiului menajer este interzisă. 
Simbolurile chimice pentru respectivele substanțe periculoase sunt: Cd = cadmiu, Hg = mercur, Pb = plumb. 
Vă puteți debarasa de bateriile/bateriile reîncărcabile uzate, în mod gratuit, la orice punct de colectare din localitatea 
dumneavoastră. 
Vă respectați astfel obligațiile legale și contribuiți la protejarea mediului înconjurător! 

 

14. Date tehnice 
 

Tensiune de funcționare 100-240 V/50/60 Hz (bloc de alimentare) 
12 V/DC (pick-up) 

Consum de curent max. 1000 mA (pick-up) 
Baterie telecomandă baterie buton Li 3 V CR2025 
Conversie MP3  128 kbps 
Turație   33 1/3 / 45 / 78 rpm 
Frecvență recepție radio 87,5-108 MHz (FM) 

522-1620 kHz (AM) 
Dimensiuni  32 x 33 x 16,5 cm 
Greutate  2,5 kg 

 
 
 
 
 
 
 
 
Aceste instrucțiuni de utilizare sunt o publicație a German Electronics SRL (str. Cuza Vodă nr.61/A, Oradea, România) și Conrad Electronic SE (Klaus-Conrad 1, D-
92240 Hirschau, Germania). 
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. Reproducerea (inclusiv traducerea) prin orice mijloace, de ex. prin fotocopiere, microfilmare sau prin introducerea în 
sisteme electronice de procesare a datelor, necesită în prealabil aprobarea scrisă a editorului. Retipărirea, chiar și parțială, este interzisă. 
Aceste instrucțiuni de utilizare reflectă specificațiile tehnice ale produsului la data tipăririi. Producătorul își rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică sau de design fără o 
înștiințare prealabilă. 

© 2015 Conrad Electronic SE & German Electronics SRL (ediția în limba română) 
Toate drepturile rezervate 


