
Manual de instructiuni

Atentie: Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu desfaceti capacul unitatii (sau partea din



spate). Nu se gasesc piese reparabile in interior. In legatura cu serice-ul, apelati la o persoana
calificata.
Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu expuneti unitatea la ploaie si umiditate.

• Simbolul unui fulger desenat intr-un triunghi echilateral, este destinat pentru a alerta
utilizatorul de prezenta unei tensiuni periculoase neizolate in cadrul incintei, de o putere
suficienta pentru a electrocuta o persoana.

• Semnul de exclamatie intr-un triunghi echilateral, este destinat pentru a arata utilizatorului
cele mai importante instructiuni care trebuiesc respectate.

• Nu asezati acest aparat pe un suport instabil sau pe orice suprafata instabila. Unitatea poate
cadea provocand vatamarea grava a unui copil sau a unui adult, si pagube grave asupra
unitatii. Folositi numai un suport, stand, trepied sau alte suprafete recomandate de catre
producator, sau cele vandute impreuna cu unitatea. Orice montaj a unitatii pe un perete sau
pe tavan ar trebui sa urmati instructiunile producatorului si sa folositi accesoriile de montaj
recomandate de producator. Opririle rapide, forta excesiva si suprafetele denivelate, pot
provoca rasturnarea aparatului.

• Cititi cu atentie toate instructiunile de siguranta inainte de a conecta si folosi aparatul.
Pastrati acest manual pentru viitoare referiri.

• Toate avertismentele de pe unitate si instructiunile sale de functionare trebuiesc respectate.
• Nu folositi acest aparat in apropierea apei. De exemplu: langa o cada de baie, chiuveta,

chiuveta de bucatarie, intr-un subsol umed sau langa o piscina etc.
• Unitatea trebuie instalata si asezata astfel incat pozitia unitatii sa nu interfereze cu ventilatia.

Unitatea nu ar trebui asezata pe o suprafata de pat, canapea, covor sau alte locuri similare
care pot bloca orificiile de ventilatie.

• Unitatea nu trebuie situata langa surse de caldura cum ar fi radiatoare, sobe sau alte
dispozitive care produc caldura.

• Unitatea trebuie conectata la o priza de alimentare cu tensiunea si frecventa la fel cu cea
marcata pe panoul din spate.

• Cablul de alimentare trebuie asezat astfel incat acesta sa nu fie agatat pentru a nu fi smuls
din unitate.

• Deconectati aparatul de la alimentare inainte de curatare. Pentru curatare nu folositi benzina,
diluanti sau alti solventi. Folositi doat o carpa moale umeda.

• Cablul de alimentare ar trebui deconectat de la priza atunci cand nu este utilizat pe o
perioada mai lunga de timp.

• Aceasta unitate ar trebui verificata si reparata de catre un personal calificat atunci cand:
cablul de alimentare sau priza s-au deteriorat, s-au varsat lichide in unitate sau alte obiecte,
unitatea a fost expusa la ploaie, unitatea nu pare sa functioneze in mod normal sau prezinta o
schimbare a performantei sale, aparatul a fost scapat pe jos iar incinta e deteriorata.

• Nu incercati sa reparati acest aparat. Apelati la un personal calificat.

La finalizarea unei reparatii asigurativa ca Service-ul a folosit doar piese de schimb cu aceleasi
caracteristici. Nerespectarea acestui lucru paote duce la un incendiu.

Atentie: Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu desfaceti capacul unitatii (sau partea din
spate). Nu se gasesc piese reparabile in interior. In legatura cu service-ul, apelati la o persoana
calificata.

Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu expuneti unitatea la ploaie si
umiditate.



Simbolul unui fulger desenat intr-un triunghi echilateral, este destinat pentru a
alerta utilizatorul de prezenta unei tensiuni periculoase neizolate in cadrul incintei,
de o putere suficienta pentru a electrocuta o persoana.

Semnul de exclamatie intr-un triunghi echilateral, este destinat pentru a arata
utilizatorului cele mai importante instructiuni care trebuiesc respectate.

• Multiple canale de iesire
• Functie Karaoke digital
• Putere mare de iesire

Panoul frontal:

1. Buton pornire
2. Treble master
3. Medii master
4. Volum master
5. Bass master
6. Balans
7. Selectare sursa audio pt AUX/VCD/TUNER/DVD



Panoul din spate:

1. Intrare audio AUX
2. Intrare audio VCD
3. Intrare audio TUNER
4. Intrare audio DVD
5. Iesire audio pentru boxa master din dreapta (4 – 8 ohm)
6. Iesire audio pentru boxa master din stanga (4 – 8 ohm)
7. Putere de alimentare: 230V/50Hz

Legaturile sistemului:



Specificatii:
Putere de alimentare: ...........................................................230VAC/50Hz
Putere de iesire: .........................................................................400W(max)
Impedanta: .........................................................................................4 Ohm
Frecventa de raspuns: ..............................................20 Hz ~ 20kHz(+2dB)
Raport S/N: .........................................................................................>80dB




