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MANUAL DE UTILIZARE 
 

RADIO UNIVERSAL CU ALIMENTARE PROPRIE 
MUSE MH-07 DS 

Cod produs: 352393 

 

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ 
 Curățați radioul cu o cârpă umedă, moale sau cu o bucată de piele. Nu folosiți niciodată solvenți. 

 Feriți aparatul de umiditate sau temperaturi mari. 

 Nu utilizați niciodată aparatul după ce l-ați adus dintr-un spațiu rece într-unul mai cald. În aceste condiții se formează 
condens care poate duce la defectarea radioului. 

 Nu plasați în apropierea radioului recipiente cu lichide, precum de ex. o vază. 

 Nu plasați în apropierea radioului lumânări. 

 Eliminați bateriile uzate în mod ecologic. 

 Plăcuța cu datele tehnice se află în spatele aparatului. 

 Nu aruncați niciodată bateriile în foc! 
 
Utilizarea îndelungată a căștilor la volum sonor puternic poate dăuna auzului.  
 
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 laolaltă cu gunoiul menajer.  

 

DESCRIEREA APARATULUI 
Partea frontală 

 
 
Partea dreaptă 
1. Difuzor 
2. Comutator unde frecvență 
3. Buton VOLUME (reglează volumul sonor) 
4. Buton TUNING (reglează recepția stației radio) 
5. Scala frecvențe radio 
6. Indicator alimentare ON 
7. Indicator încărcare CHA 
8. Mufă PHONE CHARGER pentru încărcarea unui telefon mobil 
9. Mufă căști EAR 
10. Intrare curent continuu 5 V DC IN 5 V 
 
Partea superioară               Partea posterioară 
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11. Comutator funcții 
12. Comutator alimentare 
13. Câmp celulă solară 
14. Orificiu pentru curea de mână 
15. Antenă telescopică 

16. Compartiment baterii tip AAA 
17. Manivelă 
18. Compartiment acumulator NiMH 
19. Lampă  

 

ALIMENTAREA  
Surse de alimentare 
Acumulator 
Observație: Acumulatorul NiMH și bateriile alcaline sau bateriile reîncărcabile AAA alimentează radioul în mod independent. 
1. În compartimentul din spatele aparatului se află acumulatorul NiMH reîncărcabil. În timpul transportului acumulatorul a fost 

scos din compartimentul său. Înainte de a începe să folosiți radioul deschideți compartimentul și instalați acumulatorul NiMH 
în poziția corectă. Mutați comutatorul alimentare în poziția  

 
 
2. Compartimentul baterii din partea de jos a radioului poate fi folosit pentru a instala baterii alcaline sau baterii AAA 

reîncărcabile. După instalarea corectă a bateriilor în compartiment mutați comutatorul alimentare în poziția  

 
Măsuri de precauție în utilizarea bateriilor 
Respectați următoarele instrucțiuni atunci când folosiți baterii cu acest radio: 
1. Folosiți numai baterii de tipul indicat de producător. 
2. Instalați bateriile la polaritatea corectă (v. compartiment baterii). În caz contrar aparatul se poate defecta. 
3. Nu folosiți niciodată mai multe tipuri de baterii deodată (de ex. baterii alcaline sau carbon/zinc). Nu amestecați bateriile noi 

cu cele descărcate. 
4. Dacă nu folosiți aparatul o perioadă mai lungă de timp scoateți bateriile din radio pentru a evita daunele provocate prin 

scurgerea acidului din baterii.  
5. Nu încercați să încărcați bateriile nereîncărcabile. Acestea se pot supraîncălzi și exploda.  
6. Feriți bateriile de căldură excesivă, ca de ex. razele soarelui, foc sau alte surse de căldură.  
 

Energia solară 

1. Mutați comutatorul alimentare în poziția  
2. Plasați radioul în lumină solară. Aveți grijă ca razele soarelui să cadă direct pe câmpul cu celula solară. Dacă lumina solară 

este suficient de puternică se aprinde indicatorul alimentare ON din partea anterioară a radioului. Dacă lumina solară nu este 
suficient de puternică indicatorul alimentare ON nu se aprinde, iar radioul nu poate funcționa folosind energie solară.  
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Încărcarea acumulatorului NiMH 
Cu energie solară 
1. Mutați comutatorul alimentare în poziția ,  sau  
2. Plasați aparatul în lumină solară. Razele soarelui trebuie să cadă direct pe celula solară. Aparatul încarcă automat 

acumulatorul NiMH.  
3. În timpul încărcării se aprinde indicatorul CHA din partea anterioară a radioului.  
 

Cu dinam 
1. Mutați comutatorul alimentare în poziția ,  sau  
2. Dacă rotiți manivela dinamului acesta începe să producă curent. Aparatul încarcă automat acumulatorul NiMH. 
3. În timpul încărcării se aprinde indicatorul CHA din partea din față a radioului. Gradul de luminozitate al indicatorului CHA 

arată intensitatea încărcării acumulatorului.  

 
 

Cu bloc de alimentare de la rețea (nu este inclus) 
1. Mutați comutatorul alimentare în poziția ,  sau  
2. Conectați blocul de alimentare la priză și la intrarea DC IN 5 V a radioului. Radioul încarcă automat acumulatorul NiMH.  
3. În timpul încărcării se aprinde indicatorul CHA din partea din față a radioului.  

 
Observație 
1. Durata de încărcare este de maxim 8 ore. 
2. Achiziționați un bloc de alimentare cu 5 cleme și o tensiune de ieșire de 5 V și putere de ieșire de 300 mA sau mai mare.  
 

Cu portul USB al unui computer 
1. Mutați comutatorul alimentare în poziția ,  sau  
2. Pentru a conecta radioul la un computer: 
 

Metoda A: Introduceți capătul unui cablu USB într-un port USB al unui computer, iar celălalt capăt în intrarea DC IN 5 V a 
radioului. Aparatul încarcă automat acumulatorul NiMH.  

 
 
Metoda B: Folosiți cablul de încărcare inclus în colet și introduceți un capăt al acestuia în portul USB al computerului, iar celălalt 
capăt în intrarea DC IN 5 V a radioului folosind fișa specială de conectare pentru telefoane mobile. Aparatul încarcă automat 
acumulatorul NiMH.  
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3. În timpul încărcării se aprinde indicatorul CHA din partea anterioară a radioului.  
Observație 
Durata de încărcare este de maxim 8 ore.  
 

ÎNCĂRCAREA UNUI TELEFON MOBIL 
1. Folosiți un adaptor pentru a conecta un capăt al cablului (inclus în colet) la un telefon mobil cu scopul de a-l încărca.  

Observație: Fișa de conexiune este pentru un telefon cu terminal 5 cleme.  
2. Conectați celălalt capăt al cablului la mufa PHONE CHARGER a radioului.  

Observație: Nu aveți nevoie de un adaptor dacă capătul cablului de încărcare intră în mufa telefonului mobil.  

3. Mutați comutatorul alimentare în poziția  

 
4. Rotiți manivela dinamului pentru a încărca telefonul mobil.  

Observație: Este posibil ca radioul să nu poată încărca anumite telefoane mobile din cauza unor cerințe speciale privind 
valorile de tensiune și curent.  

 

FUNCȚIILE IMPORTANTE 
Utilizarea lanternei  
Mutați comutatorul funcții în poziția  pentru a porni lanterna. Mutați comutatorul funcții în poziția OFF pentru a opri 
lanterna.  

 
 

Utilizarea luminii de alarmă 
Mutați comutatorul funcții în poziția . Pentru a opri lumina alarmă mutați comutatorul funcții în poziția OFF.  
 

Utilizarea alarmei 
Mutați comutatorul funcții în poziția . Mutați comutatorul funcții în poziția OFF pentru a opri alarma.  
 
Observație: Lanterna, lumina de alarmă și alarma pot fi folosite cu toate sursele de alimentare.  
 

Utilizarea radioului 
1. Selectați o sursă de alimentare. 
2. Selectați o bandă de frecvență. Mutați comutatorul unde de frecvență în poziția FM, AM, SW1 sau SW2.  
3. Setați volumul sonor. Folosiți butonul VOLUME pentru a regla volumul sonor.  

 
 
4. Reglați recepția unei stații radio. Folosiți butonul TUNING și orientați-vă în funcție de scala de frecvențe radio pentru a găsi 

stația radio dorită.  
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Observație: Pentru a obține o recepție optimă pentru domeniile de frecvență FM, SW1 sau SW2 întindeți complet antena 
telescopică, orientați radioul în mod corespunzător sau plasați-l în apropierea unei ferestre. Dacă folosiți banda de frecvențe AM 
orientați radioul în așa fel încât recepția să fie optimă.  
5. Pentru a opri radioul mutați comutatorul alimentare în poziția OFF.  

 
 

UTILIZAREA CĂȘTILOR 
Conectați căștile (nu sunt incluse în colet) la ieșirea căști a radioului.  
 

DATE TEHNICE 
1. Domeniul de frecvențe  

FM: 87,0 - 108,0 MHz 
AM: 530 - 1600 KHz 
SW1: 5.80 - 10.0 MHz 
SW2: 11.6-18.2 MHz 

2. Putere max. de ieșire: cca. 100 mW 

3. Alimentare: 
baterii: 3 baterii AAA fiecare de 1,5 V  
DC: 5 V 

4. Mufă căști: diametru 3,5 mm 

5. Dimensiuni: 133 x 62 x 47 mm 

6. Greutate: cca. 256 g (inclusiv acumulator Ni-MH) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aceste instrucțiuni de utilizare sunt o publicație a German Electronics SRL (str. Cuza Vodă nr.61/A, Oradea, România) și MUSE Germany Gmbh (Am Exerzierplatz 
1a, 68167 Mannheim, 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 MUSE Germany Gmbh & German Electronics SRL (ediția în limba română) 
Toate drepturile rezervate 


