
 

 
 
 

 
 
 

ABTS-T5 
Boxă portabilă BT cu MIC Wireless (fără fir) 

Manualul Utilizatorului 



 

DEPANARE 

Simptom Cauza posibi la Solutie 

Sunet l ipsa 
1. Nu exista sursa de sunet. 

2. Volumul este prea mic. 

1. Folosit i  un semnal muzical mai 

bun. 

2. Reglati  volumul. 

Distorsiuni 

pe sunet 

1. Volumul este prea mare. 

2. Difuzoarele sunt defecte. 

1. Aduceti volumul mai jos. 

2. Reparati difuzoarele sau inlocuit i  – 

le. 

Nu 

functioneaza 

karaoke 

1. Jackul microfon nu este complet 

conectat. 

2. Microfonul nu este pornit. 

3. Butonul volum este la cea mai 

joasa pozit ie. 

4. Microfonul wireless are bateria 

consumata. 

1. Cuplati  corect microfonul. 

2. Pornit i  microfonul. 

3. Reglati  volumul microfonului 

corespunzator. 

4. Schimbati bateria. 

MP3 nu este 

redat 

1. Formatul muzici i  de pe stick-ul 

USB nu este corect. 

2. Folosirea improprie a cauzat 

defectarea. 

3. Discul USB/cardul TF sunt 

deconectate 

1. Transformati formatul muzici i  in 

MP3. 

2. Resetati  produsul. 

3. Introduceti st ick-ul USB/cardul TF 

corect. 

 

CARACTERISTICI TEHNICE PRINCIPALE 
Putere de iesire------------------------------------------------------------------------- ≤30W 
Sensibilitate iesire----------------------------------------------------------------- 550±30mV 
SNR-------------------------------------------------------------------------------------≥71dB 
Raspuns in frecventa------------------------------------------------------------ 20Hz-20 kHz 
Alimentare electrica--------------------------------------------AC100V-AC240V,60Hz/50Hz 

***specificatiile de mai sus sunt esantionare si au doar scop de referinta. 

***datorita dezvoltarii continue a produselor, specificatiile pot fi modificate fara notificare. 

FUNCTII GENERALE 
l VOL: regleaza volumul in sus sau in jos  



l TREBLE: regleaza frecventele inalte pentru a influenta sunetele inalte  
l BASS: regleaza frecventele bass pentru a influenta basssul sunetului. 
l MIC.VOL: regleaza volumul microfonului dupa cum doriti. 
l ECHO: adapteaza echoul pentru a creste/scadea efectul. 
l MICfolositi pentru a conecta microfonul. 

FUNCTIILE APARATULUI 
Acest sistem poate fi conectat la computer, telefon mobil, DVD, VCD, CD, LD, 

TV, MP3, radio, pian electronic si toate dispozitivele care au iesire audio. 
Sistemul de sunet este remarcabil, cu bas profund si puternic si efectul inalte 

este puternic, cu treceri clare. 
Circuitul profesional de diferentiere a frecventelor imbunatateste punctul de 

crossover. 
Utilizand design profesional si baterii de mare capacitate, si condensatoare de 

putere audio, fac marja mare pentru rezerva de putere a difuzoarelor, mai stabile, 
dinamica mai buna, raport semnal/zgomot mai mare. 

 

INCARCAREA BATERIEI DIFUZORULUI 
La incarcare conectati un adaptor de alimentare potrivit pentru AC100V - 

240V~50/60Hz. Timpul de incarcare este de aproximativ  4 pana la 8 ore. O data 
incarcat complet deconectati sursa de alimentare. Daca bateria nu este complet 
incarcata este posibila o defectiune a bateriilor. 

 Indicatorul incarcare baterie: panoul cu LED are un indicator 
luminous de stare a bateriei. In mijlocul simbolului bateriei sunt patru 
linii orizontale si fiecare linie reprezinta 25% din puterea ramasa. In 
cazul in care liniile orizontale au disparut, sau simbolul bateriei incepe 
sa clipeasca, inseamna ca trebuie sa incarcati bateria. In timpul incarcarii, 
indicatorul de incarcare de pe partea din spate a difuzorului se aprinde intermitent. 
Indicatorul nu va mai clipi dup ace bacteria este complet incarcata. 

Daca difuzorul este neutilizat o perioada indelungata, va rugam sa lasati 
bateria complet incarcata, in caz contrar veti cauza daune bateriei!. 

Tineti unitatea departe de mediile cu temperatura ridicata, campuri magnetice 
puternice si frecvente inalte. Daca sistemul nu functioneaza, opriti sursa de 
alimentare sau scoateti cardul USB/TF, apoi reintroduceti-l si reluati utilizarea.  



 

FUNCTIILE TELECOMENZII 
 

1. Mute (oprire sunet) 
2. Numarul piesei 
3. Intrare AUX  
4. Selectie intrare 
5. Intrare USB  
6. Urmatorul  
7. Efectul camp de sunet 
8. Reducere volum 
9. Redare inregistrare 
10. Anterior 
11. Inregistrare 
12. Crestere volum 
13. Repetare 

***Aceasta imagine este numai in scopuri de prezentare. 

 
1. In conditii normale telecomanda ar trebui sa gaseasca 
direct ecranul de receptive in aproximativ 6 metri si intr-un unghi 
de 30°.  
2. Cand folositi telecomanda, indreptati-o catre ecranul de 
receptive al unitatii si asigurati-va ca nu exista obstacole intre 
telecomanda si aparat. 
3. In cazul in care receptorul este direct in lumina, poate sa nu 
receptioneze semnalele, astfel incat telecomanda nu va 
functiona. In acest caz mutate aparatul cat mai departe de 
lumina directa a soarelui. 
4. Evitati amestecarea bateriilor vechi si noi. Inlocuiti regulat 
bateriiile telecomenzii. 

 



FUNCTII 
1. Mic slot 
2. Comutator prioritate Microfon 
3. Volum Mic  
4. Mic Echo 
5. Bass 
6. Inalte 
7. Interfata de incarcare DC15 V  
8. Intrerupator  
9. Selectia de intrare 
10. Inregistare  
11. Redare inregistrare 
12. Anterior/CH- 
13. Play/pause/scan 
14. Urmator/CH+ 
15. Intrare Audio 
16. Mufa USB 
17. Mufa TF ( micro SD) 

CONEXIUNI 
	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***Aceasta imagine este numai in scopuri de informare! 

Computer,	DVD,	MP3,	sursa	audio,	etc.	
Incarcator	 	



USB SI TF (MICRO SD) 
l Stick-ul USB sau cardul TF ar trebui sa fie formatat ca FAT32 pe calculator. 
l Secventa de redare a difuzorului se bazeaza pe fisierul secventa de generare. Daca 

numele fisierului are cuvinte cheie cum ar fi 01, 02 or 03... aparatul va reda fisierul 
01 intai. 

l Copiati fisierele de muzica in format MP3 sau WMA (descarcati) in directorul 
principal al stick-ului USB/cardului TF. Este recomandabil sa eliminate fisierele 
inutile si fisierul catalog, in scopul de a citi mai rapid si a reduce eroarea de lectura 
la redarea melodiilor. 

MICROFONUL WIRELESS  

	

Microfon	Oprit	

Microfon	Pornit	

***This Aceasta imagine este numai cu scop de referinte! 

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

l Cuplati pe Pornit intrerupatorul de alimentare de pe microfon sau emitatorul 
microfonului. Daca indicatorul luminos de alimentare nu se aprinde, verificati daca 
bateria a fost introdusa corect. 

l Reglati butonul de volum microfon pe stereo. 
l Cand cantati, daca aveti nevoie sa suspendati microfonul (wireless) fara fir, va 

rugam sa activati muting (centru) pentru a dezactiva microfonul, si, daca doriti sa 
opriti utilizarea microfonului, va rog sa-l treceti in starea off (Oprit). 

FUNCTIA DE INREGISTRARE 
l In modul LINE, functia de inregistrare poate mixa in acelasi timp atat intrarea audio 

cat si cea de la microfon, apoi stocheaza in format MP3 pe stick-ul USB sau pe 
cardul TF.  

l In cazul in care ambele sloturi USB si TF sunt introduse in aparat, inregistrarea se 
va realiza in mod preferential pe cardul TF.   



l Apasati butonul RECORD pentru a inregistra vocea in memoria externa precum 
USB/TF pe speaker. Daca memoria externa este folosita pentru prima data, 
sistemul va crea in mod automat un folder nou denumit VOICE, si fisierele 
memorate din el se vor denumi REC001, REC002, si asa mai departe. 

l In modul inregistrare, apasati RECORD/INPUT/RE.PLAY pentru a opri 
inregistrarea. 

l Apasati RE.PLAY pentru a reda inregistrarea de pe memoria externa, apasati 
PREV si NEXT pentru a selecta inregistrarea dorita. 

MP3, WMA SI WAV 
l Jack DISC USB : port USB , cupleaza si reda.  
l Jack TF (micro SD) : soclu TF (micro SD), cupleaza si reda. 
l Suporta formate muzicale MP3, WMA si WAV cu o calitate remarcabila, oferind o 

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

ca "LINE" pe panoul spate, 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. 

l Butonul PREV/NEXT: In modul redare, apasati scurt acest buton pentru a selecta 
melodiile in lista de redare in sus si in jos. 

FUNCTII INCORPORATE BT 
l Alegeti sursa semnalului de intrare - canal BT la pornirea aparatului. 
l Asigurati-va ca dispozitivul BT pe care doriti sa-l conectati este deschis. Apoi 

scanati si conectati difuzorul cu dispozitivul. In cazul in care conexiunea este de 
succes, un ton "inalt" se va auzi prompt. Daca sursa nu poate fi conectata, va 
rugam sa reporniti difuzorul sau dispozitivul si incercati din nou. 

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

l Acest aparat accepta iPad, iPhone, Samsung, HTC, Motorola, Nokia si 
alte dispozitive mobile BT fara fir audio. Acesta reda formate stereo de A2DP. 

l Obtiunea BT a unitatii poate fi folosita pana la 10 metri daca nu exista bariere. 
 

FUNCTIILE FM 
l Alegeti "intrarea" pentru a trece la radio FM. 



l Alegeti "scanare" pentru cautarea automata si economie. 
l Alegeti "CH -" si "CH +" pentru a schimba canalele. 

 

DEZAFECTAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE SI ELECTRONICE 
UZATE 

 Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj semnifică faptul că 

produsul respectiv nu trebuie tratat ca un deşeu menajer obişnuit. Nu 

aruncaţi aparatul la gunoiul menajer la sfârşitul duratei de funcţionare, ci 

duceţi-l la un centru de colectare autorizat pentru reciclare. În acest fel veţi 

ajuta la protejarea mediului înconjurător şi veţi putea împiedica 

eventualele consecinţe negative pe care le-ar avea asupra mediului înconjurător şi veţi 

putea împiedica eventualele consecinţe negative pe care le-ar avea asupra mediului şi 

sănătăţii umane. 

Pentru a afla adresa celui mai apropiat centru de colectare: 

− Contactaţi autorităţile locale; 
− Accesaţi pagina de internet: www.mmediu.ro; 
− Solicitaţi informaţii suplimentare de la magazinul de unde aţi achiziţionat 

produsul. 

 


