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Va rugam sa cititi acest manual cu atentie inainte de a utiliza aceasta unitate.
Atentie
– Cititi manualul inainte de a utiliza produsul.
– Pastrati manualul de instructiuni pentru informatii ulterioare.
– Pastrati ambalajul original pentru un transport mai sigur.
– Inainte de prima utilizare, unitatea trebuie verificata de catre o persoana calificata.
– Unitatea contine piese aflate sub tensiune. Nu deschideti unitatea.
– Atunci cand scoateti aparatul din priza trageti intotdeauna de stecher nu de cablu.
– Nu conectati sau deconectati aparatul cu mainile ude.
– In cazul in care priza sau cablul de alimentare sunt deteriorate ele trebuie reparate de catre o
persoana calificata.
– Daca aparatul este deteriorat in masura in care piesele interne sunt vizibile, nu conectati
aparatul la sursa de alimentare.
– Reparatiile trebuiesc facute de catre un personal calificat.
– Conectati aparatul la o priza cu impamantare 230Vac/50Hz si 10-16A.
– Nu plasati aparatul langa surse de caldura.
– Deconectati aparatul in timpul furtunilor sau atunci cand acesta nu este utilizat.
– In cazul in care unitatea nu a fost folosita pentru o perioada mai lunga de timp, in interiorul unitatii poate 
aparea condens. Inainte de utilizare lasati aparatul sa revina la temperatura camerei.
– Pentru a evita accidentele in locurile publice, respectati instructiunile si avertismentele din acest manual.
– A nu se lasa la indemana copiilor.
– Toate controalele de volum trebuiesc setate pe zero inainte de a porni unitatea.
– Nu folositi spray-uri pentru curatarea controalelor. Rezidurile acestor spray-uri pot cauza depozitarea 
prafului in controale. Daca apare vreo problema, va rugam sa consultati un specialist.
– Nu curatati aparatul cu solutii chimice. Acest lucru ar putea deteriora finisajul. Folositi doar o carpa uscata 
pentru curatare.
– Acesta unitate contine difuzor incorporat care poate produce un camp magetic. Pastrati unitatea la cel putin
60cm fata de calculator sau TV.
– Aceasta unitate are un acumulator reincarcabil. Va rugam reincarcati acumulatorul o data la 3 luni daca nu 
utilizati unitatea o perioada mai lunga de timp. Sau acumulatorul poate fi deteriorat. 
– Daca acumulatorul este deteriorat va rugam sa il inlocuiti cu alt acumulator cu aceleasi caracteristici.
– Nu plasati unitatea in locuri cu umiditate ridicata si mezerie. Evitati contactul cu apa. 
– Plasati unitatea intr-un mediu ventilat.
– Opriti alimentarea daca unitatea nu este utilizata o perioada mai lunga de timp, la fel si bateriile 
microfonului VHF si pastratile pentru utilizari ulterioare. 
– Nu expuneti la ploaie si umiditate!



Functiile player USB:
MODE:  Trece  modulul  in  starile
USB/SD/Bluetooth
         Play Pauza
         Repetare automata
          Salt la melodia anterioara
          Salt la melodia urmatoare

Functiile mixerului
2. Volum 1: Control intrare microfon
3. Volum 2: Control intrare audio mufe RCA
4. Control volum modul MP3
5. Control volum general
6. Intrare AUX jack 3.5mm
7. Control frecvente inalte
8. Control frecvente joase
9. Intrare microfon Jack 6.3mm

10. Intrare auxiliara mufe RCA
11. Intrare microfon mufa XLR
12. Intrare Line in de nivel mare
13. Iesire semnal audio de nivel mare
14. Intrerupator pornit oprit
15. Conector alimentare 220V

 



1. Buton STOP
2. Comuta modurile de functionare USB/SD/Bluetooth
3. Mute
4. Salt la melodia anterioara
5. Salt la melodia urmatoare
6. Buton Pauza/Play
7. Scadere volum
8. Crestere volum
9. Control egalizator
10. Alege numarul melodiei

Rezolvarea problemelor:
Inainte de a trimite acest produs la furnizor pentru reparatie verificati daca e conectata bine, switch-urile si
butoanele sunt in pozitia corecta, acumulatorul este complet incarcat si siguranta nu s-a ars.
Acest aparat nu trebui să fie pus în gunoiul menajer la sfârşitul duratei sale de viaţă, trebuie să fie eliminate
de la un punct central pentru reciclarea aparatelor electrice şi electronice interne.

Acest  simbol  de  pe  aparat,  manual  de  instrucţiuni  şi  ambalare  pune  atenţia  la  acest  aspect  important.
Materialele utilizate în acest aparat pot fi reciclate. Prin reciclarea aparatelor uzate menajere va contribui la
protecţia mediului înconjurător. Adresaţi-vă autorităţilor locale pentru alte informatii.

Nu încercaţi să faceti orice reparaţii. Acest lucru ar cauza pierderea garantiei. Nu faceti nici o modificare la
unitatea. Acest lucru ar fi, de asemenea, o cauza a pierderii garantiei.Garanţia nu este aplicabilă în caz de
accidente  sau daune cauzate de utilizarea  necorespunzătoare  sau  de lipsa  de  respect  a  advertismentelor
conţinute  în  acest  manual.  Alprod  SRL nu  poate  fi  considerat  responsabil  pentru  vătămările  corporale
cauzate de o lipsă de respect a recomandărilor de siguranţă şi avertismentelor. Acest lucru este, de asemenea,
aplicabil pentru toate daunele, indiferent de formă. 


