
 

w w w . g e r m a n e l e c t r o n i c s . r o   

Manual de utilizare                  
 

SISTEM AUDIO RETRO HIF-1923TUMPK 
CD/MP3 PLAYER CU PICK-UP, RADIO STEREO, 

CASETOFON ȘI ENCODER USB 
Cod produs: 491774 

 

 
 
 
 
Acest aparat a fost fabricat și asamblat respectând standardele înalte de calitate ale 
ROADSTAR.  
Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui produs. Vă rugăm să citiți în întregime manualul 
de utilizare și să-l păstrați pentru consultări ulterioare.  
 

Instrucțiuni de siguranță 
 

 

Simbolul „semnul exclamării în triunghi” indică instrucțiuni de manevrare și 
întreținere (service) importante, care trebuie respectate întocmai. 

Simbolul „fulger în triunghi” este folosit când există pericole de electrocutare din 
cauza tensiunilor periculoase ale unei componente expuse din interiorul carcasei. 

Pentru a preveni pericolul unei electrocutări nu demontați carcasa aparatului. 
Acesta nu are în interior componente care să necesite întreținere din partea utili-
zatorilor. Reparațiile pot fi efectuate numai de către un service autorizat.  

Acest aparat funcționează la tensiune de rețea de 230 V/50 Hz. Scoateți ștecărul 
din priză dacă nu folosiți aparatul o perioadă mai lungă de timp.  

Feriți aparatul de umiditate sau ploaie. 

Nu puneți aparatul sub tensiune decât după ce ați verificat dacă toate cablajele 
sale sunt corecte. 

Amplasați aparatul în așa fel încât să nu împiedicați circulația liberă a aerului. Nu 
instalați niciodată aparatul pe covoare sau în apropierea draperiilor și nu-l 
amplasați pe rafturi, precum cele ale unei biblioteci. 

Feriți aparatul de razele directe ale soarelui, precum și de alte surse de căldură.  

 

Eliminarea deșeurilor 
 

În scopul ocrotirii şi îmbunătăţirii calităţii mediului înconjurător, al protejării sănătăţii 
omului şi al utilizării resurselor naturale cu prudenţă şi în mod raţional, consumatorul este 
solicitat să predea produsul devenit inutilizabil la orice punct de colectare şi reciclare din 
localitatea de domiciliu, conform reglementărilor legale în vigoare. 

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 laolaltă cu gunoiul menajer.  

 

Instrucțiuni de utilizare 
Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de utilizare înainte de a începe să folosiți 
aparatul, pentru a vă putea familiariza cu funcțiile sale. Păstrați manualul de utilizare 
pentru consultări ulterioare.  
 

Elementele de control 
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1 Capac de protecție 
2 Tasta CD PLAY/PAUSE/STOP 
3 Tasta CD SKIP UP  
4 Tasta CD SKIP DOWN  
5 Tasta PLAY MODE 
6 Tasta FUNCTION 
7 Reglare volum sonor (VOLUME) 
8 Senzor telecomandă 
9 Tasta RECORD 
10 Compartiment CD 
11 Tasta OPEN/CLOSE 
12 Tasta radio AM 
13 Port USB 
14 Tasta radio FM 
15 Întrerupător alimentare ON/OFF 
16 Pârghie CUE 
17 Indicator led alimentare 
18 Display LCD 

19 Afișare led pentru stereo FM 
20 Radio DIAL SCALE 
21 Reglator TUNING 
22 Blocare braț 
23 Adaptor ax 
24 Selector viteză 33/45 rpm 
25 Suport pick-up 
26 Tasta CD/USB 
27 Difuzor (L/R) 
28 Antenă FM 
29 Cablu alimentare  
30 Compartiment casete 
31 Tasta pick-up 
32 Tasta CD STOP 
33 Tasta EJECT casete 
34 Compartiment casete 
35 Mecanism capac 
36 Pick-up 

 
Telecomanda 
 

Instalarea bateriei 
Pentru funcționare telecomanda are nevoie de două baterii tip CR-2025.  

 

Descrierea tastelor telecomenzii 
37 Tasta CD OPEN/CLOSE 
38 Tasta codificare (encoder) în modul 
CD/Phono/Casetofon pentru activarea funcției 
înregistrare 
39 Tasta REPLAY (CD/USB) 
40 Tasta PLAY/PAUSE (CD/USB)  
41 Tasta SKIP/SEARCH (CD/USB)  
42 Tasta SKIP/SEARCH (CD/USB)  
43 Tasta STOP (CD/USB)  
44 Tasta SKIP +10 (CD/USB) 
45 Tasta SKIP -10 (CD/USB) 
46 Tasta redare aleatorie 
47 Tasta ștergere (numai USB) 
48 Tasta programare (CD/USB) 
 
 

Conexiunea la rețeaua de alimentare 
 

Înainte de a pune aparatul în funcțiune asigurați-vă că tensiunea de rețea de la priza dvs. 
corespunde cu datele indicate pentru tensiune specificate pe plăcuța aparatului. 
Pentru siguranța dvs. citiți cu atenție acest manual de utilizare înainte de a conecta aparatul 
la tensiunea de rețea.  
 

Funcționarea la rețea (AC) 
Acest aparat funcționează numai la o tensiune AC de 230 V/50 Hz. Dacă conectați aparatul 
la o altă sursă de tensiune riscați să-l defectați.  
 

ATENȚIE 
Pentru a evita pericolul electrocutării separați aparatul de la rețeaua de alimentare înainte 
de a demonta capacul. Nu scoateți părțile componente aflate în interiorul carcasei 
aparatului. Pentru operațiile de întreținere adresați-vă numai persoanelor calificate.  
 

Instrucțiuni de siguranță 

Feriți aparatul de umiditate sau ploaie.  
Alimentare: AC 230 V/50 Hz – numai curent alternativ (AC) 

Acest simbol indică faptul că aparatul are izolație dublă. Împământarea nu este 
necesară.  

 

Operațiile necesare punerii în funcțiune a aparatului 
 

 Scoateți cu grijă aparatul din colet. Păstrați cutia aparatului pentru eventuale utilizări 
ulterioare. 

 Vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare înainte de a începe să folosiți acest 
aparat.  
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Alimentarea de la rețea (AC) 

 Conectați cablul de alimentare AC la o priză AC.  
 

Recepția semnalului radio 
 

1. Apăsați întrerupătorul ON/OFF (15). Se aprinde indicatorul ON (17).  
2. Alegeți bandă dorită de frecvențe folosind selectorul bandă de frecvență pentru FM (14) 

sau AM (12).  
3. Ajustați stația de radio dorită cu ajutorul selectorului canale radio (21).  
 

Antena 
Pentru recepția FM aparatul are încorporat în partea posterioară un fir FM (28). Mișcați 
firul în sus și în jos până ce obțineți recepția optimă.  
Recepția semnalului radio AM se face de către antena de ferită integrată în aparat. De 
aceea nu trebuie decât să orientați aparatul până ce obțineți recepția optimă.  
 

Recepția FM stereo și mono 
Dacă ați recepționat un semnal FM și poziționați selectorul bandă FM în poziția FM ST (FM 
stereo) veți recepționa postul radio în modul stereo. Luminează indicatorul stereo FM (19).  
 

Modul de funcționare pick-up 
 

Operații pregătitoare 
Deschideți capacul de protecție. 
Desfaceți cele două șuruburi TRANSIT cu ajutorul unei monezi. Demontați 
clema brațului și scoateți capișonul de protecție al acului.  

 

 
 
 
 
 
Modul de funcționare pick-up 
1. Apăsați comutatorul FUNCTION (31) pentru a selecta funcția PH.  
2. Instalați un disc pe pivotul central al platanului. Instalați adaptorul EP pe pivotul central 

dacă folosiți discuri EP 17 cm.  
3. Setați selectorul viteză (24) la 33/78 sau 45 rpm în funcție de discul utilizat. 
4. Deblocați clema brațului și îndepărtați capișonul de protecție de pe ac. 
5. Ridicați brațul cu ajutorul pârghiei brațului. 
6. Mutați brațul la începutul discului sau pe o anumită porțiune a acestuia.  
7. Coborâți cu atenție brațul pe disc folosind pârghia acestuia; pornește redarea discului. 
8. După ce audiția se încheie brațul se oprește automat; ridicați brațul și puneți-l pe 

suport. 

9. Dacă doriți să opriți discul în timpul redării ridicați brațul de pe disc și depozitați-l pe 
suport.  

Observație: Nu rotiți și nu opriți discul în mod manual. Dacă mișcați sau loviți pick-up-ul fără 
a asigura brațul cu clema s-ar putea defecta brațul pick-up-ului. Reașezați capișonul de 
protecție pe ac atunci când nu folosiți aparatul.  
 

Redarea unui CD 
 

Primii pași 
1. Apăsați comutatorul FUNCTION (26) pentru a selecta modul CD/USB. 
2. Deschideți ușa compartimentului CD (11) apăsând tasta OPEN/CLOSE (10). 
3. Instalați un CD în compartimentul CD așezând CD-ul cu partea inscripționată în sus, iar 

apoi închideți ușa compartimentului CD.  
4. CD-ul este citit și începe redarea.  
 
Redare, pauză, stop 
1. Porniți redarea cu ajutorul tastei CD PLAY/PAUSE (32); este redată prima piesă. 
2. Pentru a opri redarea apăsați din nou tasta CD/STOP (2). Timpul de redare este oprit. 

Apăsați din nou tasta pentru a reactiva redarea.  
 
Funcția skip și search 
1. Dacă în timpul redării sau pauzei apăsați tasta SKIP UP  (3) aparatul sare la 

următoarea piesă, afișează numărul piesei respective și rămâne în modul redare, 
respectiv pauză.  

2. Dacă în timpul redării sau pauzei apăsați tasta SKIP DOWN  (3) aparatul sare la 
începutul piesei actuale, afișează numărul piesei redate actual și rămâne în modul 
redare, respectiv pauză.  

3. Dacă după pasul descris la pct. 2. apăsați din nou tasta SKIP DOWN (3) aparatul sare la 
piesa anterioară și rămâne în modul redare, respectiv pauză.  

4. Mențineți apăsată tasta SKIP UP/DOWN (3) în timpul redării CD/MP3; aparatul rulează 
rapid înainte, respectiv înapoi până la eliberarea tastei.  

5. Apăsați tasta +10 sau -10 de pe telecomandă pentru a activa funcția skip.  
 
Cerințe legate de formatul MP3/WMA 

 Bitrate MP3: 32 kbps – 256 kbps; bitrate WMA: 32 kbps – 320 kbps.  

 Calitatea redării unui disc MP3 depinde de calitatea înregistrării și de procedeul de 
înregistrare. În plus, din cauza formatului diferit operațiile de căutare și citire ale unui 
disc MP3 durează mai mult decât la un CD obișnuit.  

 
Repetarea, intro și redarea aleatorie 
Apăsați de mai multe ori tasta REPEAT (telecomandă) înainte sau în timpul redării pentru a 
selecta modul dorit de redare pentru o melodie, director (numai la MP3) sau pentru toate 
piesele.  
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Pentru CD 

 
 
Pentru discuri MP3/WMA 

 
Repetarea 
Cu ajutorul acestei funcții puteți asculta în mod repetat o anumită melodie sau director. 
 

Redarea aleatorie 
Această funcție permite redarea aleatorie a tuturor pieselor sau a unui anumit director.  
 

Funcția programare 
 

Pentru CD-urile obișnuite sau discurile 99 IN MP3 puteți programa maxim 20 de piese pe 
care să le redați în succesiunea dorită: 
1. Apăsați modul CD/USB și opriți redarea CD. 
2. Apăsați tasta PLAY/MODE; pe displayul LCD (18) apare P. În plus, apar și numărul 

programului, dar și pozițiile pentru numărul piesei care trebuie programată. 
3. Alegeți o piesă cu ajutorul tastelor SKIP    (3).  
4. Salvați piesa în memorie apăsând tasta PLAY MODE. 
5. Repetați pașii 3 și 4 pentru a salva alte piese.  
6. După programarea tuturor pieselor apăsați tasta CD PLAY PAUSE (2) pentru a reda 

piesele în succesiunea programată. 
7. Pentru a șterge programul apăsați tasta STOP de pe telecomandă.  
 

Redarea fișierelor MP3/WMA de pe medii de stocare USB 
 

Sistemul audio poate decodifica și reda date MP3 și WMA de pe mediile de stocare USB 
conectate.  
1. Setați selectorul (15) în modul CD/USB, iar apoi apăsați tasta FUNCTION (6) pentru a 

selecta modul USB. 
2. Introduceți cablul USB în portul USB cu partea superioară orientată în sus. 

 Dacă mediul de stocare este conectat în mod greșit pot apărea daune la nivelul 
sistemului audio sau a mediului de stocare USB. Verificați dacă mediul de stocare a fost 
conectat corect la portul USB. 

3. După conectare sistemul începe automat să citească mediul de stocare, iar pe displayul 
LCD (18) apare numărul total de fișiere MP3/WMA. 

4. Pentru redare folosiți pașii descriși la redarea CD-urilor și discurilor MP3.  
 
Observație 

 Sistemul audio poate identifica și citi date în format MP3 sau WMA doar prin portul USB 

 Dacă la portul USB al sistemului audio se conectează un player MP3 se poate întâmpla 
ca la anumite modele de playere din cauza diferențelor în formatul de codificare MP3 să 
nu fie posibilă redarea prin portul USB. În acest caz nu este vorba despre o defecțiune a 
sistemului audio.  

 

Modul de funcționare casetofon 
 

Generalități 
Redarea casetelor: 
Activați modul TAPE folosind comutatorul (30).  
După instalarea casetei aparatul activează automat redarea. 

 
 

Fast forward 
În timpul redării apăsați tasta TAPE FORWARD/EJECT (33) până la jumătate și activați modul 
fast forward (repede înainte) pentru casetă. 
Dacă apăsați din nou ușor tasta opriți caseta într-o anumită poziție.  
 
Stop și eject 
Apăsați complet tasta FAST FORWARD/EJECT (33). Caseta este expulzată prin capac (22).  

 
 

Codificare (digitalizare) CD/PHONO în fișiere MP3 
 

Sistemul audio permite codificarea CD-urilor, casetelor și discurilor în formatul MP3, 
precum și înregistrarea pe mediile de stocare folosind portul USB. 
 

A. Codificare (digitalizare) CD  
I. Codificarea unei melodii 
1. Activați redarea normală a piesei de pe CD care trebuie codificată și înregistrată. 

2. În timpul redării piesei apăsați de două ori tasta RECORD (9); pe display apare . 
Acest lucru înseamnă că are loc procesul de codificare.  

3. Apăsați tasta STOP pentru a încheia înregistrarea piesei.  
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II. Codificarea unui disc  
1. Instalați în compartimentul CD un CD cu partea inscripționată în sus și apoi închideți ușa 

compartimentului CD. 
2. După încheierea operației de citire apăsați de două ori tasta RECORD (9); pe display 

apare . Acest lucru indică începerea procesului de codificare.  
3. După încheierea codificării redarea este oprită automat.  
 
OBSERVAȚIE: 
- Viteza de înregistrare este de 1:1 și corespunde timpului de redare actual al piesei CD. 
- Sistemul audio realizează un director RECORD în care sunt salvate piesele codificate. 
- Formatul de înregistrare este presetat la un bitrate MP3 de 128 kbps și o rată de 

eșantionare de 44,1 kHz.  
- În timpul modului codificare nu se înregistrează melodii.  
- Pentru a întrerupe înregistrarea apăsați din nou tasta RECORD în timpul procesului.  
- Înregistrarea se încheie numai după codificarea în întregime a unei piese. Dacă 

întrerupeți codificarea înainte de a se încheia piesa nu va fi înregistrată și nici stocată pe 
mediul de stocare USB. 

 
III. Copierea unui fișier MP3/WMA 
Dacă ați instalat un disc MP3/WMA în locul unui CD normal, atunci sistemul audio va copia 
datele pe un mediu de stocare USB sau SD după acționarea tastei RECORD (9). Procedura 
este similară cu cea descrisă la codificarea CD. Nu uitați că sistemul audio nu trece în modul 
copiere date numai după citirea fișierelor MP3/WMA. 
 

B. Codificare PHONO 
1. Inserați dispozitivul USB. 
2. Apăsați comutatorul pentru a activa modul PHONO. 
3. Porniți în modul PHONO redarea melodiei. 
4. Apăsați de două ori tasta RECORD (9). 
5. Pe displayul LCD apare afișarea REC. Sistemul audio activează acum modul codificare.  
6. După încheierea codificării apăsați STOP.  
 

C. Codificare casete  
1. Inserați dispozitivul USB. 
2. Apăsați comutatorul pentru a activa TAPE. 
3. În modul casetă TAPE porniți redarea melodiei. 
4. Apăsați de două ori tasta RECORD (9).  
5. Pe displayul LCD apare afișarea REC. Sistemul audio activează acum modul codificare.  
6. După încheierea codificării apăsați STOP.  
 

Ștergerea unei melodii de pe dispozitivul USB: 
1. Introduceți dispozitivul USB. 

2. Apăsați comutatorul pentru a activa CD/USB. 
3. Apăsați tasta FUNCTION pentru a selecta dispozitivul USB. 
4. Apăsați tasta DELETE de pe telecomandă în timpul redării sau modului STOP pentru a 

șterge piesa actuală.  
 

Deconectarea dispozitivului USB 
Pentru a deconecta un mediu de stocare USB opriți aparatul sau setați modul de 
funcționare pe CASETOFON, PHONO sau TUNER. În cazul unui mediu de stocare USB acesta 
poate fi scos direct din portul USB.  
 

Date tehnice 
 

Alimentare 
Funcționare la rețea (AC)   230 V/50 Hz 
Baterii telecomandă  2 x CR-2025V 
Domeniul de frecvențe radio 
FM    87,5 - 108 MHz 
AM    522 - 1620 kHz 
 
 
Datorită progreselor tehnice permanente ne rezervăm dreptul la modificări tehnice și de 
design, fără notificare prealabilă.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceste instrucţiuni de utilizare sunt o publicaţie a German Electronics SRL (Sucevei nr.14/201, Oradea, România) şi 
Roadstar Management S.A. (Via Passeggiata 7, CH-6883 Novazzano, Elveția). 
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. 
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