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Introducere 
 
Stimate client, 

 
Vă mulţumim pentru că aţi cumpărat acest produs. 

 
Acest produs îndeplineşte cerinţele tuturor directivelor europene şi naţionale în 

vigoare. Pentru a menţine produsul în starea sa actuală şi pentru a avea garanţia 

unei funcţionări lipsite de riscuri, utilizatorul trebuie să respecte instrucţiunile de 

siguranţă cuprinse în acest manual de utilizare! 

 
Prezentul manual de utilizare corespunde produsului achiziţionat. El conţine informaţii 

importante cu privire la punerea în funcţiune şi manipularea produsului. Vă rugăm să aveţi 

în vedere acest lucru în cazul în care transmiteţi produsul unei terţe persoane. Vă rugăm să 

păstraţi acest manual de utilizare pentru referinţe ulterioare! 

 
Toate denumirile companiilor şi produselor incluse în acest manual de utilizare sunt 

mărci înregistrate ale respectivilor proprietari. Toate drepturile rezervate. 

 

 

Domeniu de utilizare 
 
Mini amplificatorul este destinat utilizării în cadrul sistemului audio de acasă. 

 
Aparatul serveşte la amplificarea semnalelor audio de nivel scăzut. El este conectat între 

sursa semnalului care trebuie amplificat şi boxe. 

 
Acest produs nu este autorizat decât pentru conectarea la o tensiune alternativă de 

230V~/50Hz. Produsul poate fi folosit numai în încăperi închise, utilizarea sa în spaţii 

exterioare fiind interzisă. Trebuie evitat orice contact cu umezeala, de exemplu cea din 

baie.  

 
Orice altă utilizare în afara celei descrise mai sus poate avea drept consecinţă deteriorarea 
produsului şi implică, de asemenea, riscuri suplimentare, precum scurtcircuite, incendiu, 
electrocutare etc. Nicio parte a produsului nu trebuie transformată sau modificată, iar 
carcasa nu trebuie demontată! 
 
Instrucţiunile de siguranţă trebuie să fie întotdeauna respectate cu stricteţe. 
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Ţineţi seama de toate instrucţiunile de siguranţă din prezentul manual de 

utilizare! 

 

 

Explicarea simbolurilor 
 

Simbolul „fulgerului într-un triunghi” avertizează cu privire la componentele sau 

elementele neprotejate aflate sub tensiune şi care sunt situate în interiorul 

carcasei, sau cu privire la punctele de conexiune periculoase. Contactul cu aceste 

componente ori puncte de conexiune poate fi fatal. 

Cablurile conectate la astfel de puncte de conexiune trebuie conectate numai de 

către un specialist sau puteţi utiliza cabluri gata de conectare. 

Aparatul nu conţine nicio piesă care să necesite vreo operaţiune de întreţinere din 

partea utilizatorului. Prin urmare, nu deschideţi niciodată aparatul. 

 
Semnul „exclamării într-un triunghi” semnalează faptul că utilizatorul trebuie să 

citească aceste instrucţiuni de utilizare înainte de a folosi aparatul. 

 
Simbolul „mâinii” semnalează prezenţa unor sfaturi şi a unor informaţii legate de 

utilizare. 

 

 

Instrucţiuni de siguranţă 
 

Orice daune produse ca urmare a nerespectării acestor instrucţiuni de 

utilizare vor avea drept consecinţă anularea garanţiei! Nu ne asumăm 

responsabilitatea pentru eventualele prejudicii! 

 
De asemenea, nu ne asumăm nicio răspundere în cazul pagubelor materiale 

sau al vătămării corporale, produse ca urmare a utilizării necorespunzătoare 

ori a nerespectării acestor instrucţiuni de siguranţă. În aceste cazuri, dreptul 

la garanţie va fi anulat! 

 
Stimate client, instrucţiunile de siguranţă şi avertizările de pericol de mai jos nu au 

doar rolul de a proteja aparatul, ci şi de a proteja sănătatea dumneavoastră. Vă 

rugăm să citiţi cu atenţie următoarele puncte: 
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 Din motive de securitate şi conformitate (CE), transformările neautorizate şi/sau 

modificările aduse produsului sunt interzise. 

 Orice persoană care utilizează, montează ori instalează acest aparat, îl pune în 

funcţiune sau efectuează operaţiuni de întreţinere a lui trebuie să fie instruită şi 

calificată corespunzător şi trebuie să respecte aceste instrucţiuni de utilizare. 

 Aparatul aparţine clasei de protecţie II. Conectaţi amplificatorul numai la o 

priză normală de la reţeaua principală de alimentare (230V~/50Hz). 

 Aparatul trebuie pus în funcţiune în mod corect. Vă rugăm să ţineţi cont, în 

acest sens, de indicaţiile cuprinse în prezentul manual de utilizare. 

 Asiguraţi-vă ca, în momentul în care instalaţi produsul, cablul de alimentare 

să nu fie presat sau deteriorat de anumite margini ascuţite. 

 Dacă amplificatorul sau cablul de alimentare al acestuia sunt deteriorate, nu 

le atingeţi. Înainte de toate, întrerupeţi alimentarea cu curent a prizei respective 

(de exemplu, prin intermediul întrerupătorului corespunzător), după care scoateţi 

cu grijă fişa din priză. Nu mai utilizaţi produsul după aceea; duceţi-l la un atelier 

specializat. 

 Acest produs nu este o jucărie şi nu trebuie lăsat la îndemâna copiilor! Copiii 

nu sunt în măsură să evalueze riscurile posibile pe care le implică manipularea 

aparatelor electrice.  

 Nu aşezaţi niciun fel de recipiente care conţin lichide, cum ar fi o găleată, o 

vază sau un ghiveci cu plante, în imediata apropiere a produsului. Lichidele ar 

putea pătrunde în interiorul carcasei şi ar putea compromite securitatea electrică. 

În plus, există un risc ridicat de incendiu sau de electrocutare mortală! În acest 

caz, întrerupeţi alimentarea cu curent a prizei respective (de exemplu, deconectaţi 

întrerupătorul general de alimentare cu energie electrică) şi abia după aceea 

scoateţi fişa de contact din priză. Deconectaţi toate cablurile de la aparat. După 

aceea, produsul nu mai trebuie să fie repus în funcţiune. Duceţi-l la un atelier 

specializat. 

 Nu atingeţi niciodată fişa cablului amplificatorului cu mâinile ude sau umede. 

Risc de electrocutare mortală! 

 Asiguraţi-vă că aparatul este ventilat în mod adecvat în timpul utilizării. Nu 

acoperiţi orificiile de ventilaţie cu reviste, cuverturi, perdele, draperii sau obiecte 

similare. Păstraţi o distanţă minimă de aproximativ 15 cm faţă de alte obiecte. 
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 Nu expuneţi aparatul la temperaturi ridicate, apă care picură sau stropeşte, 

vibraţii puternice sau stres mecanic intens. 

 Nu aşezaţi pe aparat sau lângă el nicio sursă de căldură ce ar putea provoca 

un incendiu, cum ar fi lumânările aprinse. 

 Consultaţi un specialist dacă aveţi dubii cu privire la modul în care 

funcţionează aparatul sau cu privire la chestiuni legate de securitatea ori 

conectarea acestuia. 

 Nu lăsaţi aparatul în funcţiune nesupravegheat. 

 Utilizaţi aparatul numai în regiuni cu climă moderată şi evitaţi mediul tropical. 

 Nu lăsaţi materialele de ambalare la întâmplare. Acestea ar putea reprezenta 

jucării periculoase pentru copii.  

 Vă rugăm, totodată, să respectaţi instrucţiunile de siguranţă suplimentare 

prezentate în capitolele individuale ale acestui manual de utilizare.  

 Ţineţi cont, de asemenea, de instrucţiunile de siguranţă şi de indicaţiile de 

utilizare ale oricăror alte aparate care sunt conectate la acest produs. 

 În cazul în care aveţi îndoieli cu privire la conectarea corectă a aparatului sau 

dacă aveţi întrebări la care nu găsiţi răspuns în prezentul manual de utilizare, nu 

ezitaţi să contactaţi departamentul nostru tehnic sau un alt specialist. 
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Elemente de conexiune şi control 
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(1) Comutator pornit/oprit (POWER) 

 
Amplificatorul este pornit sau oprit prin intermediul acestui comutator. 

 
Atunci când comutatorul este apăsat (poziţia „ON”), aparatul este pornit. Dacă comutatorul 

nu este apăsat (poziţia „OFF”), aparatul este oprit. 

 

(2) Indicator de funcţionare 

 
Acest LED se va aprinde atunci când aparatul este pornit. 

 

(3) Comutator Surround 

 
Prin apăsarea acestui comutator, activaţi ieşirea SURROUND situată pe partea posterioară 

a aparatului. 

 

(4) Control balans (BALANCE) 

 
Cu ajutorul acestui buton, reglaţi balansul volumului între canalul stânga şi canalul dreapta. 

 
În poziţie mediană, reproducerea sonoră se realizează la acelaşi volum prin ambele boxe.  

 
Rotirea butonului în sensul acelor de ceasornic reduce volumul boxei stânga. Rotirea 

butonului în sensul invers acelor de ceasornic reduce volumul boxei dreapta. 

 

(5) Control volum (VOLUME) 

 
Cu ajutorul acestui buton, puteţi regla volumul.  

 
Rotirea butonului în sensul acelor de ceasornic creşte volumul. Rotirea butonului în sensul 

invers acelor de ceasornic reduce volumul. 

 

(6) Control joase (BASS) 

 
Butonul BASS vă permite să reglaţi intensitatea de redare a frecvenţelor joase. 
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Rotirea butonului în sensul acelor de ceasornic amplifică redarea joaselor. Rotirea 

butonului în sensul invers acelor de ceasornic atenuează redarea joaselor. 

 

(7) Control înalte (TREBLE)   

 
Butonul TREBLE vă permite să reglaţi intensitatea de redare a frecvenţelor înalte. 

 
Rotirea butonului în sensul acelor de ceasornic amplifică redarea înaltelor. Rotirea 

butonului în sensul invers acelor de ceasornic atenuează redarea înaltelor. 

 

(8) Selector intrare 

 
Cu ajutorul acestui buton rotativ, puteţi selecta intrarea (sursa de semnal). Puteţi alege între 

intrările CD, TUNER şi AUX.  

 

(9) Intrare RCA AUX 

 
Aici conectaţi mufele de ieşire RCA ale unui casetofon, video recorder, receiver satelit, etc. 

 

(10) Intrare RCA TUNER 

 
Aici conectaţi mufele de ieşire RCA ale unui aparat radio. 

 

(11) Intrare RCA CD 

 
Aici conectaţi mufele de ieşire RCA ale unui CD player. 

 

(12) Ieşire boxă efect SURROUND 

 
Un semnal pentru difuzor mono este aplicat asupra acestei ieşiri efect atunci când 

comutatorul SURROUND (3) este apăsat. Aici puteţi conecta boxe pasive suplimentare. 

Aceste boxe pot fi utilizate ca boxe spate pentru a se obţine un efect spaţial de redare mai 

bun.  

 
Contactul interior al mufei RCA este conexiunea pozitivă a boxei, contactul exterior este 

conexiunea negativă. 
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(13) Ieşire boxă SPEAKER 

 
Conectaţi boxele la aceste cleme. 

 

(14) Cablu de reţea 

 
Cu ajutorul acestui cablu, puteţi conecta amplificatorul la o priză de 230V~/50Hz de la 

reţeaua principală de alimentare. 

 

(15) Compartiment siguranţă fuzibilă 

 
Aici se găseşte siguranţa fuzibilă a amplificatorului. 

 

Pentru a înlocui siguranţa fuzibilă, scoateţi fişa din priză şi deschideţi compartimentul 

siguranţei cu ajutorul unei şurubelniţe Phillips (cu cap în cruce). 

 

 

Instalare 
 
Atunci când alegeţi locul de instalare, ţineţi cont de caracteristicile încăperii, cum ar fi 

amplasamentul celei mai apropiate prize, etc. De asemenea, aveţi grijă să nu expuneţi 

aparatul la lumina directă a soarelui, vibraţii, praf, căldură, frig şi umezeală. Poziţionaţi 

aparatul departe de orice transformatoare sau motoare puternice. 

 
Instalaţi amplificatorul pe o suprafaţă orizontală stabilă. În jurul aparatului 

trebuie să existe suficient spaţiu pentru a permite o bună circulaţie a aerului 

care să disipeze căldura generată. Prin urmare, aşezaţi amplificatorul numai 

pe o suprafaţă plană şi nu pe covor, etc. Aveţi grijă să nu acoperiţi orificiile 

de ventilaţie ale carcasei. 

 
Nerespectarea acestor instrucţiuni poate avea drept consecinţă deteriorarea 

aparatului. 

 
Nu încercaţi să daţi găuri suplimentare sau să înşurubaţi alte şuruburi în 

carcasă pentru a fixa aparatul. Acest lucru va duce la deteriorarea 

produsului. 
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Având în vedere varietatea de lacuri şi soluţii folosite pentru lustruirea 

mobilierului, nu este exclus ca, din cauza unei reacţii chimice, picioruşele 

amplificatorului să lase urme vizibile pe suprafaţa corpului de mobilier pe care 

este aşezat aparatul. Din acest motiv, vă recomandăm să vă protejaţi piesele de 

mobilier valoroase sau pretenţioase înainte de a instala aparatul. 

 

 

Conectare 
 

Asiguraţi-vă că fişa este scoasă înainte de a conecta aparatul şi că volumul 

este setat la minim (stânga stop). Înainte de a conecta aparatul, opriţi toate 

celelalte dispozitive care urmează să fie conectate la amplificator.  
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Conectarea intrărilor RCA 

 
Pentru conectarea intrărilor RCA utilizaţi numai cabluri RCA ecranate. 

Utilizarea altui tip de cabluri ar putea produce interferenţe. Pentru a evita 

orice distorsiune sau neadaptare care ar putea deteriora amplificatorul, nu 

conectaţi la intrările RCA ale aparatului decât surse echipate cu o ieşire 

RCA.  

 
Puteţi conecta dispozitive cu un nivel de ieşire LINE, precum un CD player 

sau un casetofon, la intrările stereo RCA ale amplificatorului. 

 
Aceste intrări nu sunt potrivite pentru conectarea directă a unui pick-up. În 

acest caz, trebuie să instalaţi un preamplificator egalizator în amonte. 

 
Mufa RCA albă a amplificatorului este conectată la ieşirea RCA stângă a sursei de control 

respective (de exemplu, CD player). 

 
Mufa RCA roşie a amplificatorului este conectată la ieşirea RCA dreaptă a sursei de control 

respective (de exemplu, CD player). 

 

(9) Intrare RCA AUX 

 
Aici conectaţi mufele de ieşire audio RCA ale unui casetofon, video recorder, receiver 

satelit, etc. 

 
(10) Intrare RCA TUNER 

 
Aici conectaţi ieşirile audio RCA ale unui aparat radio. 

 

(11) Intrare RCA CD 

 
Aici conectaţi ieşirile audio RCA ale unui CD player. 
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Conectarea ieşirilor pentru boxe 

 
Asiguraţi-vă că utilizaţi cabluri bifilare atunci când conectaţi boxele. Izolaţi 

toate terminalele de conectare. Aveţi grijă să nu existe margini ascuţite care 

ar putea cauza deteriorarea cablurilor. Nu utilizaţi decât boxe care dispun de 

o capacitate de încărcare suficient de mare (a se vedea capitolul „Specificaţii 

tehnice”). 

 
Conectaţi boxele direct la amplificator. 

 
Nu folosiţi adaptoare de căşti sau cutii de distribuţie. Dacă aveţi dubii, vă 

rugăm să contactaţi un specialist. 

 
Asiguraţi-vă ca toate boxele să aibă polaritatea corectă, adică semnele plus 

şi minus trebuie să se potrivească. 

 
Acest amplificator a fost conceput pentru a funcţiona cu o impedanţă a 

boxelor de la 4 până la 8 Ohmi. Nu conectaţi decât o singură boxă la fiecare 

ieşire. 

 
Dacă conectaţi boxe la ieşirile surround (12) ale amplificatorului, este 

necesar ca impedanţa minimă a boxelor conectate la clemele SPEAKER (13) 

să fie de 8 Ohmi. 

 

 Pentru a deschide clemele pentru boxe, apăsaţi pe suprafaţa de plastic roşie sau 

neagră. Introduceţi capătul dezizolat al cablului boxei în deschizătură şi eliberaţi 

suprafaţa de plastic. Cablul boxei este fixat, fiind garantat un bun contact. 

 

 Conectaţi perechea de boxe la clemele marcate cu SPEAKER (13). 
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 Conectaţi polul pozitiv (+) al boxei stânga la clema roşie marcată cu „L+”. 

 Conectaţi polul negativ (-) al boxei stânga la clema neagră marcată cu „L-”. 

 Conectaţi polul pozitiv (+) al boxei dreapta la clema roşie marcată cu „R+”. 

 Conectaţi polul negativ (-) al boxei dreapta la clema neagră marcată cu „R-”. 

 

(12) Ieşire boxă efect SURROUND 

 
Un semnal surround pentru difuzor mono (semnal efect) este aplicat asupra acestei ieşiri 

efect atunci când comutatorul SURROUND (3) este apăsat. Aici puteţi conecta boxe pasive 

suplimentare. Aceste boxe pot fi utilizate ca boxe spate pentru a se obţine un efect spaţial 

de redare mai bun.  

 
Mufa RCA albă a amplificatorului este conectată la boxa stânga spate. 

 
Mufa RCA roşie a amplificatorului este conectată la boxa dreapta spate. 

 
Boxele spate sunt cuplate în serie. 

 
De aceea, ieşirile surround nu funcţionează decât atunci când cele două 

boxe spate sunt conectate. 

 
Impedanţa minimă a boxelor spate este de 4 Ohmi per boxă. Impedanţa 

minimă a boxelor frontale la cleme (13) trebuie să fie de 18 Ohmi per boxă în 

modul surround.  

 
Boxele spate antrenează un semnal efect care diferă mult de semnalul 

„normal” al boxei în ceea ce priveşte volumul şi sonoritatea. Efectul 

surround depinde de semnalul de intrare stereo al amplificatorului. 

 
Sarcina mufei RCA:  
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Conectarea la reţea 

 
Comutatorul POWER al amplificatorului trebuie să fie oprit. 

 

 Conectaţi fişa cablului de alimentare al amplificatorului la o priză (230V~/50Hz) de la 

reţeaua principală de alimentare. 

 

 

Punerea în funcţiune 
 

Vă rugăm să ţineţi cont de faptul că setările sunetului la valori ridicate necesită, 

chiar şi la un volum mediu, o performanţă de nivel înalt din partea amplificatorului, 

ceea ce poate provoca foarte uşor o supramodulaţie. Acest lucru duce la apariţia 

unor distorsiuni care pot deteriora boxele. 

 
În cazul unui volum ridicat şi/sau al unor setări ale sunetului la valori ridicate, fiţi 

atenţi la prezenţa distorsiunilor şi, dacă le detectaţi, reduceţi imediat volumul sau 

setările sunetului pentru a preîntâmpina deteriorarea boxelor. 

 

 Verificaţi încă o dată dacă toate conexiunile sunt corecte. 

 Rotiţi butonul de reglare a volumului (5) până la poziţia „MIN” (stânga). 

 Porniţi sursele de semnal, precum CD player, casetofon etc. 

 Porniţi amplificatorul cu ajutorul comutatorului pornit/oprit (1). Indicatorul de 

funcţionare (2) se va aprinde. 

 Cu ajutorul selectorului de intrare (8), selectaţi sursa de intrare dorită (de exemplu, 

CD playerul). 

 Rotiţi butonul de reglare a volumului (5) în sensul acelor de ceasornic până când 

obţineţi volumul dorit. 

 Puteţi modifica sunetul cu ajutorul butoanelor de reglare a sunetului (6) şi (7). 

 Pentru a opri amplificatorul, rotiţi butonul de reglare a volumului (5) înapoi la poziţia 

„MIN” (stânga) şi apoi opriţi amplificatorul cu ajutorul comutatorului pornit/oprit (1).  

 
Nerespectarea acestei ordini ar putea avea drept consecinţă deteriorarea 

boxelor sau a amplificatorului. 
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Manipulare  
 

 Nu introduceţi niciodată fişa de curent în priză imediat după ce aparatul a fost mutat 

dintr-o încăpere rece într-una încălzită. Condensul care se formează astfel ar putea 

distruge aparatul. 

 Lăsaţi aparatul să ajungă la temperatura camerei înainte de a-l conecta. Aşteptaţi 

până când apa de condens s-a evaporat. 

 Nu trageţi niciodată de cablu pentru a scoate fişa din priză. Scoateţi întotdeauna fişa 

apucând-o de suprafaţa de prindere cu care este prevăzută. 

 Scoateţi fişa din priză dacă nu veţi utiliza aparatul pentru o perioadă mai lungă de 

timp. 

 Din motive de siguranţă, scoateţi întotdeauna fişa din priză pe timp de furtună. 

 Nu ascultaţi muzică la un volum sonor exagerat pe perioade îndelungate de timp. 

Acest lucru vă poate afecta auzul. 

 

 

Întreţinere 
 
Verificaţi periodic siguranţa tehnică a amplificatorului, asigurându-vă, de exemplu, de 

absenţa oricăror pagube la nivelul cablului de alimentare sau al carcasei. 

 
Dacă aveţi motive să credeţi că funcţionarea aparatului în condiţii de siguranţă nu mai este 

posibilă, deconectaţi-l imediat şi asiguraţi-vă că nu va putea fi repus în funcţiune în mod 

accidental. Scoateţi fişa din priză! 

 
Se consideră că funcţionarea în condiţii de siguranţă nu mai este posibilă dacă: 

 aparatul sau cablul de alimentare sunt deteriorate vizibil, 

 aparatul nu mai funcţionează deloc, 

 produsul a fost depozitat o perioadă îndelungată de timp în condiţii nefavorabile 

 aparatul a fost supus unui stres puternic în timpul transportului. 

 
Respectaţi de fiecare dată următoarele instrucţiuni de siguranţă înainte de a efectua 

operaţiuni de întreţinere sau curăţare a amplificatorului: 
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Componentele aflate sub tensiune riscă să fie expuse dacă carcasa este 

deschisă ori piesele sunt demontate. 

 
Înaintea oricărei operaţiuni de întreţinere sau reparare, aparatul trebuie să fie 

deconectat de la orice sursă de tensiune. 

 
Condensatorii din interiorul aparatului pot fi încă încărcaţi chiar şi după ce 

aţi deconectat aparatul de la toate sursele de tensiune. 

 
Reparaţiile trebuie să fie efectuate numai de către un tehnician calificat, care 

cunoaşte potenţialele pericole, precum şi reglementările specifice în vigoare. 

 
Dacă trebuie să înlocuiţi siguranţele fuzibile, asiguraţi-vă că nu folosiţi decât siguranţe 

fuzibile de acelaşi tip şi cu acelaşi curent nominal (a se vedea capitolul „Specificaţii 

tehnice”). 

 
Este absolut interzisă repararea siguranţelor fuzibile arse. 

 

 Opriţi amplificatorul şi toate aparatele conectate. 

 Scoateţi fişa de curent din priză. 

 Deschideţi compartimentul siguranţei fuzibile (15) cu ajutorul unei şurubelniţe, rotind 

în sensul invers acelor de ceasornic. 

 Înlocuiţi siguranţa fuzibilă defectă cu o nouă siguranţă de acelaşi tip. 

 Înşurubaţi la loc capacul compartimentului siguranţei fuzibile. 

 

Curăţare 

 
Exteriorul aparatului trebuie curăţat numai cu o cârpă moale şi uscată sau cu o perie fină. 

Nu utilizaţi sub nicio formă agenţi de curăţare agresivi sau soluţii chimice, deoarece aceste 

produse ar putea deteriora suprafaţa carcasei sau ar putea afecta buna funcţionare a 

aparatului. 

 

 

Evacuarea deşeurilor 
Vă rugăm să vă debarasaţi de produsul devenit inutilizabil conform 

reglementărilor legale în vigoare. 
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Ghid de remediere a defecţiunilor 
 
Achiziţionând acest mini amplificator, aţi dobândit un produs care utilizează tehnologii de 

ultimă generaţie şi care conferă o siguranţă deosebită în funcţionare. Cu toate acestea, 

este posibil să apară probleme sau defecţiuni. 

Vă vom prezenta în continuare câteva proceduri care să vă permită, dacă va fi cazul, să 

remediaţi eventualele probleme:  

 
Respectaţi întotdeauna instrucţiunile de siguranţă! 

 
Nu se aude sunetul: 

 Un aparat din lanţul de redare nu este pornit. 

 A fost selectată intrarea greşită de la amplificator. 

 Butonul de reglare a volumului (5) este setat pe minim. 

 Siguranţa fuzibilă a amplificatorului este defectă. 

 
Un canal nu funcţionează: 

 Un cablu RCA s-a deconectat de la aparatul sursă (de exemplu de la casetofon) sau 

de la intrarea amplificatorului (9 - 11). 

 Controlul balansului (4) a fost reglat greşit de la amplificator. 

 Cablul unei boxe s-a deconectat de la clema amplificatorului. 

 
Se aude un bâzâit: 

 Intrarea amplificatorului primeşte un semnal prea mare. 

 Volumul este prea ridicat şi boxele distorsionează sunetul. 

 Controalele pentru reglarea frecvenţelor joase şi înalte sunt setate la un nivel prea 

ridicat. 

 
Sunetul este redat fără joase: 

 Una dintre boxe este conectată în mod greşit. 

 Butonul de reglare a intensităţii frecvenţelor joase (6) este setat pe minim. 

 
Sunetul este redat fără înalte: 

 Butonul de reglare a intensităţii frecvenţelor înalte (7) este setat pe minim. 

Orice alte reparaţii sau intervenţii în afara celor descrise mai sus trebuie 
efectuate numai de către un tehnician calificat şi autorizat. 



www.germanelectronics.ro                                                                                               

Mini amplificator Renkforce E-SA9 
© Copyright 2010  German Electronics SRL 

Specificaţii tehnice 
 
Tensiune de lucru    230V AC/50 Hz 

Consum     120 Waţi 

Siguranţă fuzibilă    250V/1A lentă (5 x 20 mm) 

Sensibilitate de intrare   250mV/1KHz 

Putere de ieşire    Front  2 x 12 Waţi / 4 Ohmi 

        2 x 10 Waţi / 8 Ohmi 

      Surround 2 x 5 Waţi / 4 Ohmi 

Factor de distorsiuni armonice  <0,1% 

Răspuns în frecvenţă   20 - 20.000 Hz 

Raport semnal/zgomot   >70dB(A) 

Separare canale    60dB 

Reglare sunet    Joase  ±10dB/100Hz 

      Înalte  ±10dB/10KHz 

 

Condiţii de mediu 

 

Interval temperatură de funcţionare +10 până la +50°C 

Umiditate relativă a aerului   <90% (fără condensare)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aceste instrucţiuni de utilizare reprezintă o publicaţie a German Electronics SRL (Sucevei nr.14/201, Oradea, România) 
şi Conrad Electronics GmbH (Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, Germania). 
Toate drepturile, inclusiv traducerea, sunt rezervate. Reproducerea integrală sau parţială, prin orice metode, cum ar fi 
fotocopierea, filmarea sau capturarea în sisteme electronice de procesare a datelor, necesită aprobarea prealabilă din partea 
German Electronics SRL sau Conrad Germania. 
Prezentele instrucţiuni de utilizare reprezintă datele tehnice ale produsului în momentul tipăririi. Producătorul îşi rezervă dreptul 
de a opera modificări de natură tehnică în procesul de fabricaţie. 
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