
 
 



BOXA PORTABILA BT CU MICROFON 

WIRELESS  
 
 
 
 

DEPANARE 
	

Simptom Cauza posibi la Solutie 

Fara sunet  
1. Nu are conectata sursa de sunet. 

2. Volumul este prea scazut. 

1. Folositi un semnal de muzica mai 

bun. 

2. Reglati volumul. 

Distorsionarea 
sunetului 

1. Volum prea mare. 

2. Difuzorul poate fi defect. 

1. Miscorati volumul. 

2. Daca difuzorul este defect, 

reparati-l sau inlocuiti-l. 

Karaoke nu 
functioneaza 

1. Mufa microfonului nu este inserata 

complet. 

2. Butonul microfonului nu este pornit. 

3. Butonul de volum al microfonului 

este pe pozitie inferioara. 

4. Microfonul wireless nu mai are 

baterie. 

1. Conectati corect microfonul in 

mufa. 

2. Porniti mircofonul de la buton. 

3. Reglati volumul microfonului 

corespunzator. 

4. Inlocuiti bateria. 

MP3 nu ruleaza 

1. Formatul melodiei din USB este 

incorect. 

2. Operarea incorecta a cauzat o 

dereglare a procesului. 

3. Stick-ul USB/cardul TF este 

deconectat. 

1. Transformati formatul melodiei in 

format Mp3. 

2. Reporniti aparatul. 

3. Introduceti corect stick-ul 

USB/cardul TF. 

 

SPECIFICATII TEHNICE PRINCIPALE 
Puterea la iesire----------------------------------------------------------------------------------- ≤40W 
Sensibilitate alimentare------------------------------------------------------------------- 350±30mV 



SNR--------------------------------------------------------------------------------------------------- ≥71dB 
Frecventa raspuns ------------------------------------------------------------------------ 60Hz-20 kHz 
Putere alimentare--------------------------------------------------- AC100V- AC240V, 60Hz/50Hz 
 

***Specificatiile de mai sus sunt valabile pentru esantioane si sunt doar cu scop de informare. 

***Datorita imbunatatirii continue a produsului, specificatiile pot fi schimbate fara notificare anterioara. 

 

FUNCTII GENERALE  
l VOL: regleaza volumul in sus sau in jos  
l SUNETELE INALTE: regleaza frecventele inalte pentru a influenta sunetul de inalte.  
l BASS: regleaza basul pentru a influenta basul sunetului.  
l VOL. MIC.: regleaza volumul microfonului cat este necesar.  
l ECHO: reglati ecoul pentru a creste/descreste efectul de eco.  
l MIC: Folositi pentru a conecta microfonul.  

 

CARACTERISTICILE APARATULUI  
Acest sistem poate fi folosit impreuna cu telefoanele mobile, calculatoarele 

personale, DVD, VCD, CD, LD, TV, MP3, radio, pian electric si orice aparate care 
au iesire audio.  

Circuitele amplificatorului folosesc design de inalta performanta, inalta fidelitate, 
cuplate cu difuzoare profesionale, de inalta calitate, pentru a obtine un sunet de 
inalta calitate si efecte de diferite nivele. 

Sistemul de sunet este remarcabil, cu un bas puternic si profund, iar efectul de 
sunete inalte este puternic, cu o inaltime a sunetului clara si curata. 

Circuitul profesional de diferentiere a frecventelor electronice imbunatateste 
punctul de tranzitie a aparatului.  

Folosind design profesional si fabricarea de baterii de capacitate mare si 
condensatoarele electrice audio se mareste si marja de rezerva de putere a 
difuzoarelor,  mai stabila, cu o dinamica mai buna, raport semnal/zgomot mai 
ridicat.  

 

INCARCAREA BOXEI  
Pentru incarcare conectati un adaptor potrivit la sursa AC100V-AC240V. 

Timpul de incarcare este de aproximativ 4-8 ore. Odata ce s-a incarcat complet, 



scoateti adaptorul din priza; daca lasati la incarcat in continuare bateria complet 
incarcata, aceasta poate cauza defectarea ei.  

Indicator baterie incarcata: panoul cu LED-uri are indicator de 
baterie. In mijlocul pictogramei sub forma bateriei, exista patru linii 
orizontale, fiecare linie reprezentand 25% din capacitatea electrica 
ramasa. Cand pictograma nu mai afiseaza nicio liniuta orizontala sau 
cand aceasta licare, va rugam sa opriti aparatul si sa-l incarcati imediat, pentru a 
evita defectarea bateriei. La incarcare, indicatorul de incarcare de pe spatele boxei 
va licari. Indicatorul nu va mai licari dupa incarcarea completa. Apoi va rugam sa 
continuati incarcarea bateriei timp de inca 1-2 ore, pentru a extinde durata de viata 
a bateriei. 

 
Atentionare: Daca bateria este sub tensiune, va rugam sa incarcati complet 

bateria in 48 de ore. Daca boxa nu este folosita o perioada indelungata de timp, va 
rugam sa lasati bateria pentru incarcare completa, in caz contrar se poate produce 
defectarea bateriei!  

In timpul functionarii, tineti unitatea departe de temperaturi ridicate, campuri 
magnetice si frecvente inalte. Daca sistemul nu functioneaza, opriti sursa de 
alimentare sau scoateti stick-ul USB/card-ul TF, apoi reintroduceti-l si reluati 
redarea. 
 

  



FUNCTIILE TELECOMENZII REMOTE CONTROL FUNCTIONS 
 

1. Fara sunet  
2. Numarul melodiei  
3. LED control 
4. Intrare selectie  
5. Intrare USB 
6. Urmatorul  
7. Efect sunet  
8. Micsorarea volumului  
9. Redare  

10. Anterior  
11. Inregistrare  
12. Marirea volumului  
13. Repeta  

***Aceasta fotografie este doar cu scop informativ. 

 
1. In conditii normale, telecomanda ar trebui sa fie indreptata direct 
spre receptorul cu infrarosu al unitatii in intervalul de 6 metri si la un 
unghi de 30°.   
2. Cand operati telecomanda, indreptati-o direct spre receptorul cu 
infrarosu al unitatii si asigurati-va ca nu exista obstacole intre 
telecomanda si unitate.   
3. Daca receptorul telecomenzii este intr-o pozitie de refractare a 
luminii, aceasta nu poate functiona. In acest caz, mutati boxa pentru a 
evita lumina directa a soarelui.  
4. Pentru a evita amestecarea bateriilor vechi cu cele noi, inlocuiti 
bateriile telecomenzii in mod regulat.  
 
 
 
 



 

FUNCTII SI CONEXIUNI FUNCTIONS AND CONNECTIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***Aceasta imagine are doar character informativ!  

1.Buton	pornire/oprire	

2.	Control	lumina	 	

3.	Urmatorul	 	

4.	Redare/Pauza	 	

5.	Inregistrare/Redarea	
inregistrarii	 	

6.	Anterior	 	

7.	Intrare	 	

8.	Ecran	LED	

9.	Prioritate	MIC	 	

10.	Intrare	audio	 	

11.DC	15V	IN	

12.	Fanta	card	TF	

13.	Fanta	stick	USB	

14.DC	12V	IN	

15.	Fanta	MIC	

16.	Volum	MIC	 	

17.	Eco	 	

18.	Bass	

19.	Sunete	inalte	 	

20.	Volum	



CHITARA  
l Mufa conectare chitara: conecteaza chitara.  
l VOL chitara: regleaza volumul chitarii.   

 

USB SI TF  
l Stick-ul USB sau cardul TF ar trebui formatat ca FAT32 pe calculatorul dvs.  
l Secventa de redare a boxei are la baza secventa de generare a fisierelor. Daca 

numele fisierului are atasate tastele 01, 02 sau 03…boxa va reda intai fisierul 01.  
l Copiati fisiere de muzica in format MP3 sau WMA (descarcare) in fisierul de baza al 

stick-ului USB sau cardului TF. Va sfatuim sa stergeti fisierele inutile si catalogul 
fisierelor pentru a putea citi mai repede si a reduce eroarea la rularea melodiilor.   
 

MICROFON WIRELESS  

	
***Aceasta imagine este doar cu scop informativ!  

l Deschideti compartimentul pentru baterii, introduceti bateriilor si asigurati-va ca 
polaritatile sunt corecte.  

l Comutati butonul microfonului sau a emitatorului microfonului pe pozitia ON. Daca 
indicatorul luminos de alimentare nu se aprinde, verificati daca bateriile au fost 
introduse corect.   

l Reglati butonul de volum al microfonului pe stereo.  
l Cand cantati, daca aveti nevoie sa sistati microfonul wireless, va rugam sa comutati 

microfonul pe “mute” (centru) si daca doriti sa opriti utilizarea microfonului, va 
rugam sa treceti pe starea “off” (oprit).   
 
 
 
 



FUNCTIA DE INREGISTRARE  
l Apasati butonul “REC/REC.PLAY” de pe boxa, pentru a inregistra vocea pe 

memoria externa, cum ar fi un stick USB/card TF. Daca memoria externa este 
folosita pentru prima data, sistemul va crea automat un fisier nou numit VOICE iar 
fisierele inregistrate vor fi denumite REC001, REC002 s.a.m.d.   

l In modul inregistrare, apasati REC/REC.PLAY.INPUT pentru a opri inregistrarea.  
l Apasati lung “REC/REC.PLAY” pentru a reda inregistrarile de pe memoria externa, 

apasati PREV si NEXT pentru a alege inregistrarile pe care vreti sa le redati.  
 

MP3, WMA SI WAV 
l Mufa stick USB: port USB, cupleaza si reda.  
l Mufa TF: slot card TF, cupleaza si reda.  
l Suporta format de muzica MP3, WMA si WAV, cu o calitate remarcabila, oferind o 

experienta superioara si noua in ascultarea muzicii.  
l Tasta de selectare intrare (INPUT): folosita pentru a comuta pe sursa externa 

(marcat ca ‘LINE’ pe panoul posterior, care conecteaza sursa externa de sunet prin 
RCA, cum ar fi DVD) Audio/ MP3 incorporat/ Bluetooth.  

l Butonul PLAY/PAUSE: In modul de redare, apasati pentru a suspenda redarea 
melodiilor. Apasati din nou acest buton pentru a continua redarea.   
 

FUNCTII BLUETOOTH INCORPORATE  
l Alegeti sursa semnalului de redare ca frecventa BT (Bluetooth) cand porniti 

aparatul.  
l Va rugam asigurati-va ca dispozitivul BT pe care doriti sa-l conectati este deschis. 

Apoi scanati si conectati boxa cu dispozitivul. Cand conectarea este realizata cu 
succes, se va auzi prompt un sunet “inalt”. Daca boxa nu poate fi conectata, va 
rugam reporniti difuzorul sau dispozitivul si incercati din nou.   

l Dupa ce telefonul mobi si BT sunt conectate cu succes, puteti reda muzica. Pentru 
a asigura o stabilitate continua a semnalului muzical, incercati sa pastrati BT si 
telefonul mobil fata in fata.   

l Aceasta unitate accepta iPad, iPhone, Samsung, HTC, MOTOROLA, Nokia si alte 
dispozitive mobile cu BT cu transmisie audio fara fir. Accepta redare stereo de 
A2DP.  

l BT aparatului poate fi folosit cu pana la 120 m daca nu exista obstacole.  
 



 

FUNCTII FM FUNCTIONS 
l Alegeti “INPUT” pentru a comuta pe radio FM.  
l Alegeti “PLAY/PAUSE” pentru cautare automata si salvare.  
l Alegeti “PREV” si “NEXT” pentru a comuta frecventele.  
 

DEZAFECTAREA ECHIPAMENTELOR 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	



 


