
MANUAL DE UTILIZARE 
 

 
 

DUBLU CD/MP3 PLAYER CM960USB 
Cod produs: 312122 

Versiune 07/12 
 

 
Acest manual de utilizare însoțește produsul. Manualul include instrucţiuni importante privind punerea în funcţiune şi operarea 
produsului. Înmânaţi acest manual şi altor persoane, cărora le puneţi la dispoziţie produsul. Păstraţi manualul pentru consultări 
ulterioare.  
 

1. Introducere 
Stimate client,  
 

Vă mulţumim pentru că aţi ales să cumpăraţi produsul nostru.  
 

Acest produs este realizat conform directivelor naţionale şi europene în vigoare. Pentru a păstra intactă funcţionalitatea 
aparatului şi pentru a putea folosi produsul în siguranţă respectaţi întocmai instrucţiunile prezentate în acest manual! 
 

Acest manual de utilizare aparţine acestui produs. Manualul include instrucţiuni importante privind punerea în funcţiune şi 
operarea produsului. Înmânaţi acest manual şi altor persoane, cărora le puneţi la dispoziţie produsul. 
 

Toate denumirile şi descrierile produsului incluse în acest manual reprezintă bunuri ale producătorului. Toate drepturile 
rezervate.  
 
 

2. Domenii de utilizare 
Dublu CD/MP3 player McCrypt CM960USB redă CD-uri audio şi date audio stocate pe un CD, card SD sau stick USB. 
Aparatul a fost conceput pentru aplicaţii casnice şi semiprofesionale. 
Semnalul audio slab trebuie transmis spre un amplificator extern (eventual folosind o masă de mixaj, respectiv preamplificator). 
Produsul poate fi conectat numai la tensiune alternativă de 100 – 240/50 – 60 Hz. 
Produsul poate fi utilizat numai în spaţii închise, iar nu în aer liber. Evitaţi neapărat contactul aparatului cu umiditatea, de ex. cea 
din băi. 
Orice altă întrebuinţare, în afara celor menţionate deja, duce la defectarea produsului; în plus există şi alte pericole, precum 
incendiu, scurtcircuitare, electrocutare etc. Aparatul nu are voie să fie modificat sau reconfigurat, respectiv carcasa nu are voie 
să fie deschisă.  

 
Respectaţi întocmai instrucţiunile de siguranţă!  
 

 
3. Explicaţii simboluri 

Simbolul „semnul exclamării în triunghi” indică faptul că informaţia prezentată trebuie citită înainte de punerea în 
funcţiune a aparatului, iar instrucţiunea trebuie respectată întocmai. 

 

Simbolul „fulger în triunghi” este folosit atunci când există pericole legate de sănătatea umană, de ex. electrocutare. 
Aparatul nu include părţi componente care au nevoie de întreţinere. De aceea nu deschideţi niciodată carcasa 
aparatului. 
 

Simbolul „săgeată” apare atunci când este vorba despre sfaturi sau indicaţii importante în manevrare.  
 
Simbolul acesta apare atunci când este vorba despre instrucţiuni importante ce trebuie neapărat respectate.  
 

 
4. Instrucţiuni de siguranţă 

În cazul defecţiunilor produse ca urmare a nerespectării instrucţiunilor prezentate în acest manual de utilizare se 
pierde dreptul la garanţie. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru daunele ce pot rezulta în aceste situaţii! 
Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele materiale sau umane ce pot rezulta ca urmare a operării nepotrivite a 

aparatului sau a nerespectării instrucţiunilor de siguranţă prezentate în manual. În aceste cazuri se pierde dreptul la garanţie!  
Stimate client: instrucţiunile de siguranţă şi avertizările în caz de pericol prezentate mai jos servesc nu numai pentru protecţia 
aparatului, ci şi pentru protecţia sănătăţii dvs. personale. Citiţi cu atenţie toate punctele enumerate mai jos. 
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• Din motive legate de siguranţă şi autorizare (CE) nu sunt permise reconfigurarea şi/sau modificarea arbitrară a produsului.  
• Orice persoană care manevrează, instalează, pune în funcţiune sau întreţine acest aparat trebuie să fie calificată în mod 

corespunzător şi să respecte instrucţiunile din acest manual de utilizare. 
• Aparatul este construit conform clasei de protecţie II. Drept sursă de alimentare se foloseşte numai o priză standard (100V~ 

- 240V~ / 50-60Hz) din reţeaua publică de alimentare. 
• Produsul este echipat cu un laser din clasa 1. De aceea nu deschideţi niciodată carcasa aparatului. Nu dezlipiţi niciodată 

simbolul de avertizare de pe aparat. Nu deschideţi niciodată aparatul pentru a accesa interiorul acestuia. Nu priviţi spre 
raza de lumină laser. Radiaţiile laser pot dăuna ochilor.  

• Puneţi aparatul în funcţiune în mod corespunzător. Respectaţi în acest sens instrucţiunile incluse în acest manual de 
utilizare.  

• Nu îndoiţi, striviţi, supuneţi la stres mecanic sau tăiaţi cablul de alimentare prin frecarea de margini ascuţite. Evitaţi să 
supuneţi cablul de alimentare la temperaturi extreme (căldură sau frig extrem). Nu modificaţi cablul de alimentare. În caz 
contrar cablul se poate defecta, iar acest lucru poate reprezenta pericol mortal prin electrocutare. 

• Dacă cablul de alimentare prezintă daune nu-l mai atingeţi. Decuplaţi priza corespunzătoare de la reţea (de ex. folosind 
siguranţa automată), iar apoi scoateţi ştecărul din priză. Nu folosiţi în niciun caz produsul dacă cablul de alimentare 
prezintă daune.  

• Pentru a separa complet aparatul de la reţeaua de curent trebuie să scoateţi ştecărul playerului din priză. Nu ajunge doar 
să opriţi CD-playerul de la butonul on/off. 

• Produsul nu este o jucărie şi de aceea nu are ce căuta în mâinile copiilor. Copiii nu pot estima pericolele asociate cu 
aparatele electrice.  

• Nu turnaţi niciodată lichide peste aparatele electrice şi nu plasaţi lângă aparat obiecte umplute cu lichide. Nu introduceţi în 
unitatea CD obiecte mici precum monezi, cleme de birou etc. Pericol de incendiu sau electrocutare. Dacă în interiorul 
aparatului intră lichide sau un obiect decuplaţi priza de la curent (decuplaţi siguranţa automată), iar apoi scoateţi ştecărul 
playerului din priză. Produsul nu mai are voie să fie utilizat şi trebuie dus într-un atelier de reparaţii.  

• Nu manevraţi niciodată ştecărul aparatului cu mâinile umede sau ude. 
• În timpul funcţionării asiguraţi-vă că playerul este bine ventilat. Nu acoperiţi playerul cu ziare, perdele etc. Nu aşezaţi 

aparatul pe o suprafaţă moale, ca de ex. un covor sau un pat. Acest lucru împiedică disiparea căldurii din aparat şi poate 
conduce la supraîncălzire.  

• Feriţi aparatul de temperaturi înalte, apă stropită, vibraţii puternice, umiditate în exces, umezeală, concentraţie mare de 
praf, gaze, solvenţi sau vapori uşor inflamabili. 

• Feriţi aparatul de stres mecanic puternic. 
• Adresaţi-vă unui specialist dacă aveţi nedumeriri legate de modul de funcţionare, siguranţa sau conectarea aparatului. 
• Nu folosiţi produsul decât în zone cu climă temperată, iar nu tropicală. 
• Dacă transportaţi produsul dintr-un spaţiu rece într-unul cald poate apărea condens, iar acesta poate defecta aparatul; în 

plus în aceste condiţii există şi pericolul electrocutării! De aceea lăsaţi aparatul la temperatura camerei, uneori chiar mai 
multe ore, înainte de a-l folosi. 

• Materialele folosite la împachetarea produsului nu pot fi lăsate la voia întâmplării, căci acestea pot deveni periculoase 
pentru copii. 

• Respectaţi toate instrucţiunile de siguranţă suplimentare incluse în acest manual. 
• Respectaţi instrucţiunile de siguranţă şi de utilizare ale aparatelor care sunt conectate la player. 
• Dacă produsul este folosit în medii profesionale trebuie respectate normele legale privind protecţia la locul de muncă în 

cazul folosirii aparatelor electrice.  
• Dacă aveţi alte întrebări decât cele la care s-a răspuns în acest manual de utilizare vă rugăm să vă adresaţi departamentului 

nostru tehnic sau unui specialist. 
 
 

5. Caracteristici produs 
CD-playerul poate reda date audio în formatul MP3. MP3 este un format de date ce comprimă muzica. Transferaţi datele MP3 
pe un CD, card SD sau stick de memorie USB şi redaţi-le pe CD-player, fără a avea nevoie de un computer.  
 

Playerul Mc Crypt CMP-960USB DJ-CD/MP3 dispune de următoarele caracteristici: 
• Compatibilitate cu CD audio (COMPACT DISC DIGITAL AUDIO), CD-R, CD-RW, MP3-CD, precum şi stickuri USB şi carduri 

SD 
• Display LC mare cu iluminare în albastru şi afişare ID3 Tag 
• Rotiţă JOG 
• Tastatură cu 10 taste pentru selecţia directă a melodiei 
• Memorie antişoc 
• Funcţia SCRATCH/REVERSE 
• Funcţia SINGLE/CONTINUE 
• Funcţia CUE 
• Funcţia REPEAT 
• Funcţia BRAKE 
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• Funcţia LOOP/RELOOP 
• Funcţia PITCH şi PITCH-BEND 
• Funcţia PROG 
• Dimensiuni 48,3 cm (19“)  

 
 

6. Conexiuni şi elemente de control 

 
1. Întrerupător alimentare 

Întrerupător pentru pornirea, respectiv oprirea CD-playerului. 
2. Tasta CUE 

Tastă pentru activarea funcţiei CUE şi pentru a ajunge la punctul CUE. 
3. Tasta PLAY/PAUSE  

Această tastă porneşte redarea, respectiv comută aparatul în modul pauză. În timpul redării muzicii tasta este 
permanent iluminată. În modul pauză tasta clipeşte. 

4. Rotiţa JOG 
Prin rotirea tastei se selectează o anumită parte a melodiei, se activează funcţia căutare, se controlează funcţia 
SCRATCH sau se modifică viteza de redare. 

5. Tasta LOOP IN 
Tasta programează punctul de start (A) al unei bucle de redare (LOOP).  

6. Tasta LOOP OUT 
Tasta programează punctul final (A) al unei bucle de redare (LOOP) şi totodată porneşte bucla de redare. 
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7. Tasta RELOOP 
Tasta activează o buclă de redare (LOOP) salvată.  

8. Display LC 
Displayul LC afişează funcţiile/setările actuale, precum şi informaţiile legate de redare.  

9. Cursor PITCH 
Cursorul PITCH modifică viteza de redare (max. ±16%) 

10. Tasta TIME 
Tasta comută între diferitele tipuri de afişare pentru timp ale displayului LC. 

11. Tasta SINGLE 
Tasta comută între redarea unei singure melodii (SINGLE) şi redarea continuă (CONTINUE).  

12. Tasta REPEAT 
Tasta selectează funcţia repetare (REPEAT 1/REPEAT ALL). 

13. Tasta PGM 
Tastă pentru programarea CD-playerului. 

14. Tasta EJECT 
Prin apăsarea tastei se deschide, respectiv se închide compartimentul CD. Compartimentul CD poate fi deschis numai în 
modul pauză. 

15. Tasta PITCH 
Tasta selectează domeniul de reglare pentru cursorul PITCH (+/-4% / +/-8% / +/- 16%). 

16. Tasta PITCH BEND – 
Tasta micşorează temporar viteza de redare a aparatului cu -16%. 

17. Tasta PITCH BEND + 
Tasta măreşte temporar viteza de redare a aparatului cu +16%. 

18. Tasta REVERSE 
Cu funcţia REVERSE activată melodia este redată în sens invers.  

19. Tasta BRAKE 
După apăsarea tastei PLAY/PAUSE şi activarea funcţiei BRAKE această tastă permite pornirea, respectiv oprirea lentă a 
unei piese. Această funcţie simulează felul în care porneşte, respectiv se opreşte un disc.  

20. Tastatură (10 taste) 
Cu tastatura puteţi selecta direct o anumită piesă. De ex. pentru a selecta piesa 12 apăsaţi rapid una după alta tasta 1 şi 
apoi tasta 2.  

21. Tasta FOLDER 
Această tastă modifică funcţia celor două taste SEARCH (23 şi 24). Selectaţi între funcţia SEARCH şi FOLDER. Aparatul se 
reîntoarce automat după câteva secunde la funcţia SEARCH.  

22. Tasta JOG MODE 
Tasta este folosită pentru a determina funcţia butonului JOG. Selectaţi funcţia PITCH BEND, SEARCH sau SCRATCH.  

23. Tasta SEARCH (înainte)  
Dacă menţineţi tasta apăsată măriţi viteza funcţiei SEARCH (înainte). Dacă a fost activată funcţia FOLDER puteţi selecta 
cu această tastă un director din lista MP3.  

24. Tasta SEARCH (înapoi)  
Dacă menţineţi tasta apăsată măriţi viteza funcţiei SEARCH (înapoi). Dacă a fost activată funcţia FOLDER puteţi selecta 
cu această tastă un director din lista MP3.  

25. Tasta SKIP (înainte)  
La apăsarea acestei taste se sare la următoarea piesă. Dacă menţineţi tasta apăsată se sare continuu de la o piesă la alta 
(înainte). 

26. Tasta SKIP (înapoi)  
La apăsarea acestei taste se sare la începutul piesei, respectiv la piesa anterioară. Dacă menţineţi tasta apăsată se sare 
continuu de la o piesă la alta (înapoi). 

27. Intrare USB 
Aici puteţi conecta un stick de memorie USB. 

28. LED USB 
Ledul USB se aprinde la selectarea intrării USB pentru redare.  

29. LED CD 
Ledul CD se aprinde la selectare CD pentru redare. 

30. LED SD 
Ledul SD se aprinde la selectarea cititorului de carduri SD.  

31. Cititor de carduri SD 
Aici introduceţi cardul de memorie SD. 

32. Tasta SOURCE 
Cu această tastă selectaţi sursa de redare: CD, SD sau USB. Sursa de redare poate fi modificată numai în modul pauză.  

33. Tasta EJECT (unitate) 
Apăsaţi tasta pentru a deschide, respectiv închide compartimentul CD. Compartimentul CD poate fi deschis numai în 
modul pauză.  
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34. Compartiment CD 
Aici instalaţi un CD. Compartimentul CD se deschide, respectiv, închide folosind tasta EJECT (14 + 33). Instalaţi CD-ul cu 
partea inscripţionată în sus. 

35. Ieşire audio AUDIO OUT  
Aceste mufe RCA redau semnalul audio analog din stânga şi din dreapta. Aici conectaţi intrarea audio a unei mese de 
mixaj sau a amplificatorului. 

36. Conexiune alimentare 
Aici se conectează cablul de alimentare inclus în colet. 

37. Mufa REMOTE CONTROL 
Aici se conectează cablul multipolar inclus în colet.  

 
 

7. Instalarea 
Pentru instalarea CD-playerului alegeţi un loc ferit de razele directe ale soarelui, vibraţii, praf, căldură, frig şi 
umiditate. Dacă folosiţi şi alte echipamente asiguraţi o ventilaţie adecvată. Menţineţi distanţa faţă de sursele de 
căldură. Nu orientaţi spre aparat surse de lumină sau reflectoare puternice. Acest lucru poate duce la supraîncălzire 
(pericol de incendiu). 
Nu împiedicaţi disiparea căldurii din aparat. Nu aşezaţi aparatul pe o suprafaţă moale, ca de ex. covor sau pat. Nu 
acoperiţi fantele de ventilaţie ale aparatului. Circulaţia aerului nu are voie să fie împiedicată de obiecte precum ziare, 
feţe de masă, perdele etc. Acest lucru împiedică disiparea căldurii din aparat şi poate duce la supraîncălzire (pericol 
de incendiu).  
CD-playerul poate fi utilizat numai dacă este instalat pe o suprafaţă stabilă, orizontală şi rezistentă la căldură.  
Nu introduceţi şuruburi şi nu găuriţi carcasa playerului, căci vă puteţi electrocuta. 
Nu striviţi şi nu treceţi cablul de alimentare peste margini ascuţite. Instalaţi cablul în aşa fel încât să nu împiedice 
circulaţia persoanelor. Pericol de accidente! 
Cablul trebuie să fie suficient de lung. Evitaţi să supuneţi cablul la solicitări mecanice trăgând de el. În caz contrar 
cablul, respectiv aparatul se pot defecta. Pericol de electrocutare.  
 

Din cauza multitudinii de lacuri şi luciuri folosite pentru mobilă nu este exclus ca picioruşele de suport ale playerului să 
interacţioneze chimic cu suprafaţa mobilei lăsând astfel urme vizibile. De aceea nu instalaţi playerul direct pe suprafaţa 
unei mobile, ci folosiţi un suport adecvat.  

 

• CD-playerul trebuie instalat pe o suprafaţă orizontală plană. În caz contrar CD-urile nu pot fi citite, respectiv redate în mod 
corespunzător.  

 
 

8. Conectarea la un sistem audio 
CD-playerul este echipat cu mufe RCA AUDIO OUT (35) pentru ca să poată fi conectat la un sistem audio (de ex. consolă de mixaj). 

 

Pentru conectarea ieşirilor audio folosiţi numai cabluri ecranate adecvate în acest sens. Dacă folosiţi alte cabluri pot 
apărea distorsiuni. 
Pentru a evita distorsiunile sau setările incorecte ce pot duce la defectarea playerului conectaţi la mufele acestuia 
numai aparate ce sunt echipate cu acelaşi tip de conexiuni.  
Ţineţi cont de instrucţiunile prezentate în cap. „Date tehnice”.  
 

• Legaţi mufele AUDIO OUT (35) la intrările CD ale consolei de mixaj sau ale preamplificatorului.  
• Conectaţi mufa albă cu intrarea din stânga şi mufa roşie cu intrarea din dreapta. 
• Conectaţi mufa REMOTE CONTROL (37) a unităţii cu mufa REMOTE CONTROL (37) a panoului de comandă.  
• Conectaţi mufa REMOTE CONTROL UNIT2 (37) a unităţii cu mufa REMOTE CONTROL UNIT2 (37) a panoului de comandă.  

 
 

9. Conectarea la reţeaua de alimentare 
CD-playerul şi toate aparatele conectate trebuie să fie oprite atunci când se conectează tensiunea de alimentare.  
Asiguraţi-vă că toate conexiunile şi cablurile electrice între aparate şi eventualele cabluri prelungitoare sunt corect 
realizate şi îndeplinesc cerinţele incluse în acest manual de utilizare.  

 

• Conectaţi ştecărul cablului de alimentare la conexiunea reţea (36). 
• Introduceţi ştecărul cablului de alimentare într-o priză de perete 100V~ - 240V~ / 50-60 Hz). 
• CD-playerul este pornit, respectiv oprit cu întrerupătorul (1).  

 
 

10. Punerea în funcţiune  
Puneţi aparatul în funcţiune numai după ce v-aţi familiarizat cu funcţiile acestuia. Verificaţi încă o dată toate 
conexiunile. Nu puneţi aparatul în funcţiune dacă prezintă daune. 
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Amplificatorul sistemului este ultimul aparat care trebuie pornit şi primul aparat care trebuie oprit. În acest fel evitaţi 
apariţia distorsiunilor, ca de ex. cele apărute la deconectarea CD-playerului, şi care pot dăuna amplificatorului sau 
difuzoarelor.  
Nu suprasolicitaţi aparatele conectate. Redarea nu are voie să fie distorsionată. Dacă semnalul audio este 
distorsionat, deşi volumul sonor setat pe amplificator nu este foarte mare, opriţi imediat CD-playerul şi verificaţi 
conexiunea. Dacă conexiunea este corect realizată adresaţi-vă unui specialist. 
Aparatul poate fi utilizat numai de către persoane care cunosc şi respectă conţinutul manualului de utilizare. Copii şi 
persoanele care nu îndeplinesc cerinţa de mai sus nu pot utiliza acest aparat.  
CD-playerul redă date audio în formatul MP3. MP3 este un format ce comprimă datele audio. Transferaţi datele MP3 pe 
un CD, card SD sau stick de memorie USB pentru a le reda pe CD-player fără a avea nevoie de un computer. Datorită 
multitudinii de formate de date, rate biţi, frecvenţe de eşantionare, procedee de codificare şi play-liste există 
posibilitatea ca anumite piese muzicale să nu poată fi citite.  
 

a. Pornirea 
• Setaţi la minim butonul volum sonor al amplificatorului conectat. 
• Porniţi CD-playerul cu întrerupătorul (1). 
• Porniţi consola de mixaj conectată (dacă este disponibilă); ultimul aparat ce trebuie pornit este amplificatorul sistemului.  

 
b. Instalarea unui CD 

Nu instalaţi CD-uri defecte, căci din cauza vitezei mari de rotaţii acestea se pot crăpa şi defecta playerul. Nu instalaţi 
decât un singur CD. 
Playerul este compatibil cu formatele CD (COMPACT DISC DIGITAL AUDIO), CD-R, CD-RW şi MP3-CD. 
Playerul nu este compatibil cu CD-urile multisession.  
Nu obstrucţionaţi niciodată mecanismul motric al compartimentului CD (34).  

• Apăsaţi tasta EJECT (14/33) pentru a deschide compartimentul CD. Instalaţi un CD cu partea inscripţionată orientată în sus. 
Apucaţi CD-ul de marginea sa exterioară, evitaţi să atingeţi partea sa interioară. 

• Închideţi compartimentul CD prin apăsarea tastei EJECT (14/33). CD-ul este introdus şi citit de către player.  
• Playerul setează automat punctul CUE la începutul primului titlu de pe CD, iar apoi trece în modul pauză. Acum puteţi porni 

redarea.  
 

CD-ul nu poate fi scos din player atâta vreme cât rulează redarea. Acest lucru serveşte pentru protecţia întreruperii 
accidentale a redării. Opriţi redarea înainte de a apăsa tasta REJECT (14/33).  

 
c. Conectarea stickului de memorie USB 

Din cauza multitudinii de aparate cu interfeţe USB ce posedă diferite date tehnice (de ex. viteza de citire) şi funcţii specifice nu 
putem garanta că playerul va recunoaşte toate mediile de stocare. De aceea folosiţi numai stickuri de memorie USB.  

 

• Conectaţi stickul de memorie USB la intrarea USB (27). 
 

Playerul poate citi stickuri de memorie USB (2.0) cu o capacitate maximă de stocare de 8 GB. Stickul de memorie USB 
trebuie să fie formatat FAT 32. 
Dacă aparatul nu identifică stickul USB vă rugăm să folosiţi un stick de memorie USB al altui producător. 
Opriţi CD-playerul sau comutaţi în modul redare CD/SD pentru a putea decupla sau înlocui stickul USB. Nu decuplaţi 
niciodată stickul USB de la intrarea USB în timpul redării. În caz contrar se pot distruge datele stocate pe stickul USB. În 
plus există pericolul ca stickul USB să nu mai poată fi citit. Nu ne asumăm răspunderea pentru o situaţie de acest gen.  

 
d. Conectarea cardului de memorie SD 
• Introduceţi cardul de memorie SD în cititorul pentru carduri SD (31). Împingeţi cardul de memorie până ce intră la locul său 

şi se aude un clic. Contactele metalice ale cardului de memorie SD trebuie să fie orientate în jos. 
 

Cu acest player puteţi folosi carduri SD (max. 8 GB/FAT32) sau SDHC (max. 4 GB/FAT32). Dacă cardul de memorie SD nu 
este identificat folosiţi un card de memorie SD al altui producător, respectiv un card de memorie SD cu altă capacitate de 
stocare.  

 

Opriţi CD-playerul sau comutaţi în modul redare CD/USB pentru a putea decupla sau înlocui cardul de memorie SD. Nu 
decuplaţi niciodată cardul de memorie SD de la slotul SD în timpul redării. În caz contrar se pot distruge datele stocate 
pe cardul de memorie SD. În plus există pericolul ca acest card de memorie SD să nu mai poată fi citit. Nu ne asumăm 
răspunderea pentru o situaţie de acest gen.  

 

• Dacă doriţi să extrageţi cardul de memorie SD apăsaţi uşor pe card până ce se aude un clic ce semnalizează deblocarea. 
Acum puteţi scoate cardul de memorie SD.  

 
e. Selecţia sursei de redare 
• Selectaţi sursa de redare (USB/CD/SD) cu tasta SOURCE (32). Se aprinde ledul (28/29/30) corespunzător sursei de redare 

selectate. Sursa de redare poate fi modificată numai în modul pauză.  
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f. Redare/pauză 
• Apăsaţi tasta PLAY/PAUSE   (3) pentru a porni redarea. În timpul redării tasta este permanent iluminată. Dacă aparatul 

este setat în modul pauză tasta clipeşte.  
• Redarea poate fi întreruptă în două moduri: 
• Apăsaţi tasta PLAY/PAUSE  (3). Aparatul intră în modul pauză. 
• Apăsaţi în timpul redării tasta CUE (2). Aparatul se întoarce la punctul CUE şi trece în modul pauză.  

 
g. Selecţia unei melodii 

Piesele individuale de pe CD, card de memorie SD şi stick de memorie USB pot fi selectate cu ajutorul tastelor SKIP (26/25).  
• Apăsaţi tasta SKIP  (25) pentru a sări la următoarea melodie. 
• Apăsaţi tasta SKIP  (26) pentru a sări la începutul melodiei, respectiv a sări la melodia anterioară.  

 

După fiecare selecţie de melodie aparatul setează automat punctul CUE la începutul melodiei.  
 

Cu tastatura puteţi selecta direct o anumită piesă. Dacă piesa respectivă are un număr format din două sau trei cifre apăsaţi 
rapid una după alta cifrele numerice ale tastaturii pentru a forma numărul respectiv.  
Exemplu: selecţia piesei 42 
• Apăsaţi tasta 4. 
• Cifra 4 clipeşte pe display. Acum apăsaţi cifra 2.  

 
h. Modul JOG 

Apăsaţi de mai multe ori tasta pentru a selecta funcţia pentru butonul JOG (4).  
• Tasta nu luminează = funcţia PITCH BEND 
• Tasta luminează = funcţia SEARCH 
• Tasta clipeşte = funcţia SCRATCH 

 
i. Selecţia directorului la redare MP3 

Directoarele MP3 de pe CD, card SD şi stick de memorie USB pot fi selectate cu tasta FOLDER (21) şi tastele SEARCH (24/23). 
Funcţia nu poate fi utilizată numai dacă pe suportul de memorie se află directoare cu date MP3.  
• Apăsaţi tasta FOLDER (21). Pe display se aprinde afişarea FOLDER. 
• Apăsaţi tasta SEARCH  (23) pentru a sări la următorul director. 
• Apăsaţi tasta  (24) pentru a sări la directorul anterior.  
• Apăsaţi scurt tasta FOLDER (21) pentru a selecta directorul. Aparatul trece în modul selecţie titlu.  
• În modul redare şi dacă este selectat un director va fi redat primul titlu din acest director. În modul pauză după selecţia 

directorului puteţi selecta titlul dorit cu tastele SKIP   (26/25).  
 

Dacă în timpul operaţiei de selecţie a directorului nu este apăsată nicio tastă (tastele SEARCH) timp de 4 sec. CD-playerul 
se întoarce automat la funcţia selecţie titluri.  

 
j. Funcţia căutare 

Există două tipuri de căutare pentru a găsi o anumită poziţie în cadrul unui titlu.  
Folosind butonul JOG (4) sau tastele SEARCH   (24/23) puteţi porni căutarea rapidă în modul redare.  

 

• Cu tasta JOG MODE (22) selectaţi funcţia SEARCH. Tasta JOG MODE (22) trebuie să lumineze. 
• Apăsaţi tasta SEARCH  (23) sau învârtiţi spre dreapta butonul JOG (4) în timpul redării pentru a porni funcţia căutare 

rapidă înainte. 
• Apăsaţi tasta SEARCH  (24) sau învârtiţi spre stânga butonul JOG (4) în timpul redării pentru a porni funcţia căutare 

rapidă înapoi. 
 

În modul pauză butonul JOG (4) are rolul de a găsi o anumită poziţie în cadrul unei piese. Găsirea unei anumite poziţii se face în 
modul pauză, iar operaţia este posibilă deoarece piesa este divizată în mai multe părţi, iar căutarea unei anumite poziţii se face 
prin rotirea treptată a butonului JOG (4). 
• Comutaţi playerul în modul pauză. 
• Selectaţi cu tasta JOG MODE (22) funcţia PITCH BEND (tasta JOG MODE nu luminează) sau SEARCH (tasta JOG MODE 

luminează).  
• Pentru a căuta înainte rotiţi butonul spre dreapta. Pentru a căuta înapoi rotiţi butonul spre stânga.  

 

În modul pauză CD-playerul trece în modul „bâlbâială” imediat după acţionarea butonului JOG (4). Căutarea rapidă poate 
fi realizată în continuare cu tastele SEARCH   (24/23).  

 
k. Funcţia CUE 

Funcţia CUE stabileşte un punct de start pentru redare. Puteţi seta o anumită parte a unui titlu. În acest fel puteţi elimina 
„poziţiile goale” de la începutul unui titlu sau secvenţele de început ale piesei. Stabilirea punctului de start se poate realiza 
manual sau automat. Dacă în timpul redării apăsaţi tasta CUE playerul trece la punctul CUE setat anterior, iar apoi comută în 
modul pauză. Tasta CUE (3) clipeşte scurt atunci când este stocat un nou punct CUE.  
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Setarea punctului CUE 
• Punctul CUE este setat automat după fiecare citire a unui CD, stick de memorie USB sau card de memorie SD la începutul 

primului titlu după fiecare selecţie a unui titlu cu ajutorul tastelor SKIP   (26/25) la începutul titlului. 
În timpul redării la începutul fiecărui titlu nou, atunci când funcţia SEARCH este oprită cu tastele SEARCH   (23/24) în 
modul redare MP3.  

• Pentru a seta manual punctul CUE trebuie să întrerupeţi redarea în poziţia dorită folosind tasta PLAY/PAUSE  (3). 
Aparatul trece în modul PAUZĂ. Setarea precisă a punctului de start CUE poate fi realizată cu ajutorul butonului JOG (4). 
Porniţi redarea. Punctul CUE este setat pentru această nouă poziţie.  

 

Verificarea punctului CUE 
• În timpul redării sau în modul pauză apăsaţi tasta CUE (2). 
• Aparatul revine la punctul CUE şi trece în modul pauză. 
• Menţineţi apăsată tasta CUE (2). 
• Porneşte redarea de la punctul CUE atâta vreme cât menţineţi apăsată tasta CUE (2).  
• Dacă eliberaţi tasta CD-playerul revine la punctul CUE şi trece în modul pauză.  

 

Ştergerea unui punct CUE 
• Punctul CUE vechi este şters automat imediat după ce este setat un nou punct CUE.  

 
l. Funcţia LOOP (redare în buclă) 

Aparatul este echipat cu funcţia redare în buclă (LOOP). Punctul de start şi de final al unei bucle poate fi setat în modul pauză şi 
redare. 
Salvarea şi redarea funcţiei LOOP 
• Apăsaţi tasta LOOP IN (5) în punctul de start dorit pentru bucla de redare. Ledul LOOP IN luminează. 
• Apăsaţi tasta LOOP OUT (6) în punctul de final dorit pentru bucla de redare. Ledurile LOOP IN şi LOOP OUT clipesc. 
• Bucla este acum redată continuu.  
• Apăsaţi tasta LOOP OUT (6) pentru a opri redarea în buclă.  
• Bucla salvată este semnalizată prin aprinderea ledului LOOP IN şi LOOP OUT. Apăsaţi tasta RELOOP (7) pentru a reporni 

bucla.  
 

Actuala buclă pentru redare este ştearsă la programarea unei noi bucle, selecţia unui titlu nou sau dacă apăsaţi tastele 
SEARCH   (24/23) în modul redare MP3.  
 

m. Sincronizarea vitezei de redare 
Pentru a obţine o „tranziţie” curată a două surse de semnal la mixare sau suprapunere este nevoie de ajustarea ritmului (beat).  
Acest lucru poate fi realizat în 3 moduri diferite: 
• Folosind cursorul PITCH (9). Cu acesta puteţi modifica static (permanent) viteza de redare. Funcţia este folosită atunci când 

două titluri sunt complet deosebite în ceea ce priveşte ritmul.  
• Folosind tastele PITCH BEND (16 şi 17). Cu aceste taste puteţi modifica temporar viteza de redare. Funcţia este folosită 

atunci când două titluri au acelaşi ritm, iar sincronizarea trebuie realizată numai pentru punctul de inserţie.  
• Cu butonul JOG (4). Selectaţi funcţia PITCH BEND pentru butonul JOG folosind tasta JOG MODE (22). Prin rotirea butonului 

modificaţi temporar viteza de redare. Modificarea vitezei depinde de viteza de rotaţie a butonului JOG. Funcţia este 
folosită atunci când două titluri au acelaşi ritm, iar sincronizarea trebuie realizată numai pentru punctul de inserţie.  

 

Cursor PITCH 
• Selectaţi cu tasta PITCH (15) domeniul max. de reglare pentru cursor (4% / 8% / 16%). Domeniul de reglare setat luminează 

scurt pe display. 
• Modificaţi viteza de redare deplasând cursorul PITCH (9) în sus sau în jos. Modificarea procentuală a vitezei este afişată pe 

display. În poziţia centrală a cursorului redarea se face la viteza originală.  
 

Tastele PITCH BEND 
• Pentru a modifica viteza cu ± 16% menţineţi apăsată tasta PITCH BEND (16 sau 17) respectivă în timpul redării. 

Tasta PITCH BEND – micşorează viteza. 
Tasta PITCH BEND + măreşte viteza. 

• Modificarea vitezei de redare depinde de perioada de timp în care este apăsată tasta PITCH BEND.  
• După eliberarea tastei redarea se face la viteza originală, respectiv la viteza setată prin cursorul PITCH (9).  

 

Funcţia PITCH BEND cu butonul JOG 
• Selectaţi funcţia PITCH BEND pentru butonul JOG folosind tasta JOG MODE (22).  
• Modificarea vitezei de redare depinde de viteza de rotaţie a butonului. Viteza de redare poate fi modificată cu ± 16%.  
• Rotiţi butonul spre dreapta pentru a creşte viteza. Rotiţi butonul spre stânga pentru a micşora viteza.  

 
n. Funcţia BRAKE 

După apăsarea tastei PLAY/PAUSE (3) şi activarea funcţiei BRAKE titlul porneşte, respectiv se opreşte lent. Funcţia simulează 
pornirea, respectiv oprirea redării pe un disc.  
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• Apăsaţi tasta BRAKE (19) pentru a activa, respectiv dezactiva funcţia. Cu funcţia BRAKE activată tasta luminează.  
 

o. Redare REVERSE 
Funcţia REVERSE permite redarea unui titlu în sens invers.  
• Apăsaţi tasta REVERSE (18) pentru a activa, respectiv dezactiva funcţia. Tasta luminează cu funcţia REVERSE activată.  

 
Funcţia REVERSE se dezactivează atunci când se ajunge la începutul melodiei. Titlul este redat acum în mod normal.  
 

p. TIME 
Cu tasta TIME (10) se comută între diferitele afişări ale timpului (timpul de redare scurs pentru un titlu – timpul rămas pentru un 
titlu – timp total de redare) pe displayul LC. 
• Apăsaţi tasta TIME (10) până ce pe displayul LC apare afişarea dorită pentru timp.  

 

Timpul rămas este afişat pe display numai pentru CD-uri audio. În cazul datelor MP3 nu se afişează timpul total de redare.  
 

q. Redarea SINGLE 
SINGLE:  În redarea single aparatul comută în modul pauză la finalul unui titlu redat. Punctul CUE este setat automat la începutul 

unui nou titlu.  
• Selectaţi redarea SINGLE folosind tasta SINGLE (11). În acest mod pe display luminează SINGLE.  

 
r. Redarea REPEAT 

REPEAT 1:  titlul redat actual este permanent repetat (repetare pentru un titlu individual). 
REPEAT ALL:  în cazul acestei setări este redată continuu sursa selectată.  
• Selectaţi cu tasta REPEAT (12) repetarea unui singur titlu sau repetarea continuă. Setarea aleasă luminează pe display.  

 
s. Funcţia SCRATCH 

Cu funcţia SCRATCH activată puteţi „zgâria” titlul selectat folosind butonul JOG (4), aşa cum se procedează în cazul unui disc. 
• Selectaţi funcţia SCRATCH cu tasta JOG MODE (22). Cu funcţia activată tasta JOG MODE (22) clipeşte. 
• Pentru scratch rotiţi butonul JOG (4).  

 
t. Programarea melodiilor 
• Pentru începutul programării setaţi CD-playerul în modul pauză. Pot fi programate maxim 20 de titluri. 
• Apăsaţi tasta PGM (13). Pe display apare P-01 şi PROGRAM. 
• Selectaţi titlul dorit cu tastele SKIP   (26/25) şi tastatura (20).  
• Apăsaţi tasta PGM (13) pentru a stoca titlul. Pe display apare P-02 şi 0 Track. 
• Selectaţi titlul următor cu tastele SKIP   (26/25) şi tastatura (20). 
• Apăsaţi tasta PGM (13) pentru a stoca titlul. Pe display apare P-03 şi 0 Track. 
• Repetaţi paşii individuali pentru selecţia titlului şi stocare până la salvarea tuturor titlurilor dorite.  

Programarea poate fi verificată cu tasta PGM (13). Apăsaţi tasta de mai multe ori pentru a afişa toate titlurile salvate. 
Selectaţi ultima poziţie de stocare cu tasta PGM (13) până ce pe display se aprinde „0 Track”. De acum puteţi reîncepe 
operaţia de programare.  

De asemenea, puteţi modifica un anumit titlu programat. În modul programare selectaţi poziţia pe care doriţi să o modificaţi cu 
tasta PGM (13). Selectaţi noul titlu cu tastele SKIP   (26/25) sau tastatură (20). Salvaţi titlul apăsând tasta PGM (13).  
• Porniţi redarea melodiilor programate cu tasta PLAY/PAUSE . Pe display luminează „PROGRAM”.  

Apăsaţi tasta PGM (13) în modul pauză pentru a redeschide melodiile programate. Selectaţi şi salvaţi alte titluri pentru a 
extinde sau modifica programarea. Porniţi redarea melodiilor programate apăsând tasta PLAY/PAUSE  (3).  
Din redarea melodiilor programate ieşiţi folosind tastatura. Selectaţi un titlu cu tastatura. Titlul selectat este redat. La 
finalul titlului CD-playerul revine la redarea melodiilor programate.  

 

• Menţineţi apăsată tasta PGM (13) pentru a şterge melodiile programate. PROGRAM nu mai luminează pe display.  
 

u. Oprirea 
• Opriţi redarea apăsând tasta PLAY/PAUSE  (3).  
• Opriţi amplificatorul şi consola de mixaj (dacă este cazul). 
• Abia acum opriţi CD-playerul folosind întrerupătorul (1)  

 
 

11. Memoria antişoc 
Aparatul este echipat cu memorie digitală antişoc. Aceasta diminuează riscul opririi redării CD atunci când playerul este supus la 
vibraţii. Memoria antişoc este încărcată automat în timpul citirii datelor. Aparatul are nevoie de câteva secunde până ce 
memoria este încărcată şi poate funcţiona optim. Cantitatea de date salvată corespunde unei perioade de redare de 20 sec. 
Memoria antişoc poate „face faţă” la blocarea redării (cauzată de ex. de şocuri) în această perioadă de 20 sec.  
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12. Manevrarea aparatului 
• Dacă transportaţi produsul dintr-un spaţiu rece într-unul cald poate apărea condens, iar acesta poate defecta aparatul; în 

plus în aceste condiţii există şi pericolul electrocutării! De aceea lăsaţi aparatul la temperatura camerei, uneori chiar mai 
multe ore, înainte de a-l folosi. 

• Nu trageţi de cablu atunci când scoateţi ştecărul din priză; apucaţi ştecărul numai de suprafaţa striată. 
• Scoateţi ştecărul din priză dacă nu folosiţi aparatul o perioadă mai lungă de timp. 
• Din motive de siguranţă scoateţi ştecărul din priză în timpul unei furtuni. 
• Nu ascultaţi muzica la volum sonor puternic o perioadă lungă de timp. Pericol de daune aduse auzului.  

 
 

13. Întreţinerea 
Verificaţi în mod regulat siguranţa tehnică a CD-playerului (de ex. daune prezente pe cablul de alimentare sau carcasă). 
Dacă aparatul prezintă daune nu-l mai folosiţi! Scoateţi ştecărul din priză!  
Aparatul nu mai poate fi folosit în siguranţă dacă: 
- prezintă daune evidente 
- nu mai funcţionează 
- produsul a fost depozitat în condiţii improprii o perioadă mai lungă de timp sau 
- produsul a fost transportat în condiţii improprii 
Ţineţi cont de următoarele instrucţiuni de siguranţă înainte de a curăţa sau întreţine CD-playerul:  
 

Dacă deschideţi capace sau extrageţi anumite componente puteţi elibera părţi aflate sub tensiune. 
De aceea înainte de întreţinere separaţi playerul de la toate sursele de tensiune. 
Condensatorii din aparat pot fi încă încărcaţi chiar şi după ce playerul este separat de la orice sursă de tensiune. 
Reparaţiile pot fi realizate numai de către personal specializat, familiarizat cu pericolele asociate şi normele ce 
trebuie respectate.  

 

Aparatul nu are nevoie de întreţinere. Curăţaţi-l în exterior folosind o cârpă sau o perie moale şi uscată.  
În niciun caz nu folosiţi soluţii de curăţare agresive sau soluţii chimice, căci acestea pot dăuna suprafeţei carcasei.  

 
 

14. Eliminarea deşeurilor 
Logo-ul reprezentând o pubelă cu roţi barată cu două linii în formă de X indică faptul că produsul face obiectul unei 
colectări separate, la un centru de colectare şi reciclare a produselor electronice şi nu împreună cu gunoiul menajer.  
 

 
15. Soluţionarea problemelor  

Acest produs este un aparat proiectat şi construit conform ultimelor realizări din domeniul tehnicii şi, totodată, este sigur în 
operare. Cu toate acestea pot apărea diverse probleme şi distorsiuni.  
Câteva informaţii legate de felul în care puteţi soluţiona aceste posibile probleme: 

 
Respectaţi toate instrucţiunile de siguranţă! 
 

Aparatul nu execută nicio funcţie după ce este pornit folosind întrerupătorul (1). 
• Cablul de alimentare nu este bine conectat la priză sau la mufa de alimentare (36) a unităţii. 

 

Displayul LC nu luminează sau nu afişează niciun simbol după pornirea playerului.  
• Cablul multipolar nu este bine conectat la mufele REMOTE CONTROL (37). Conectaţi cablul în mod corect. Opriţi playerul, 

iar apoi reporniţi-l.  
 

Conţinutul CD-ului nu este redat. 
• CD-ul nu este instalat corect. 
• CD-ul este murdar. 
• CD-ul instalat nu este un CD audio/MP3, CD-R sau CD-RW.  
• Dacă aparatul nu identifică un CD-R/CD-RW folosiţi un CD de la alt producător.  
 

Redarea de pe CD se blochează. 
• CD-ul este murdar. 
• CD-ul este zgâriat. 
• CD-ul are o eroare de scriere. 
• În timpul redării playerul este supus vibraţiilor. 
• Folosiţi o viteză mai mică de inscripţionare atunci când realizaţi CD-uri audio. 
• Dacă aveţi probleme cu un CD-R/CD-RW folosiţi un CD de la alt producător. 
 

Fișierele MP3 nu sunt redate 
• Nu folosiţi medii de stocare cu date amestecate: MP3 şi audio. 
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• Folosiţi o viteză de inscripţionare mai mică atunci când realizaţi un CD MP3. 
• La inscripţionarea unui CD MP3 folosiţi standardul universal pentru date ISO 96660.  
 

Nu se aude nimic 
• În sistemul audio există un aparat care nu este pornit. 
• La amplificator/consola de mixaj aţi ales greşit intrarea. 
• Potenţiometrul amplificatorului/consolei de mixaj, respectiv amplificatorului de putere este setat pe MINIM. 
 

Nu funcţionează un canal. 
• S-a desprins un cablu RCA de la ieşirea audio a CD-playerului, respectiv de la intrarea amplificatorului/consolei de mixaj. 
• Aţi rotit regulatorul balans de pe amplificator/consola de mixaj. 
• Cablul RCA este defect.  
 

Nu sunt afişate ID3 Tag 
• Datele MP3 de pe mediile de stocare (CD, memorie USB, card SD) nu includ informaţii text IP3 Tag. 
• Mediul de stocare nu include date MP3. 
 

Nu este recunoscut niciun titlu de pe mediul de stocare.  
• Mediul de stocare nu include date MP3. 
• Verificaţi formatarea corectă, respectiv capacitatea maximă a mediului de stocare. 
• Mediul de stocare nu este adecvat pentru aparat (configuraţie hardware specifică producătorului).  
 

Compartimentul CD nu se poate deschide cu tasta EJECT (14). 
• Aparatul se află în modul redare. 
 

Sursa de redare nu poate fi schimbată cu tasta SOURCE (32). 
• Aparatul se află în modul redare. 
 

Funcţia REPEAT nu poate fi activată. 
• Aparatul se află în modul redare melodii programate.  

 
 

16. Recomandări privind manipularea CD-urilor 
• Apucaţi CD-ul numai de margini. În acest fel evitaţi imprimarea amprentelor digitale pe suprafaţa CD-ului. 
• Apucaţi CD-ul numai cu mâinile curate. 
• Dacă un CD este murdar ştergeţi-l cu o cârpă moale, ce nu lasă scame, începând din centrul discului spre margini. Evitaţi 

mişcările circulare în timp ce ştergeţi discul. Nu folosiţi solvenţi. 
• Dacă murdăria este persistentă folosiţi o soluţie de curăţare pentru CD-uri (nu soluţii de curăţare pentru discuri de vinil) şi 

respectaţi instrucţiunile de utilizare ale acestei soluţii. 
• Nu inscripţionaţi CD-urile şi nu lipiţi autocolante. Acestea se pot dizolva şi pot distruge suprafaţa CD-ului. 
• Păstraţi CD-urile în plicurile sau carcasele lor. 
• În zona de depozitare a CD-urilor evitaţi razele directe ale soarelui, căldura excesivă sau umezeala.  

 
 

17. Date tehnice 
Tensiune de funcţionare   100-240V/50-60 Hz 
Consum de putere   max. 25 W 
Memorie antişoc   20 s 
Tensiune de ieşire   1 V RMS 
Caracteristica de frecvenţă  20 - 20.000 Hz +/- 1dB 
Factor de distorsiune   <0,1 % 
Raport semnal/zgomot  100 dB(A) 
Frecvenţă de eşantionare   44,1kHz 
Pitch Range    +/- 4%, 8%, 16% 
Pitch Bend    +/-16% 
Dimensiuni    482 x 98 x 265 

    482 x 94 x 78 
Greutate   5,4 kg 

 
 

Aceste instrucţiuni de utilizare sunt o publicaţie a German Electronics SRL (Sucevei nr.14/201, Oradea, România) şi 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 şi parţială, este interzisă. 
Aceste instrucţiuni de utilizare reflectă specificaţiile tehnice ale produsului la data tipăririi. Producătorul îşi rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică sau de design fără o 
înştiinţare prealabilă. 

© 2013 Conrad Electronic SE & German Electronics SRL (ed. lb. română) 
Toate drepturile rezervate 
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Declaraţia de conformitate 
 
 
Producător:   Conrad Electronic SE 
Proprietar licenţă:  Conrad Electronic SE 
Adresă:    str. Klaus Conrad, D-92240 Hirschau, Germania 
 
Declarăm pe propria răspundere că produsul: 
 
Tip echipament:   Dublu CD MP3 player McCrypt 
Cod:    312122 
 
respectă următoarele norme sau documente: 
Directiva EMC 2004/108/EC 
EN 55013: 2001 + A1: 2003 + A2: 2006 
EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009 
EN 61000-3-3: 2008 
EN 55020: 2007 
 
Directiva LVD 2006/95/EC 
EN60065: 2002 + A1: 2006 + A11: 2008 
 
Directiva RoHS 2002/95/EC 
 
 
Ştampilă CE pe produs:  

 
 

 
 
Hirschau, 16 martie 2012 
Loc şi dată 
 

Producător/Nume şi semnătură 
reprezentant autorizat 

 


