
Recomandări privind siguranța

– 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. 



Instructiuni de despachetare                                                          
 Atentie! Imediat după primirea produsului, despachetați cu grijă cutia, verificați 
conținutul pentru a vă asigura că toate piesele sunt prezente și au fost primite în 
stare bună. Notificați expeditorul imediat și păstrați materialul de ambalare 
pentru inspecție dacă toate părțile apar deteriorări din transport sau ambalajul 
în sine prezintă semne de manipulare incorectă. Salvați ambalajul și ambalajul
materiale. În cazul în care produsul trebuie returnat în fabrică, este important 
ca produsul să fie returnat în original
Fabrică și ambalaj.
Dacă dispozitivul a fost expus fluctuațiilor drastice de temperatură (de 
exemplu, după transport), nu îl porniți imediat.
Apă de condens care apare poate deteriora dispozitivul. Lăsați dispozitivul oprit
până la atingerea temperaturii camerei.

Elemente de control                                                                         

4. Volumul principal Rotiți pentru a regla volumul principal (nivelul de ieșire) de Caseta de 
sunet. 
5. Anterior Apăsați scurt Cântecul anterior sau apăsați mai sus 3 Secunde pentru repede. 
6. Redare / Pauză Pentru comutarea între redare și pauză. 
7. Următorul Apăsați scurt pentru următoarea melodie sau apăsați mai sus de 3 secunde 
pentru a derula rapid înainte. 

11. Comutator ON / OFF 



12. Intrare linie RCA intrare și ieșire pentru conectarea unităților audio cu ieșire la nivel de 
linie (de ex. Mixer, CD player, magnetofon). 
13. Intrări pentru microfon Ieșire de 6,3 mm (1/4 ") pentru conectarea microfoanelor. 

2. Apăsați butonul "MODE" și activați funcția BT a casetei de sunet.
3. Selectați "PLAY800" pe dispozitivul dvs. BT și faceți conexiunea BT
Dacă este necesară o parolă, puteți introduce "0000".
Atenție: Distanța BT este de aprox. 10 metri fără nici o barieră.


