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INSTRUCTIUNI IMPORTANTE DE
SIGURANTA
1. Cititi aceste intructiuni cu atentie. Pastrati aceste instructiuni pentru referinte ulterioare.
2. Cititi toate avertismentele si urmati toate instructiunile.
3. Nu expuneti produsul la apa sau umezeala.
4. Curatati numai cu o laveta uscata.
5. Pastrati obiecte departe de deschiderile de ventilatie. Nu blocati niciodata orificiile de ventilatie.
6. Nu instalati in apropierea niciunui apparat care produce caldura, cum ar fi cuptoare, radiatoare, amplificatory, etc.
7. Nu fortati cablul de alimentare la priza de perete. In cazul in care stecherul furnizat nu se potriveste cu priza,
consultati un electrician pentru inlocuirea prizei. (Un stecher polarizat are doua lame, din care una este mai lata
decat cealalta, lama lata este furnizata pentru siguranta dumneavoastra).
8. Nu asezati obiecte grele pe cablul de alimentare, protejati-l astfel incat acesta sa nu fie calcat, agatat de alte
obiecte, rupt sau expus la lichide (mai ales la capat si la punctul de unde acesta iese din aparat).
9. Utilizati numai echipamente/accesorii specificate de producator. Utilizarea altor echipamente/accesorii nu sunt
recomandate de catre producator, acestea ar putea dauna produsului.
10. Deconectati aparatul in timpul furtunilor cu descarcari electrice. Deconectati aparatul si scoateti bateriile atunci
cand produsul nu este utilizat pentru o perioada indelungata de timp.
11. Nu utilizati acest produs in apropierea apei. Nu asezati obiecte pline cu lichide (de ex. vaze) pe aparat. Nu varsati
lichide de niciun fel pe aparat.
12. Nu introduceti obiecte de niciun fel in acest produs prin deschiderile acestuia. Acestea pot atinge puncte de
tensiune periculoase sau pot crea un scurtcircuit, care ar putea duce la un incendiu sau electrocutare.
13. Nu folositi castile la volum mare.
14. Nu trantiti si nu loviti produsul.
15. Nu deschideti si nu incercati sa reparati acest produs. Toate reperatiile se vor efectua de catre personalul de
service autorizat.
16. Atunci cand sunt necesare piese de schimb, asigurati-va ca tehnicianul de service a folosit piese de schimb
specificate de fabricant sau care au aceleasi caracteristici ca cele originale. Inlocuirea cu piese neautorizate poate
duce la incendii, electrocutari sau alte pericole.
17. Dupa efectuarea oricarei reparatii, solicitati tehnicianului sa efectueze verificari de siguranta pentru a determina
daca produsul este in stare de functionare corecta.

PRECAUTII
Spatiu dedicat clientului
Completati mai jos Seria care este situata la baza
produsului. Pastrati pentru referinte ulterioare.
Model: ………………………………………………………………
Seria: ………………………………………………………………..

Simbolul fulger cu sageata intr-un triunghi echilateral este destinat pentru a alerta utilizatorul cu privire
la prezenta unei “tensiuni periculoase”, in interiorul produsului, care poate fi de o magnitudine
suficienta pentru a constitui un risc de electrocutare.
Simbolul cu semnul exclamarii intr-un triunghi echilateral este destinat pentru a alerta utilizatorul cu
privire la prezenta instructiunilor de utilizare si de service importante, in literature de specialitate care
insoteste produsul.
AVERTISMENT:
Pentru a preveni incendiile sau pericolul de electrocutare, nu expuneti acest produs la ploaie sau umezeala.
Tensiune periculoasa prezenta in interiorul produsului, nu deschideti carcasa.
Manipularea cablurilor de la acest produs va expune la plumb, o substanta chimica cunoscuta in Africa de Sud pentru
a produce cancer si malformatii la nastere sau alte problem de reproducere. Spalati-va pe maini dupa manipulare.
ATENTIE:
Acest DVD Player utilizeaza un sistem laser. Pentru a preveni expunerea directa la fasciculul laser, nu incercati sa
deschideti incinta sau sa fortati sistem de blocare. Atunci cand fortati sistemul de blocare si acesta se deschide,
fasciculul laser este prezent. Pentru a preveni electrocutarea, aveti grija ca lama lata a stecherului sa fie introdusa in
priza in partea cu lama lata si aveti grija sa introduceti complet.
Folosirea comenzilor, reglajelor, sau efectuarea altor proceduri decat cele specificate in intructiuni, pot avea ca
rezultat expunerea la radiatii periculoase. NU PRIVITI DIRECT IN FASCICULUL LASER.
Nu efectuati nicio modificare produsului cu exceptia cazurilor mentionate in instructiuni. In cazul in care se intervine
asupra aparatului, este necesara deconectarea de la retea a produsului.
Modul “Standy” al produsului nu reprezinta deconectarea de la retea (scoaterea aparatului de sub tensiune). Din
moment ce cablul de alimentare serveste ca dispozitiv de deconectare principal, va trebui sa-l deconectati de la priza
de curent alternativ pentru a-l scoate de sub tensiune. Prin urmare, asigurati-va ca produsul a fost instalat astfel
incat sa aveti acces usor la prize de current alternative. In cazul unui accident, pentru a evita pericolul de incendiu,
cablul de alimentare trebuie sa fie de asemena deconectat de la priza de curent alternative, atunci cand nu este
utilizat pentru o perioada indelungata de timp (de ex. vacanta).
Pentru informatii privind reciclarea sau dezafectarea acestui produs, va rugam sa contactati autoritatile
locale.

CONEXIUNI
CONEXIUNI AUDIO/VIDEO PE SCURT

Boxa dreapta

Boxa stanga

DESPRE DICURI OPTICE
Caracteriticile discurilor care pot fi redate
Acest player este compatibil cu: CD-R/ CD-RW/ Photo CD/ VCD/ 8cm DISC/DVD-R/ DVD+R/ DVD-RW/ DVD+RW
Formate media acceptate: MP3/ JPEG/Divx/ MPEG1
Nota: fisierele MPEG1 cu animatie pot fi redate in DVD-RW, dar nu pot fi redate in CD-R
Ingrijire si intretinere disc
Discurile optice (DVD-uri, CD-uri) contin o densitate mare de date comprimate si este nevoie de o manipulare
adecvata.
Manevrarea
Tineti DVD-ul/CD-ul de margini. Evitati sa atingeti partea

de inregistrare a discului. Pentru a scoate un DVD/CD
din carcasa, apasati pe mecanismul de retentive din
centrul carcasei si ridicati discul.

Nu expuneti discurile la luminca directa a soarelui, imiditate ridicata sau la temperature ridicate.
Nu indoiti si nu apasati pe discuri.
Pentru a reduce riscul de zgarieturi, asezati intotdeuna discurile inapoi in carcasa lor, dupa utilizare. Asezati
discurile in pozitie vertical, intr-un dulap.
Nu plasati autocolante sau etichete pe nicio parte a discului.
Curatare
Folositi o bucata de material textil uscata si moale pentru a sterge amprentele si praful de pe suprafata de
redare a discului. Stergeti in linie dreapta, din centru spre margine. Particulele mici de praf si petele de
lumina nu vor afecta calitatea redarii.
Nu folositi niciodata substante chimice, cum ar fi spray pentru vinil, spray anti-static, benzene sau
dizolvant, pentru a curate un disc. Acest lucru va deteriora suprafata discului permanent.

PANOUL FRONTAL
COMENZI SI FUNCTII
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Pornire/Oprire
Sistem B – Melodia Anterioara
Sistem B – Melodia Urmatoare
Sistem B – Redare/Pauza/Mute
Sistem B – TON (functioneaza cu butonul rotativ al Sistemului B)
Sistem B – Ecran
Sistem B – Control Volum
Sistem B – Slot Intrare USB
Sistem B – Slot intrare Card SD
Sistem A – Reducere Inalte
Sistem A – Crestere Inalte
Sistem A – Reducere Bass
Sistem A – Crestere Bass
Sistem A – Reducere Functia Reverb pentru Karaoke
Sistem A – Crestere Functia Reverb pentru Karaoke
Sistem A – Reducere volum pentru Karaoke
Sistem A – Crestere volum pentru Karaoke
Sistem A – Selectie Canal Stanga/Dreapta
Sistem A – Deschidere si inchidere DVD
Sistem A – Standby
Sistem A – Melodia Anterioara
Sistem A – Melodia Urmatoare
Sistem A – Redare/Pauza
Sistem A – Mute
Sistem A – Intrare AUX1
Sistem A – Intrare AUX2 / Bluetooth
Sistem A – Radio FM, apasati lung pentru autoscanare FM
Sistem A – DVD
Sistem A – Selectie DVD/USB/Card SD

PANOUL FRONTAL
COMENZI SI FUNCTII

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Sistem A – Slot intrare USB
Sistem A – Slot intrare Card SD
Sistem A – Slot intrare MIC
Sistem A – Slot intrare MIC
Sistem A – Deschidere si inchidere usa DVD
Sistem A – Control volum
Sistem A – Ecran

SISTEM B

SISTEM A

TELECOMANDA
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STANDBY: tasta Standby
DVD: functia DVD
DVD/USB/SD: tasta selectie
OPEN/CLOSE: deschidere/inchidere
AUX1: intrare AUX1
AUX2/BT: intrare AUX2 / Bluetooth
FM: redare Radio FM
OSD: afisaj pe ecran
TRE+: crestere Inalte
TRE-: reducere Inalte
BASS+: crestere Bass
BASS-: reducere Bass
MIC+: crestere volum MIC
MIC-: reducere volum MIC
VOL+: crestere volum
VOL-: reducere volum
ECHO+: crestere ECHO
ECHO-:reducere ECHO
: in sus
: in jos
: stanga
:dreapta
ENTER: tasta enter
Butonul de configurare al sistemului
PBC: tasta pbc
TITLE: titlu
RETURN: revenire
SUBTITLE: subtitlu
LANGUAGE: schimbare limba/audio
REPEAT: repetare
A-B: repetare a-b
L/R: selectie canal stanga/dreapta
PROG: prog
1.2.3.4.5.6.7.8.9.0.10.10+: taste numerice
: derulare inapoi
: derulare inainte
I
: anterior
I: urmator
PAL/NTSC: selectare sistem TV
FM SCAN: auto scanare FM
: stop
MENU: meniu

OPERATIUNI DE BAZA
Meniu de operare
Pentru a opera meniul DVD-ului sau meniul de setare al Player-ului:
Apasati tastele de directie pentru a selecta o functie dorita sau optiunea din meniu
Apasati Enter pentru a confirma o selectie din meniu.
Pentru unele optiuni de meniu, puteti utiliza tastele numerice pentru introducerea de
date.
Taste numerice
Folositi tastele numerice pentru a trece direct la un anumit capitol din DVD sau CD.
(unele discuri nu pot fi accesate cu aceasta functie)
Utilizati tastatura numerica pentru introducerea de date numerice in campurile de
optiuni din meniu, atunci cand este posibil.
Reglarea volumului
Apasati VOL+ sau VOL- pentru a regla nivelul volumului al Player-ului dumneavoastra.
Nota:
Calitatea productiilor de discuri DVD variaza; unele discuri se pot abate de la standardele industriei.
Unele discuri incorect formatate pot fi redate, cu toate acestea, redarea si calitatea operarii poate fi substandard.
Mesaje de eroare
Urmatoarele mesaje vor fi afisate pe ecran in cazul in care exista o problema cu formatul discului incarcat.
WRONG REGIONAL DISC. Codul de regiune al discurilor nu se potriveste cu codul de regiune la Player-ului. Acest
aparat functioneaza cu cod regiune 2 si regiunea ALL.
WRONG PASSWORD. Nivelul de rating parental al discului este mai mare decat nivelul de rating parental setat al
Player-ului. Player-ul nu va reda discul.
WRONG DISC. Player-ul este echipat cu un soft de detectare automata a calitatii discului. In cazul in care Player-ul
detecteaza un disc care este deteriorate sau care are o problema de format, aceste poate fi redat la o calitate
inferioara sau se va opri complet redarea, in functie de cat de deteriorate este discul.
GESTIONAREA ENERGIEI
Daca Player-ul nu va fi utilizat pentru o perioada indelungata de timp, setati comutatorul de pornire in pozitia OFF,
deconectati aparatul de la prize si scoateti bateriile din telecomanda.

OPERATIUNI DE BAZA
Redare standard
Pregatiti conexiunile si sursa de alimentare.
Setati comutatorul de pornire in pozitia ON. In acest stadiu, Player-ul este setat in modul Standby, apoi apasati pe
butonul “Standby” pentru a porni Player-ul.
Incarcati un disc.
Apasati butonul de Deschidere/Inchidere pentru a deschide compartimentul discului. Introduceti un disc cu eticheta
in sus.
Apasati din nou butonul de Deschidere/Inchidere pentru a inchide compartimentul discului.
In cazul in care un disc este introdus invers, Player-ul va afisa NO DISC.
Incepeti redarea
Apasati butonul PLAY pentru a incepe redarea (unele discuri pot porni redarea in mod automat).
Redare/ Pauza/ Stop
Apasati

pentru a reda discul pentru prima data.

Apasati

in timpul redarii pentru a pune pe pauza. Apasati din nou

Apasati
in timpul redarii pentru a opri discul (pre-opri). Apasati
discul a fost oprit.

pentru a relua redarea.
pentru a relua redarea din punctul in care

Apasati
cand discul este pre-oprit pentru a opri redarea complet. (Cand
redarea de la inceput.)

este apasat, discul va incepe

Anterior/Urmator (Skip)
Apasati

pentru a reda urmatoarea melodie (DVD, CD, etc.)

Apasati

pentru a reveni la melodia anterioara (DVD, CD, etc.)

Inainte/Inapoi (Cautare)
Apasati in mod repetat

pentru a cauta prin disc.

Apasati in mod repetat

pentru a inversa.

Apasati
pentru redare normal.
Nota:
Sunetul va fi dezactivat in timpul cautarii rapide inainte si inverse.
Ventilarea
Pentru a preveni riscul de elctrocutare sau pericol de incendiu din cauza supraincalzirii, asigurati-va ca perdelele si
alte material nu blocheaza gurile de ventilatie.
Nu instalati sau asezati acest aparat intr-o bibliioteca, intr-un dulap incorporabil sau intr-un alt spatiu inchis.
Asigurati-va ca produsul este bine ventilat.
Asigurati-va ca exista o diferenta de cel putin 10 cm pe amble parti si un decalaj de 10 cm in partea de sus si in spate.

FUNCTII PLAYER
Meniu / Titlu
Apasati tasta MENU in timpul redarii DVD-ului pentru a reveni la meniul principal al discului.
Apasati tasta TITLE in timpul redarii DVD-ului pentru a reveni la meniul titlu al discului.
Mute
Press MUTE pentru a opri / reda sunetul.
Configurare
Apasati tasta SETUP pentru a intra in meniul de configurare Player. Intra in meniul de configurare pentru a regla
setarile interne ale Player-ului; va rugam sa consultati sectiounea de configurare pentru mai multe detalii.

On-Screen Dislay / OSD
Indicatorul de pe ecran este o interfata prietenoasa pentru utilizator conceputa pentru a afisa starea de redare.
Indicatorul OSD va afisa informatii in functie de tipul de disc care a fost inserat (ex. DVD sau CD).
Modul Repetare
Apasati REPEAT pentru a schimba modul de repetare al Player-ului. Fiecare apasare succesiva a tastei REPEAT va
schimba modul de repetare dupa cum urmeaza: 1 melodie → toate melodiile → Anulare
Nota: unele discuri DVD nu permit modul de repetare
Modul Repetare A-B
Pentru a repeta o anumita sectiune a unui disc (redare “loop”)
Apasati A-B pentru a seta punctul de pornire dorit (A) a sectiunii care urmeaza sa fie repetata.
Apasati A-B pentru seta punctul fina dorit (B) a sectiunii care urmeaza sa fie repetata.
Sectiunea A-B va fi redata in mod repetat, apasati din nou A-B pentru a relua redarea normala.
DVD/ USB/ Card SD
Apasati tasta de selectare pentru a intra in modul de redare DVD sau USB sau Card SD.
Vezi sectiunea Conexiunea USB pentru detalii de utilizare.
Crestere / Reducere Volum
In timp ce este redat un disc, apasati butonul Vol+ sau Vol- pentru a regla nivelul volumului.

Subtitrare / Audio/ Limba
In timpul redarii unui DVD care a fost insusit cu subtitrare, apasati SUBTITLE pentru a vizualiza pistele de subtitrare.
(Un DVD poate avea pana la 32 de subtitrari selectabile.)
In timpul redarii unui DVD care a fost insusit cu piste de limba alternativa, apasati pe LANGUAGE pentru a asculta
piste cu limba alternativa. (Un DVD poate avea pana la 8 piste audio selectabile.)
Programare
Presetati fisierele care urmeaza sa fie redate automat printr-o anumita ordine. Apasati butonul PROG pentru a afisa
meniul de programare. (ex: Mod DVD).
Nota:
Utilizati tastatura numerica pentru a introduce numere direct in campuri. Folositi tastele de navigare pentru a va
deplasa intre campurile de intrare.
Introduceti un DVD si apasati butonul PROG pentru a intra in modul de programare.
Utilizati tastele de navigare pentru a selecta un camp.
Utilizati tastatura numerica pentru a introduce numerele pieselor si numerele capitolelor.
Pentru a reincepe, utilizati tastele de navigare pentru a selecta CLEAR, pentru a sterge toate piesele/capitolele
selectate.
Pentru a reda selectiile programate, apasati butonul PLAY/PAUSE sau utilizati tastele de navigare pentru a selecta
PLAY. Apasati PROG pentru a anula.
SPECIFICATII:
Format Video
Format Audio
Semnal de iesire

Frecvanta de raspuns

Raport Semnal/Zgomot
Distorsiune Audio
Borne de iesire

Puterea de intrare
Puterea de iesire
Putere laser

MPEG-2
MPEG-1, LAYER 1, LAYER 2, LAYER 3
Formate sistem culoare: PAL/NTSC
Formate sistem audio: Audio DAC 24bit/96KHz
Iesire Video: 1 Vpp (la 75ohm)
Iesire Audio (Stereo): 2 Vrms (1KHz, 0dB)
CD: 2 Hz-20KHz (EIAJ)
DVD: 4Hz-22KHz (48K)
4 Hz-22khZ (96K)
CD audio 90Db
Cd AUDIO 0.05%
Iesire Video (compozit) x 1
Iesire stereo Down Mix (Stanga si Dreapta) x1
DVD colours output (G/Y, B/U and R/V) x1
AC 230V/50Hz
2 x 500 W (Max.)
Clasa 1

CONEXIUNEA BLUETOOTH
Dispozitive digitale, spre exemplu
telefoane mobile, notebook-uri.

2 moduri de a intra sau restarta functia
Bluetooth, oricare modalitate este OK.
1.Apasati butonul “AUX2/BT” de pe
telecomanda.
2.Apasati butonul “AUX2/BT” pe panoul
frontal.
Aparatul se afla in modul Bluetooth

Cautare si conectare automata
Aparatul va intra in modul cautare automata:
primele 15 secunde va cauta automat cel mai
.
recent dispozitiv conectat.
Indicatorul LED pentru Bluetooth clipeste
de 3 ori, la fiecare 2 secunde

Aparatul se va
conecta automat
cu cele mai recente
dispozitive
Atunci cand aparatul nu se poate asocia conectate, pe
cu ultimul dispozitiv conectat
distanta de 25
metri
Aparatul se poate asocial cu un dispozitiv
nou
Asociati dispozitivul
Bluetooth-ul este pornit si se poate asocia
cu „AHT-38A5” si
cu dispositivul nou
introduceti parola
Led-ul albastru se aprinde atunci
0000, daca este
.
sa poate face asocierea
necesar.

Conectat cu succes
Conexiunea Bluetooth a terminat, va puteti
bucura de muzica sau film pe indelete.

(Indicatorul LED Bluetooth clipeste
odata la fiecare 5 secunde)

Cel mai recent dispozitiv connectat
(de exemplu dispositive digitale A)
Porniti Bluetooth-ul de la
dispozitivul digital A, care a fost
conectat cu aparatul.

Dispozitive noi (de exemplu
dispozitive digitale B)
Porniti Bluetooth-ul si cautati.

CONEXIUNEA USB/ CARD SD
SI COMENZI
Dimensiunea maxima acceptata pentru USB si Cardul SD: 32GB
Conexiunea USB
Pentru a accesa slotul corespunzator al DVD-ului/USB-ului/Cardului SD, apasati butonul DVD/USB/SD de pe
telecomanda, pentru a comuta intre modurile DVD, USB si Card SD
Redare audio
Apasati butonul de directie UP/DOWN pentru a selecta o piesa dorita si apasati butonul ENTER pentru a reda.
Apasati butonul / pentru a derula rapid inainte/inapoi prin fisierul curent.
Apasati butonl PLAY pentru redare normal.
Redare fotografii
Apasati butonul de directie UP/DOWN pentru a selecta fotografia dorita si apasati butonul OK pentru a incepe
redarea automata de imagini.
Apasati butonul PLAY pentru a pune pe pauza, apasati din nou pentru a relua redarea.
Apasati butonul de directie LEFT/RIGHT pentru a roti fotografia curenta, apasati butonul de directie UP/DOWN
pentru a inversa imaginea curenta.
Apasati pentru a vedea urmatoarea fotografie, apasati pentru a vedea fotografia anterioara.
Apasati butonul STOP pentru a opri redarea si a reveni la meniul principal.
Redare video
Apasati butonul de directie UP/DOWN pentru a selecta pista dorita (video) si apasati butonul OK pentru a reda.
Apasati butonul PLAY pentru a pune pe pauza, apasati din nou pentru a relua redarea.
Apasati butonul / pentru a derula rapid inainte/inapoi prin pista curenta.
Apasati butonul PLAY pentru redare normal.
Apasati butonul pentru a reda urmatoarea pista, apasati butonul pentru a reda pista anterioara.
Apasati butonul STOP pentru a opri redarea si a reveni la meniul principal.
Conexiunea Card SD
Este asemenea cu conexiunea USB.
Functia de operare microfon
Introduceti microfonul la mufa pentru mcirofon si rotiti butonul MIC VOL pentru a regla volumul MIC.
Puteti configure alte setari ale microfonului, apasand tasta SETUP de pe telecomanda, pentru a rula meniul de setare
si selectati AUDIO. Aici veti gasi setarile pentru microfon.

ACCESORII

CABLU DIFUZOR X2

CALU VIDEO

TELECOMANDA

MANUAL

ANTENA FM

CABLU AUDIO

DEPANARE
Aparatul nu va reda discul
• Asigurati-va ca discul incarcat este pozitinat cu eticheta in sus
• Asigurati-va ca nivelul de rating parental al discului nu depaseste nivelul de rating parental al Player-ului
• Asigurati-va ca discul n u este deteriorate sau murdar. Curatati discul sau incarcati alt disc.
• Din cauza umiditatii a avut loc un process de condensare in interiorul Player-ului. Scoateti discul si lasati
Player-ul in repaus timp de 1-2 ore si apoi incercati din nou.
Nu exista nicio imagine
• Asigurati-va ca TV-ul este pornit si setat pe modul AV corect.
• Asigurati-va ca conexiunile dintre Player si TV sunt sigure si corecte.
• Verificati daca cablurile de conectare sunt deteriorate.
• Restaurati Player-ul la setarile prestabilite din fabrica; deschideti usita discului si apasati PROG si ZOOM in
acelasi timp.
Imaginea este distorsionata
• Discul este deteriorat sau murdar. Curatai discul sau incercati alt disc.
• Resetati Sistemul de culoare al televizorului.
• Asigurati-va ca Player-ul este conectat direct la tlevizor (si nu prin VCR, receptor satelit, etc.)
Imaginea nu este pe modul “ecran complet”
• Modificati setarea formatului de aspect al Player-ului din meniul de configurare.
• Selectati o optiune diferita a formatului de aspect din meniul discului DVD.
Nu exista niciun sunet sau sunetul este distorsionat
• Asigurati-va ca televizorul si amplificatorul sunt pornite si configurate in mod corespunzator.
• Asigurati-va ca conexiunile televizorului si ale amplificatorului sunt sigure si corecte.
• Incercati o piesa audio a DVD-ului prin apasarea butonului AUDIO.
• Asigurati-va ca functia MUTE a televizorului, amplificatorului sau a Player-ului nu este activata.
Telecomanda nu functioneaza
• Asigurati-va ca comutatorul de pornire este setat fizic in pozitia ON
• Asigurati-va ca nu exista obstacole intre telecomanda si Player
• Indreptati telecomanda catre senzorul de pe unitatea principal
• Asigurati-va ca bateriile din telecomanda nu sunt descarcate si ca sunt instalate corespunzator
• Incercati sa inlocuiti bateriile de la telecomanda
Player-ul functioneaza cu intreruperi
• Scoateti aparatul din priza. Dupa 30 de minute conectati si porniti Playerul – functia de restaurare ar trebui
sa reseteze Player-ul.

Servicii post vanzare:
In cazul in orice problema apare, cel mai probabil un defect apare in timp ce utilizati acest produs, va rugam sa
contactati magazinul de unde ati achizitionat acest aparat sau Service-ul autorizat.

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 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.

