AKAI
RADIO PORTABIL/PLAYER CD
APRC 5

MANUAL DE UTILIZARE
1.SIGURANTA
1.1 Folosire
Rdio cu ceas/player CD va trezeste cu muzica de la CD sau de la un post de radio.
Functiile ceasului include alarma si program sleep.
Cititi cu atentie acest manual inainte de prima folosire.
1.2 Etichetele de pe acest manual.
ATENTIE
Atentionare inseamna ca este posibila ranirea sau moartea daca nu respectati
aceste instructiuni.
PRECAUTIE
Precautie inseamna ca este posibila defectarea aparatului.
Nota da informatii aditionale ca de ex. pentru o procedura.
1.3 Instructiuni generale de siguranta.
ATENTIE
Nu impinge aparatul. Aparatul poate cadea si cauza raniri

PRECAUTIE
Nu lasati sa patrunda nici un fel de lichid in aparat.
ATENTIE
Nu lasati sa patrunda nici un obiect in gaurile de aerisire.
PRECAUTIE
Nu blocati gaurile de aerisire.
Acest aparat are dubla izolatie deci nu este necesar fir de impamantare.
Verificati intotdeauna ca tensiunea locala corespunde cu cea inscrisa pe eticheta
aparatului
2. PREGATIREA PENTRU UTILIZARE
2.1 Despachetarea
• Despachetati aparatul cu grija
• Verificati daca ambalajul contine cele de mai jos.Daca este ceva lipsa
contactati magazinul de unde ati achizitionat aparatul.
• Dezlipiti eticheta de pe panoul fata cu grija.

`

Va recomandam sa pastrati ambalajul original si materialul de ambalare in
caz ca va fi necesar sa returnati produsul la service.Acesta este unica cale
pentru protectia aparatului la defectari in transport.Daca nu doriti pastrarea
ambalajului ,va rugam san u uitati sa reciclati materialele de ambalaj
pentru a proteja mediul inconjurator.
2.2 Continutul ambalajului
Urmatoarele articole sunt incluse in amblajul produsului achizitionat:
1 Radio /player CD
1 Cablu alimentare
1 Manual de utilizare.

Daca este ceva lipsa contactati magazinul.
3. INSTALARE
• Asezati aparatul pe o suprafata neteda orizontala.
• Conectati aparatul la priza
PRECAUTIE
•
•

Nu asezati aparatul langa surse de caldura
Nu expuneti aparatul la lumina directa a soarelui.

3.1 Conectarea la retea.

•
•

Conectati mufa mama a cablului de retea la mufa AC MAINS
Conectati cablul la retea.

3.2 Alimentarea cu baterii

Aparatul poate fi alimentat prin baterii .Pentru acest scop aparatul foloseste sase
baterii (C)
•
•

Bateriile nu sunt incluse cu aparatul
Bateriile nu sunt necesare in functionare normala

Instalarea bateriilor
• Scoate-ti capacul bateriilor
• Introduceti bateriile urmarind marcajul de polaritate (+) si (-)
• Fixati capacul bateriilor.
PRECAUTIE

Instalarea incorecta a bateriilor poate cauza curgerea acestora si corodari
care vor defecta aparatul.Corodarea ,oxidarea curgerea bateriilor sau
oricare alta defectare datorata acidului va anula garantia.
4. FUNCTII
4.1 Radio cu ceas/Player CD

1. Maner
2. Buton PROGRAM
3. Buton REPEAT
4. Buton PREV
5. Compartiment CD
6. Afisaj
7. Buton NEXT
8. Buton STOP
9. Buton PLAY/PAUSE
10. Buton TUNING
11. Comutator FUNCTION
12. Buton VOLUME
13. Antena FM
5. OPERARE
• Pentru a selecta sursa sunet (AM/FM/CD) mutate comutatorul
FUNCTION (11) pe pozitia dorita.Pentru oprirea aparatului se pune
comutatorul pe pozitia OFF,
• Pentru a regla nivelul volumului ,rotiti butonul VOLUME (12) pana se
obtine nivelul dorit.
5.2 FUNCTIILE RADIO
• Pentru a selecta banda radio ,treceti comutatorul FUNCTION(11) pe
pozitia AM sau FM.
• Pentru a alege o frecventa sau un post radio ,rotiti TUNING (10) pana
ati ajuns la frecventa dorita.

Pentru imbunatatirea receptiei FM extindeti antenna .Pentru
imbunatatirea receptiei AM rotiti aparatul.

5.5 FUNCTIILE CD
• Pentru a selecta functia CD ,treceti comutatorul FUNCTION(11) pe
pozitia CD
• Pentru a introduce un CD;
- Deschideti compartimentul cu butonul OPEN(5)
- Introduceti un CD cu eticheta in sus
- Inchideti compartimentul CD(5)
• Porniti aparatul .Afisajul va arata timp de doua secunde numarul total
al melodiilor .
• Pentru a porni redarea ,apasati o data butonul PLAY/PAUSE(9).
Pe durata redarii urmatoarele functii sunt active:
• Pentru a alege o melodie ,apasati butonul PREV(4) sau butonul
NEXT(7) pana este afisata melodia dorita.
• Pentru a cauta un punct specific pe disc ,tineti apasat butonul PREV(4)
sau butonul NEXT(7) pana se ajunge la punctul dorit apoi eliberati
butonul.
• Pentru pauza pe redare ,apasati o data butonul PLAY/PAUSE(9)
,pentru a relua redarea apasati acelasi buton din nou.
• Pentru a opri redarea ,apasati butonul STOP (8)
FOLOSIREA FUNCTIEI REPEAT(repeat)
Aceasta functie este activa in modul PLAY si STOP.
• Apasati butonul REPEAT (3) o data pentru ca aparatul sa repete
melodia in redare.Indicatorul REPEAT se aprinde.
• Apasati butonul de doua ori pentru a repeta toate melodiile de pe
CD.Indicatorul REPEAT ALL este pornit.
• Apasati butonul inca o data pentru a iesi din modul repeta.
FOLOSIREA FUNCTIEI PROGRAM
Pentru a folosi functia PROGRAM pentru CD ,redarea trebuie oprita,modul
STOP.
• Pentru a reda o lista de melodii (max 20) intr-un program apasati
butonul PROGRAM (2)
Pentru a programa un CD:
• Apasati butonul PREV(4) sau butonul NEXT(7) pana este afisata
melodia dorita.
• Apasati butonul PROGRAM (2) pentru a confirma selectia.Repetati
pasii anteriori pentru a selecta mai multe melodii si confirmati fiecare
selectie apasand butonul PROGRAM (2).
• Apasati butonul PLAY/PAUSE(9) pentru a porni programul.
• Pentru a reda programuldin nou apasati butonul PROGRAM (2) dup
ace s-a terminat redarea..Apasati butonul PLAY/PAUSE(9) pentru a
porni programul din nou.
• Pentru a vedea programul in modul stop,apasati butonul
PROGRAM(2)
• Pentru a sterge programul inainte de pornirea acestuia ,apasat butonul
STOP(8) .

•

Pentru a sterge programul in timpul redarii ,apasati butonul STOP(8)
de doua ori.

Un program este de asemenea sters daca ati deschis compartimentul CD
6.CURATAREA SI INTRETINEREA
ATENTIE
Inainte de curatarea sau intretinerea aparatului ,opriti-l si decuplati-l de la
retea.
• Curatati exteriorul aparatului cu o carpa moale.Daca este foarte
murdara ,muiatai carpa in apa cu putina solutie neutral.
• Curatati lentilele daca sunt murdare cu o solutie speciala (neinclusa in
accesorii)
6.1 MANUIREA SI INTRETINEREA CD
• Tineti discuriel cu degetele.Tineti discul de marginea exterioara si cu
un deget in gaura centrala.Nu atingeti suprafat discului.
• Nu indoiti sau apasati discurile .Nu expuneti discurile direct in lumina
soarelui sau lang surse de caldura.
• Curatati suprafata discului cu o carpa moale .Stergeti suprafat discului
cu atentie radial dinspre centreu catre margini.
• Nu folositi tiner ,alcool ,solventi chimici sau spray de curatare
.Asemenea lichide vor distruge iremediabil suprafata discului.
7. IN CAZ DE PROBLEME
Problema
Nu exista afisaj

Solutia
Porniti aparatul
Conectati correct aparatul la retea
Selectati functia corecta cu comutatorul FUNCTION(16)
Lipsa sunet
Conectati correct aparatul
Reglati volumul
Cautati un post radio
Verificati daca CD este introdus correct cu eticheta in sus
Curatati lentilele.
8. SPECIFICATII TEHNICE
Parametrul
Tensiunea de alimentare
Puterea consumata
Putere maxima de iesire
Benzi radio
Dimensiuni (L x I x l)
Greutate

Valoarea
230V ac ~ 50 Hz
12W
2 x 3 W(2 x 1 W RMS)
AM/FM
269 x 98 x 168 mm
1.9 kg

Domeniul de frecventa radio
Radio AM
Radio FM
Tensiune baterii
Marime baterii

540 – 1600 kHz
88 - 108 Mhz.
6 x 1.5 V
C

Acest aparat este in construit in concordanta cu standardele internationale de siguranta si
compatibilitate electromagnetica ( CE si EMC)

-

Reciclarea ecipamentelor electrice si electronice uzate
Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj semnifica faptul ca produsul
respectiv nu trebuie tratat ca un deseu menajer obisnuit .Nu aruncati aparatul
la gunoiul menajer la sfarsitul duratei de functionare ,ci duceti-l la un centru
de colectare autorizat pentru reciclare .In acest fel veti ajuta la protejarea
mediului inconjurator si veti putea impidica eventualele consecinte negative
pe care le-ar avea asupra mediului si sanatatii umane.
Pentru a afla adresa celui mai apropiat centru de colectare :
- Contactati autoritatile locale ;
- Accesati pagina de internet :www.mmediu.ro
- Solicitati informatii suplimentare de la magazinul de unde ati
achizitionat produsul.
Pentru informatii suplimentare vizitati : www.akai.eu

