AKAI APRC25U

APRC25U

Pentru a reduce riscul electrocutarii sau a incendiului, nu expuneti aparatul la umezeala sau la ploaie.
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AKAI APRC25U
CD /MP3 PLAYER CU USB
Model APRC25U
Va rugam cititi intregul manual de instructiuni inainte de a folosi aparatul si pastrati-l pentru eventuale
probleme. Ne cerem scuze pentru orice greseala de text sau foto si orice schimbare a datelor tehnice.
Daca aveti orice intrebare legata de probleme tehnice va rugam contactati-ne.
Masuri de siguranta
Produsul trebuie reparat numai in service de personal calificat.
Produsul nu trebuie dezmembrat sau modificat.
Nu puneti produsul in locuri unde ar putea curge apa sau orice alt tip de lichid pe el. Nu puneti obiecte care
contin lichide pe produs, ex. : vaza cu flori, pahare cu apa.
Opriti aparatul pe timpul noptii sau cand plecati de acasa pentru un timp mai indelungat.
Nu acoperiti produsul. Necesita o ventilatie adecvata cu o distanta de cel putin 15cm intre gaurile de
ventilatie si zonele din imprejur pentru a preveni aparatul sa se incinga.
Nu puneti aparatul in locuri umede, murdare sau in locuri unde exista vibratii puternice.
Indepartati bateriile daca aparatul nu va fi folosit pentru o perioada mai lunga de timp.
Explicarea simbolurilor
Atentie ! Pentru a reduce riscul electrocutarii, nu indepartati carcasa, nu
umblati in interiorul aparatului, adresati-va personalului calificat.
Acest simbol avertizeaza in privinta unor tensiuni periculoase in
aparat care sunt suficient de
puternice pentru a provoca electrocutarea.
Acest semn indica utilizatorului prezenta unor importante operatiuni si a instructiuni speciale de
intretinere.
In cazul unor defectiuni cauzate de descarcarea electrostatica, resetati aparatul pentru a putea a-l readuce la
functionare normala.
Aparat cu Laser Clasa 1

Atentie! Laserul intern emite radiatii invizibile.Nu deschideti pentru a evita expunerea directa a ochilor la
raza laser.
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1. VOLUME : regleaza nivelul volumului.
2. STEREO HEADPHONE JACK -Mufa de casti stereo,jack de 3.5 mm.
3. JACK INTRARE AUX
• Conecteaza aparatele auxiliare.
4. FOLDER UP
• Apasati pentru a selecta diferite foldere sau de a sari cu cate 10 melodii (MP3).
5.PLAY MODE
• Repeta redarea CD/MP3.Selecteaza intre : Normal(Fara repetare) – Repeta (Repeta melodia curenta)Repeta Album(Repeta Album)- Repeta All (Repeta toate melodiile) – Random(Repeta toate melodiile
aleatoriu).
• Reda programat CD/MP3/USB.
6. Usita CD
• Apasati OPEN/CLOSE pentru a inchide sau decshide usita CD.
7. Afisaj
8.Conector USB
• Conectare dispozitivelor USB.
9. ◄◄/ I ►►
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• Apasati o data sau de mai multe ori pentru a trece la melodia anterioara.
• Apasati si tineti pentru cautare inapoi intr-o melodie.
10. ►► / I ►►
• Apasati o data sau de mai multe ori pentru a trece la melodia urmatoare.
• Apasati si tineti apasat pentru cautare inainte.
11. ►/ ||, CD/USB
• Apasati pentru start sau pauza pe redare.
• Apasati si comutati intre redarea CD sau dispozitivul USB.
12. STOP
• Apasati pentru a opri redarea CD/MP3/USB.
13. Maner
14.Anetena telescopica
15. Comutator functii
• Alege intre functiile : CD/MP3,AUX IN,FM sau AM
16.Butonul reglaj frecventa
• Rotiti pentru a modifica frecventa (AM/FM)
17. Capac baterii
• Compartimentul pentru cele 8 x LR14/C baterii
18. Mufa AC
• Mufa pentru cablul de retea
19. Comutator ON/OFF.
Alimentarea de la retea
1. Verificati daca tensiunea (V) de alimentare a aparatului corespunde cu cea a sistemului de alimentare
locala (230V AC, 50Hz).
2. Conectati cordonul de alimentare al aparatului la priza de retea. Comutati in pozitia ON.Dupa aceea puteti
folosi aparatul.
3. Pentru a inchide complet aparatul, comutati in pozitia OFF sau scoateti cordonul de alimentare din priza de
retea. Scoateti cordonul de alimentare din priza pentru a proteja aparatul de fulgere si furtuni.

Bateriile (nu sunt incluse)
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Deschideti compartimentul bateriilor si introduceti 8 baterii de tipul LR-14 de preferinta alkaline respectand
polaritatea + si -.

Bateriile contin substante chimice deci trebuie reciclate. Folositi bateriile intr-un mod corect pentru ca
aparatul sa functioneze, de aceea nu trebuie sa amestecati baterii noi cu baterii vechi, folositi numai baterii
noi. Nu amestecati baterii alkaline cu cele normale. Folositi acelasi tip de baterii, de preferinta alkaline.
Scoate-ti bateriile din aparat daca urmeaza sa nu-l folositi o perioada indelungata de timp
Operatiii generale
Opriti aparatul pentru a salva energie.
Pentru a evita consumul inutil de curent, opriti aparatul intotdeauna cand nu il mai folositi comutand in
pozitia OFF.
Radio
Receptia radio
1. Fixati selectorul FUNCTION pe AM/FM.
2. Rotiti butonul TUNING a gasi postul de radio dorit.
FM : Scoateti si ajustati antena telescopica pentru o buna receptie
AM : Pentru receptia AM este folosita antena incorporata. Intoarceti aparatul pentru cea mai buna
receptie.
3.Ajustati volumul de la butonul de rotire.
4. Daca ati terminat de ascultat, aduceti selectorul FUNCTION la pozitia OFF pentru a opri aparatul.
.
PLAYERUL CD
Redarea unui CD/MP3
Aparatul poate reda Discuri Audio, CD-R si CD-RW si discuri care contin fisiere MP3. Nu incercati sa redati
CD-ROM, CDi, VCD, DVD sau CD de computer.
1. Pentru a deschide usita CD, apasati usita CD pe punctul marcat OPEN/CLOSE.
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2. Introduceti un CD,CD-R,CD-RW sau MP3 in locas, cu fata cu eticheta in sus, si apasati incet usita pentru
a inchide locasul.
3. Setati functia pe CD/USB. Pe display apare -- inainte cu putin de a afisa melodiile.
4. Apasati PLAY/PAUSE pentru a incepe redarea.
5. Pentru pauza pe redare apasati PLAY/PAUSE. Pentru a continua apasati PLAY/PAUSE din nou.
6. Pentru a opri redarea CD-ului, apasati STOP.
7. In modul MP3, apasati STOP/FOLDER pentru a selecta albumul dorit.
Nota : redarea CD-ului se va opri cand :
- ati deschis usita CD-ului.
- ati selectat RADIO ca sursa de sunet.
- CD-ul a ajuns la final.
Redarea de pe USB
Acest CD player poate reda muzica MP3 de la USB. Unitatea suporta USB 1.1 si 2.0.
1. Conectati USB la panoul fata al aparatului.
2. Fixati comutatorul de functii pe pozitia CD.USB
3. Apasati si mentineti butonul CD-USB pana cand este afisat pe ecran. Pe display apare -- inainte cu putin
de a afisa melodiile.
4.Apasati butonul PLAY/PAUSE pentru inceperea redarii.
5. Pentru pauza pe redare apasati PLAY/PAUSE. Pentru a continua apasati PLAY/PAUSE din nou.
6. Pentru a opri redarea CD-ului, apasati STOP.
Nota la redarea USB
Aparatul poate reda numai formatele Audio CD si MP3.Selectati diferite melodii CD/MP3/USB.
Selectati alta melodie.
In timpul redarii se pot folosi butoanele
sau
pentru a alege o melodie.
Daca ati ales o melodie dupa numar cu redarea in pauza sau oprita ,apasati PLAY/PAUSE pentru a relua
redarea.
1. Apasati o data scurt
pentru melodia urmatoare ,sau repetat pana va fi afisat numarul melodiei
dorite.
2. Apasati butonul
o data scurt pentru a reveni la inceputul melodiei.
3. Apasati butonul
mai mult decat o data scurt pentru a reveni melodia anterioara.
4.Apasati FOLDER UP pentru a selecta directorul (pentru MP3 si USB).
Gasirea unei sectiuni anume dintr-o melodie
1. Apasati butonul ◄◄ sau ►► si mentineti pentru derularea rapida a melodiei.
2. Eliberati butonul ◄◄ sau ►► cand auziti sectiunea dorita de dumneavoastra. Redarea normala
revine.
Diferite moduri de redare:
In timpul redarii apasati PLAY MODE repetat pentru activarea redarii repetate. Pe display apare functia
selectata.
REPEAT 1
-reda melodia curenta incontinuu.
REPEAT ALBUM
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- repeta folderul selectat
REPEAT ALL
-reda intregul CD continuu
RANDOM – repeta toate melodiile CD in ordine aleatorie.
Nota : Acest aparat suporta majoritatea dispozitivelor USB de pe piata. Nu va putem garanta 100%
compatibilitatea cu toate dispozitivele USB si nu este o indicatie de stricare a unitatii.
Programarea melodiilor
Se pot programa pana la 32 de melodii in ordinea dorita. De asemenea se poate memora o melodie de mai
multe ori.
1. Inainte de redare puteti apasa butonul PLAY MODE pentru a merge in meniul de programare.
2. “PROG” si “P01” vor clipi pe display.
3. Apasati butonul FOLDER repetat pentru a selecta directorul dorit. (pentru MP3 si USB)
4. Apasati
sau
pentru melodia dorita.
5. Cand apare numarul melodiei dorite, apasati butonul PLAY MODE odata pentru a stoca melodia.
6. “PROG” si “P02” vor clipi pe display.
7. Repetati pasii 3 pana la 6 si memorati toate melodiile dorite.
8. Pentru a incepe redarea programului, apasati ►/ || .
Stergerea unui program
Puteti sterge continutul memorat prin :
-deschiderea usitei CD;
-aducerea selectorul FUNCTION pe pozitia AM,FM sau AUX IN.
-apasand butonul STOP de doua ori in timpul redarii sau cand player-ul este oprit.
AUX IN
Puteti conecta dispozitive auxiliare cum ar fi MP3 player la acest aparat.
1.Conectati dispozitivul la jack-ul AUX IN (cablul nu este prevazut)
2. Setati functia comutand in pozitia OFF/AUX IN.
3. Ajustati volumul dispozitivului daca este necesar.
Intretinerea si metode de siguranta
Folositi o carpa uscata pentru curatare. Nu folositi detergent care contine alcool,
amoniac, petrol sau materiale abrazive pentru ca pot distruge carcasa.

Ingrijirea CD Player-ului si a CD-urilor.
Partea de scriere a cd-ului nu trebuie atinsa niciodata.
Schimbari bruste de temperatura pot forma condens si pot afecta aparatul. Redarea unui cd nu este posibila in
acest caz. Nu incercati sa-l curatati, lasati aparatul intr-o zona aerisita pentru a se evapora condensul.
Intotdeauna inchideti usita cd-ului pentru a evita depunerea de praf. Pentru curatarea prafului folositi o carpa
uscata.
Nu scrieti nimic pe cd ,nu atasati etichete pe acesta.
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Specificatii tehnice
GENERAL
Alimentare cu curent
Dimensiuni
Frecventa
Sectiunea AUDIO
Puterea de iesire (RMS)
Impedanta difuzoare
Puterea consumata

AC 230 V, 50 Hz sau 8 baterii x LR14/C
295 (W)x220(H)x130(D) mm
AM 540-1600 KHz
FM 88-108 MHz
2x1W R.M.S.
8 ohm
14 wati

Disfunctionalitati
Daca apar anumite probleme, verificati mai intai lista de mai jos.
Nu deschideti aparatul pentru a nu va expune riscului de electrocutare.
Daca nu puteti remedia problema, consultati un service autorizat.
ATENTIE ! Nu incercati sa reparati singur aparatul deoarece veti pierde garantia.
Fara Sunet/Putere audio

Fara indicatie disc

-Volumul nereglat
*Reglati VOLUME
-cablul de retea nu este conectat corect
*Conectati cablul de retea corect si ferm.
-Bateriile descarcate/Introduse incorect
*Introduceti baterii noi corect

-Nu ati introdus CD
*Introduce-ti un CD,CD-R sau CD-RW
-CD zgariat sau murdar
*Inlocuiti /Curatati CD
-Lentilele laserului au condens
*Asteptati pana condensul se evapora.
-CD-R nu este inregistrat sau nu este
finalizat.
*Folositi un CD-R finalizat.

Afisajul nu functioneaza corect.
Aparatul nu raspunde la nici-o comanda
-Descarcari electrostatice
*Opriti aparatul si decuplati de l Playerul CD nu functioneaza
aretea.Reconectati-l dupa cateva secunde.
-CD zgariat rau sau murdar
*Inlocuiti /Curatati CD
-Lentilele laser cu condens
*Asteptati pana cand dispare condensul.
CD sare melodiile
-CD defect sau murdar
*Inlocuiti sau stergeti CD
-Programul este activ
*Iesiti din modul Program
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Reciclarea echipamentelor electrice şi electronice uzate:
Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj semnifică faptul că produsul
respectiv nu trebuie tratat ca un deşeu menajer obişnuit. Nu aruncaţi aparatul la
gunoiul menajer la sfârşitul duratei de funcţionare, ci duceţi-l la un centru de
colectare autorizat pentru reciclare. În acest fel veţi ajuta la protejarea mediului
înconjurător şi veţi putea împiedica eventualele consecinţe negative pe care le-ar
avea asupra mediului şi sănătăţii umane.
Pentru a afla adresa celui mai apropiat centru de colectare:
-

Contactaţi autorităţile locale;
Accesaţi pagina de internet: www.mmediu.ro ;
Solicitaţi informaţii suplimentare de la magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.
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