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Atenþie
Pentru a preveni incendiile ºi
ºocurile electrice, nu expuneþi
aparatul la ploaie sau umezealã.
Pentru a evita electrocutarea, nu
desfaceþi carcasa aparatului.
Apelaþi doar la serviciile unei
persoane calificate.

ATENÞIE
Nu instalaþi aparatul în spaþii închise cum ar
fi o bibliotecã sau un dulap închis.
Pentru a preîntâmpina incendiile ºi
electrocutãrile, nu aºezaþi pe aparat vase
care conþin lichide (spre exemplu vaze).

Note
Denumirea comutatorului pentru pornirea/
oprirea acestui player este :
OPERATE : pentru modelul european
POWER : pentru alte modele.
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Operaþii de bazã

Redarea unui CD audio sau a fiºierelor MP3

Conectaþi cablul de alimentare ce v-a fost furnizat (vezi pagina 24).

1

2

Apãsaþi butonul CD.
(La telecomandã apãsaþi OPERATE -sau
POWER, vezi pagina 2-ºi apoi apãsaþi în mod
repetat FUNCTION pentru ca pe ecran sã fie
afiºatã indicaþia CD)
Apãsaþi butonul Z PUSH
OPEN/CLOSE pentru a
deschide compartimentul
pentru discuri ºi introduceþi un
CD în aparat.
Cu eticheta îndreptatã în sus
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4

Închideþi capacul compartimentului
pentru CD-uri.
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Apãsaþi butonul u (N al
telecomenzii).
Aparatul va reda toate o datã
pistele. Pentru a fi redat un CD
cu fiºiere MP3, vezi pagina 6.

Afiºaj

Numãrul
pistei

Durata
redãrii

Utilizaþi aceste butoane pentru a efectua
operaþii suplimentare
ZPUSH
OPEN/CLOSE
VOLUME +/

OPERATE
(POWER)

Observaþie
Redarea începe de la pista
la care a fost opritã ultima
datã (Reluarea redãrii).
În timpul opririi, este
afiºat numãrul pistei ce
urma a fi redatã.
Pentru a renunþa la
reluarea redãrii ºi a se
relua discul de la
începutul primei piste,
apãsaþi x în modul stop.

Pentru

Apãsaþi butonul

a regla volumul

VOLUME +*, 
(VOL+*,  al telecomenzii)

a opri redarea

x

ca redarea sã facã o pauzã u* (X al telecomenzii)
Apãsaþi din nou acest
buton pentru ca redarea
sã fie reluatã dupã pauzã.
a trece la urmãtoarea pistã

>

a reveni la pista anterioarã .
a scoate CD-ul

Z PUSH OPEN/CLOSE**

a porni/opri aparatul

OPERATE (sau POWER,
vezi pagina 2)

* Butonul are un punct tactil.
** Odatã deschis compartimentul pentru discuri, redarea va
începe cu prima pistã..

continuã
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Redarea unui CD audio sau a fiºierelor MP3 (continuare)
Redarea unui CD cu fiºiere MP3
Z PUSH
OPEN/CLOSE

FLDR +/
Indicator MP3

Notã
Înainte de redarea unui
fiºier, acest player citeºte
toate informaþiile despre
fiºiere ºi directoare de pe
disc. În funcþie de
structura fiºierului, este
posibil ca aceastã operaþie
sã dureze mai mult de un
minut.
În acest timp, este afiºat
mesajul READING
(citeºte).
Observaþie
Puteþi folosi butoanele
indicate în tabelul de la
pagina 5 pentru operaþii
suplimentare, în acelaºi
mod în ca la redarea unui
CD audio.
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1

Apãsaþi butonul CD.

2

Apãsaþi butonul Z PUSH OPEN/CLOSE.
pentru a deschide compartimentul pentru
discuri ºi introduceþi un CD în acest
compartiment (vezi pagina 4).

3

Închideþi capacul compartimentului pentru CD-uri.

4

Apãsaþi butonul u.
Aparatul va reda toate fiºierele MP3 de pe disc.
Când este redat un CD cu fiºiere MP3, indicatorul
MP3 devine luminos.

Numãrul
pistei

Dupã ce este afiºat n u m e l e
fiºierului, apare durata redãrii

Redarea unui CD audio sau a fiºierelor MP3 (continuare)
Pentru a selecta un director

Apãsaþi butonul FLDR + pentru a vã deplasa înainte ºi
pe cel FLDR  pentru a vã deplasa înapoi (La telecomandã,
apãsaþi butoanele FOLDER +,  ).

Pentru a selecta un fiºier
Apãsaþi butonul > pentru a vã deplasa înainte ºi .
pentru a vã deplasa în urmã.
Note
 Directoarele ce nu
conþin fiºiere MP3 sunt
omise.
 Numãrul maxim de
directoare : 255
Numãrul maxim de
fiºiere: 255
 Numele directoarelor ºi
ale fiºierelor pot fi
afiºate cu maximum 64
de caractere.
 Caracterele ce pot fi
afiºate de acest player
sunt : A-Z, a-z, 0-9 ºi _.
Celelalte caractere sunt
afiºate ca *.
 Player-ul corespunde
Versiunii
1.1
a
formatului cu marcaj
ID3. Dacã fiºierul
conþine informaþii ID3,
pot fi afiºate song
title (titlul melodiei),
artist name (numele
artistului) ºi album
name (numele
albumului).

Exemple de structurã de foldere ºi
ordinea de redare a acestora
Ordinea de redare a directoarelor ºi a fiºierelor este :
director
fiºier

continuã
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Redarea unui CD audio sau a fiºierelor MP3 (continuare)
Despre CD-R-uri / CD-RW-uri ºi despre
fiºiere MP3
Acest player poate reda CD-R-uri / CD-RW-uri înregistrate
în format CD-DA* ºi fiºiere MP3 înregistrate în format
CD-ROM, însã capacitatea de redare poate varia în funcþie
de calitatea discului ºi de starea dispozitivului de
înregistrare.
* CD-DA este o abreviere pentru Compact Disc Digital Audio
ºi reprezintã un standard de înregistrare folosit pentru
CD-uri Audio .
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Ascultarea radioului

Conectaþi cablul de alimentare ce v-a fost furnizat (vezi pagina 24).

1

2

Apãsaþi RADIO BAND  AUTO PRESET
(sau butonul BAND la telecomandã) pânã ce
banda care vã intereseazã apare pe ecran.
Modelul European :FMTMWTLW.
Alte modele : FM T AM.

Afiºaj

Þineþi apãsat butonul TUNE +
sau  pânã ce cifrele care indicã
frecvenþa încep sã se modifice pe
ecran.
Indicã recepþionarea unui
Aparatul parcurge automat frec- post de radio FM stereo
venþele radio ºi se opreºte când
gãseºte un post recepþionat clar.
Dacã nu puteþi depista un post
de radio, apãsaþi de mai multe ori
butonul TUNE + sau  pentru ca
frecvenþa sã se modifice pas cu
pas.
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Ascultarea radioului (continuare)
Utilizaþi aceste butoane pentru a efectua
operaþii suplimentare
MODE
VOLUME +, 

Observaþii

OPERATE
(sau POWER)

 Dacã postul de radio FM
prezintã zgomot, apãsaþi
butonul MODE pânã ce
pe ecran apare indicaþia
Mono. Radioul va
trece în modul mono.
Pentru

Apãsaþi butonul

a regla volumul

VOLUME +*, 

a porni/opri radioul

OPERATE (sau POWER,
vezi pagina 2)

* Butonul VOLUME + (VOL + al telecomenzii) are un punct
tactil.

Pentru a îmbunãtãþi recepþia radio
Reorientaþi antena în cazul unui post FM, respectiv
reorientaþi aparatul propriu-zis pentru posturile din benzile
AM sau MW/LW.

pentru FM
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pentru AM / MW / LW

Redarea unei casete

Conectaþi cablul de alimentare ce v-a fost furnizat (vezi pagina 24).

1

Apãsaþi butonul TAPE.

2

Apãsaþi xZ pentru a deschide
compartimentul pentru casete ºi
introduceþi o casetã înregistratã.
Utilizaþi numai casete Tip I
(normale).
Închideþi
compartimentul
casetofonului.

3

Apãsaþi n*.
Aparatul începe redarea.

Cu partea care vreþi
sã fie redatã
îndreptatã spre dvs.

Afiºaj

11

Redarea unei casete (continuare)
Utilizaþi aceste butoane pentru a efectua
operaþii suplimentare

Pentru

Apãsaþi butonul

a regla volumul

VOLUME +*, 

a opri redarea

xZ

a rula banda rapid
înainte sau înapoi

m sau M

ca redarea sã facã
o pauzã

X
Apãsaþi din nou acest
buton pentru ca redarea
sã fie reluatã dupã pauzã.

a fi scoasã caseta din aparat xZ
a porni/opri aparatul

OPERATE (sau POWER,
vezi pagina 2)

* Butoanele VOLUME + (VOL + al telecomenzii) ºi n au un
câte un punct tactil.
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Înregistrarea unei casete audio

Conectaþi cablul de alimentare ce v-a fost furnizat (vezi pagina 24).

1

Apãsaþi xZ pentru a deschide
compartimentul pentru casete ºi
introduceþi o casetã înregistrabilã.
Utilizaþi numai casete Tip I
(normale).
Închideþi
compartimentul
casetofonului.

2

Selectaþi sursa de program dupã
care vreþi sã înregistraþi.

Cu partea pe care vreþi
sã înregistraþi îndreptatã
spre dvs.

Afiºaj

Pentru a înregistra dupã CD
player, introduceþi un CD (vezi
pagina 4) ºi apãsaþi butonul CD.
Pentru a înregistra dupã radio,
gãsiþi postul de radio care vã
intereseazã (vezi pagina 9).
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Înregistrarea unei casete (continuare)

3

Apãsaþi butonul z pentru a începe
înregistrarea (butonul n este
dezactivat în mod automat).

Utilizaþi aceste butoane pentru a efectua
operaþii suplimentare
Observaþii
 Reglajele volumului sau
a efectelor sonore (vezi
pagina 22) nu vor afecta
nivelul înregistrãrii.
 Dacã programul AM /
MW / LW este însoþit de
un ºuierat dupã ce aþi
apãsat z la pasul 3,
apãsaþi butonul MODE
pentru a selecta poziþia
ISS
(Interference
Suppress Swich Comutator de suprimare
a interferenþelor) care
reduce zgomotul la
minim.
 Pentru obþinerea de
rezultate optime, utilizaþi
ca sursã de alimentare
priza de perete.
 Pentru a ºterge o
înregistrare, procedaþi
astfel :
1 Introduceþi în aparat
caseta a cãrei înregistrare doriþi a o ºterge.
2 Apãsaþi TAPE.
3 Apãsaþi butonul z.
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Pentru

Apãsaþi butonul

a opri înregistrarea

xZ

ca înregistrarea sã facã
o pauzã

X
Apãsaþi din nou acest
buton pentru ca înregistrarea sã fie reluatã.

a porni/opri aparatul

OPERATE (sau POWER,
vezi pagina 2)

CD Player

Folosirea afiºajului
Puteþi afla informaþii legate de CD cu ajutorul
afiºajului.

Pentru a afla timpul rãmas
pentru redare
Apãsaþi butonul DISP/ENT/MEMORY în
timp ce este redat un CD. Indicaþia afiºajului
se modificã astfel :
T Numãrul pistei curente ºi durata redãrii
r
Numãrul pistei curente ºi durata rãmasã
pentru redarea pistei curente
r
 Numãrul de piste rãmase de redat ºi
durata rãmasã pentru redarea CD-ului.

Aflarea informaþiilor privind
un audio CD
Pentru a ºti numãrul total de
piste ºi durata redãrii CD-ului
Aceste date pot fi afiºate pe ecran cât timp
CD-ul este oprit.

Aflarea informaþiilor privind un
CD ce conþine fiºiere MP3
Pentru a ºti numãrul total de
directoare ºi numãrul total de
piste de pe CD-ului
Aceste date sunt afiºate pe ecran, cât timp
CD-ul este oprit.

Numãrul total
de directoare

Numãr total de piste
Durata totalã
a redãrii

Numãr total de piste

continuã
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Folosirea afiºajului

Localizarea unei
anumite piste

Pentru a afla informaþii legate
de fiºier

Puteþi localiza rapid oricare pistã a unui CD
folosind butoanele numerotate.
Puteþi de asemenea sã gãsiþi un anumit
punct al pistei în timpul redãrii unui CD.

(continuare)

Apãsaþi butonul DISP /ENT /MEMORY în
timp ce este redat un fiºier MP3. Indicaþia
afiºajului se modificã astfel :
T Numãrul pistei curente ºi durata redãrii
r
Numãrul pistei curente ºi denumirea
fiºierului
r
Numãrul directorului ºi denumirea
acestuia*
r
 Numãrul pistei curente ºi ID3 : titlul
melodiei / numele artistului / numele
albumului**
* Dacã directorul nu are un nume, în locul

denumirii acestuia apare indicaþia
ROOT (rãdãcinã).
** Dacã fiºierul nu conþine informaþii ID3, pe
ecran sunt afiºate mesajele : NO TITLE,
NO ARTIST, NO ALBUM.

Butoane
numerotate

* OPERATE la modelul European
POWER la celelalte modele

Pentru

Apãsaþi

a localiza direct butonul numerotat
o anumitã pistã corespunzãtor pistei
a localiza un
punct în timp ce
ascultaþi
sonorul

> (înainte) sau .
(înapoi) în timp ce este
redat discul ºi menþineþi
apãsat pânã ce gãsiþi
punctul dorit. (La aparat,
apãsaþi M sau m ).

a localiza un > (înainte) sau .
punct în timp ce (înapoi) în timp ce
urmãriþi afiºajul aparatul face o pauzã ºi
menþineþi apãsat pânã
ce gãsiþi punctul dorit
(La aparat, apãsaþi M
sau m ).
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Localizarea unei anumite
piste (continuare)

Redarea în mod repetat a
pistelor  Repeat Play

Note
 Localizarea unei anumite piste folosind

Pistele pot fi repetate într-unul din modurile
normal, aleatoriu sau conform unui
program.

butoanele numerotate este posibilã numai
pentru pistele din directorul selectat.
 Nu puteþi localiza o anumitã pistã dacã
indicaþiile SHUF sau PGM sunt
luminoase pe ecran. Opriþi respectivele
indicaþii apãsând butonul x.

Observaþii
 Pentru a localiza o pistã cãreia îi
corespunde un numãr mai mare de 10,
apãsaþi mai întâi butonul >10, apoi
butoanele numerotate corespunzãtoare.
Exemplu : Pentru redarea pistei cu
numãrul 23, apãsaþi întâi >10, apoi 2 ºi 3.
 Pentru a selecta o pistã al cãrei numãr este
mai mare de 100, apãsaþi de douã ori
butonul >10, apoi butoanele numerotate
corespunzãtoare.

1

Apãsaþi butonul CD.
Pe ecran apare indicaþia CD.

2

Procedaþi dupã cum urmeazã :

Pentru a se
repeta

Faceþi urmãtoarele

o singurã pistã 1 Apãsaþi butonul
REPEAT pânã ce
apare REP 1.
2 Apãsaþi butoanele
. sau > pentru
a alege pista care se va
repeta.
3 Apãsaþi butonul u.
toate pistele
de pe CD

1 Apãsaþi REPEAT ce
apare REP ALL.
2 Apãsaþi butonul u.
continuã
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Redarea pistelor în mod
repetat  Repeat Play (continuare)

Redarea pistelor
ordine aleatoare

în

 Shuffle Play
Pentru a se
repeta

Faceþi urmãtoarele

Pistele pot fi redate în ordine aleatoare.

un director
1 Apãsaþi butonul REPEAT
selectat (doar
pânã ce apare indicaþia
la CD-uri cu
REP FLDR.
MP3)
2 Selectaþi directorul
apãsând FLDR + sau
FLDR ,
3 Apãsaþi butonul u.
pistele în
ordine
aleatoare

1 Porniþi redarea aleatoare
(Shuffle Play) (pag. 18)
2 Apãsaþi butonul REPEAT
pânã ce apare mesajul
SHUF REP.
3 Apãsaþi butonul u.

pistele
ordonate

1 Ordonaþi pistele într-un
program (vezi pagina 19).
2 Apãsaþi REPEAT pânã ce
apare mesajul  REP
PGM
3 Apãsaþi butonul u.

directoarele
ordonate
(doar la CDuri cu MP3)

1 Ordonaþi directoarele
într-un program (pag. 19).
2 Apãsaþi REPEAT pânã ce
apare mesajul REP PGM
FLDR.
3 Apãsaþi butonul u.

Pentru a renunþa la redarea
repetitivã

1

Apãsaþi butonul CD.
Pe ecran apare indicaþia CD.

2

Apãsaþi butonul MODE pânã ce pe
ecran apare indicaþia SHUF.

3

Apãsaþi u pentru a începe Redarea
aleatoare.

Pentru a renunþa la redarea
aleatoare

Opriþi mai întâi redarea. Apoi apãsaþi
butonul MODE pânã ce indicaþia SHUF
dispare de pe ecran.

Când sunt redate fiºiere MP3

Apãsaþi butonul REPEAT pânã ce indicaþia
REP dispare de pe ecran.

Player-ul poate reda toate fiºierele unui CD
(maxim 255 de fiºiere) în ordine aleatoare.

Când sunt redate fiºiere MP3

Observaþii
 În timpul Redãrii aleatoare nu puteþi selecta
pista anterioarã cu butonul ..
 Funcþia de reluare a redãrii nu acþioneazã
în timpul Redãrii aleatoare.

Când selectaþi REP ALL, player-ul redã
toate fiºierele (maxim 255 de fiºiere) unui
CD de mai multe ori.

18

Crearea
propriului
dumneavoastrã
program

3

 Programme Play (Redarea unui
program)
Puteþi stabili ordinea în care sã fie redate
pânã la 20 de piste sau fiºiere ale unui CD.
Când sunt redate fiºiere MP3, puteþi de
asemenea sã introduceþi în program cel mult
20 de directoare (Ordonarea directoarelor
într-un program).

Apãsaþi . sau >, FLDR + sau ,
iar apoi apãsaþi butonul DISP/ENT/
MEMORY pentru ca pistele sau
fiºierele* dorite sã fie incluse în program
în ordinea în care vreþi.
* Directoare în cazul Ordonãrii
directoarelor într-un program.

CD Audio (Redarea unui program)
Ordinea de
redare
Pista din
program

CD MP3 (Redarea unui program)
Ordinea de
redare
Fiºierul din
program

CD MP3 (Ordonarea directoarelor
într-un program)
Ordinea de
redare

Directorul
din program

4
1
2

Apãsaþi butonul CD.
Pe ecran apare indicaþia CD.
Apãsaþi butonul MODE pânã ce pe
ecran apare indicaþia PGM.
Când selectaþi Programme Folder Play
(Ordonarea directoarelor într-un
program) -numai pentru CD-uri MP3-,
apãsaþi butonul MODE pânã ce pe
ecran apare indicaþia PGM FLDR.

Apãsaþi butonul u pentru a porni
redarea unui program.

Pentru a renunþa la redarea
unui program

Opriþi mai întâi redarea. Apoi apãsaþi
butonul MODE pânã ce indicaþia PGM
dispare de pe ecran.

continuã
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Radio
Crearea propriului program
 Programme Play (continuare)

Pentru a afla ordinea pistelor
înainte ca acestea sã fie redate
Apãsaþi butonul DISP/ENT/MEMORY.
La fiecare apãsare a acestui buton, este
afiºat numãrul pistei sau al fiºierului
corespunzãtor ordinii din program.

Pentru a modifica programul
curent

Fixarea posturilor de
radio în memorie
Puteþi pãstra posturi de radio în memoria
player-ului. Pot fi memorate pânã la 40
posturi de radio (la modelul european),
dintre care 20 de posturi în banda FM ºi
câte 10 în benzile MW ºi LW, indiferent de
ordine, respectiv 40 de posturi de radio (la
celelalte modele) ºi anume 20 de posturi în
banda FM ºi 10 în banda AM, în orice
ordine.

Apãsaþi o datã butonul x în cazul în care
CD-ul este oprit sau de douã ori în cazul în
care discul este în curs de redare. Programul
curent va fi ºters. Apoi creaþi un nou
program urmând procedura de realizare a
unui program.
Observaþii
 Poate fi redat acelaºi program din nou,
deoarece acesta este pãstrat în memorie
pânã în momentul în care deschideþi
compartimentul pentru discuri.
 Existã posibilitatea ca programul realizat
de dvs. sã fie înregistrat. Dupã crearea
programului, introduceþi în aparat o
casetã care se poate înregistra ºi apãsaþi
butonul z pentru ca sã înceapã
înregistrarea.
 Funcþia de reluare a redãrii nu acþioneazã
în timpul Redãrii unui program.
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1

Apãsaþi RADIO BAND  AUTO
PRESET pentru a selecta banda de
frecvenþe doritã.

2

Þineþi apãsat butonul RADIO BAND 
AUTO PRESET timp de 2 secunde
pânã ce indicaþia AUTO începe sã
clipeascã pe ecran.

3

Apãsaþi DISP/ENT/MEMORY.
Posturile de radio sunt memorate în
ordinea crescãtoare a frecvenþelor.

Ascultarea posturilor de
radio deja fixate în
Dacã un post de radio nu memorie

Fixarea posturilor de radio în
memorie (continuare)

poate fi introdus în mod
automat în memorie

În cazul posturilor de radio cu semnal slab,
este necesar sã le stocaþi manual în memorie.

Odatã ce au fost fixate posturile de radio în
memoria aparatului, folosiþi butoanele
numerotate pentru a gãsi postul dorit.

1 Apãsaþi RADIO BANDAUTO PRESET
pentru a selecta banda de frecvenþe.
2 Depistaþi postul de radio dorit.

3 Þineþi apãsat circa 2 secunde butonul
DISP/ENT/MEMORY pânã ce numãrul
alocat clipeºte pe afiºaj.

4 Apãsaþi butonul PRESET + sau - pânã ce

numãrul care doriþi sã fie alocat noului
post clipeºte pe afiºaj.

5 Apãsaþi butonul DISP/ENT/MEMORY.
Noul post ia locul celui vechi.

La telecomandã
1 Apãsaþi BAND pentru a selecta banda

1

2 Depistaþi postul de radio dorit.
3 Þineþi apãsate circa 2 secunde butoanele

2 Apãsaþi PRESET + sau - pentru a gãsi

de frecvenþe.

numerotate pânã ce numãrul care doriþi
sã fie alocat noului post clipeºte pe afiºaj.
Pentru a selecta un numãr de alocat mai
mare de 10, apãsaþi mai întâi butonul >10,
apoi butoanele numerotate corespunzãtoare. Pentru confirmarea numãrului, ultimul
buton trebuie þinut apãsat aproximativ 2
secunde. (Exemplu : Pentru a selecta
numãrul 12, apãsaþi mai întâi >10 ºi 1, apoi
þineþi apãsat timp de circa douã secunde
butonul cu numãrul 2.)
Observaþie
Posturile de radio fixate rãmân în memorie
chiar dacã aparatul este deconectat de la
reþea sau dacã sunt scoase bateriile.

Apãsaþi RADIO BAND  AUTO
PRESET pentru a selecta banda de
frecvenþe doritã.

posturile de radio deja fixate în
memoria aparatului.

La telecomandã
1 Apãsaþi butonul BAND.
2 Apãsaþi butoanele numerotate pentru a
depista postul dorit.

Pentru a gãsi un post de radio fixat cãruia
i-a fost alocat un numãr mai mare de 10,
apãsaþi mai întâi butonul >10, apoi
butoanele numerotate corespunzãtoare.
(Exemplu : Pentru a gãsi postul cu numãrul
12, apãsaþi întâi >10 apoi apãsaþi 1ºi 2.)
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Efecte sonore

Ajustarea
sonore

efectelor

Puteþi adapta efectele sonore pentru muzica
pe care o ascultaþi.

Alegeþi

Pentru a obþine
accentuarea pãrþilor
vocale, domeniul acustic
de mijloc accentuat
întreg domeniul dinamic
pentru genuri muzicale
cum ar fi muzica clasicã

Întãrirea frecvenþelor grave
Apãsaþi butonul MEGA BASS pentru a fi
afiºatã indicaþia MEGA BASS.
Pentru a reveni la sonorul normal, apãsaþi
din nou acest buton.

Alegerea caracteristicii
sunetului
Apãsaþi în mod repetat butonul SOUND
pentru a selecta efectul sonor dorit.
Alegeþi

Pentru a obþine
sunete puternice, clare,
prin accentuarea frecvenþelor joase ºi a celor
înalte ale domeniului
acustic
sunete uºoare, deschise,
prin accentuarea frecvenþelor înalte ºi a celor
de mijloc ale domeniului
acustic
sunete percutante, prin
accentuarea frecvenþelor
joase
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Cronometru

Adormirea pe muzicã
Puteþi regla player-ul astfel încât acesta sã
se opreascã automat dupã 10, 20, 30, 60, 90
respectiv 120 de minute, permiþându-vã sã
adormiþi în timp ce ascultaþi muzicã.

1

Porniþi sursa sonorã doritã.

2

Apãsaþi butonul SLEEP pânã ce pe
ecran apare indicaþia SLEEP.

3

Apãsaþi butonul SLEEP pentru a selecta
intervalul de timp (în minute) dupã care
aparatul se va opri automat.
La fiecare apãsare a butonului,
indicaþia afiºatã se modificã astfel :
60 T 90 T 120 T OFF T
10 T 20 T 30.

Pentru a renunþa la funcþia de
adormire pe muzicã

Apãsaþi butonul OPERATE (sau POWER)
pentru a opri alimentarea.
Notã
 Când este redatã o casetã folosind
aceastã funcþie :
Dacã lungimea unei feþe a benzii este mai
lungã decât perioada de timp aleasã,
aparatul nu se va opri pânã ce banda nu
ajunge la capãt.

La trecerea a 4 secunde de la apãsarea
butonului SLEEP, intervalul de timp
afiºat este memorat.
Dupã scurgerea timpului stabilit,
player-ul se opreºte automat.
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Reglaje

Alegerea sursei de alimentare
Puteþi utiliza ca surse de alimentare fie reþeaua electricã localã (conectând aparatul la o
prizã de perete), fie bateriile.

1 mufa AC IN
3 Compartiment
pentru baterii
Spre priza de perete

1 Conectarea cablului de alimentare .

Introduceþi unul dintre capetele
cablului de alimentare în mufa AC IN
(intrare de curent alternativ) aflatã în
partea din spate a aparatului ºi celãlalt
capãt cuplaþi-l la prizã.

2 Pregãtirea telecomenzii.

Introduceþi douã baterii tip R03
(mãrimea AAA) (care nu sunt
furnizate).

Înlocuirea bateriilor

În condiþii normale de folosire, bateriile
dureazã circa ºase luni. Când telecomanda
nu mai acþioneazã aparatul, înlocuiþi ambele
baterii cu altele noi.
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Alegerea surselor de alimentare (continuare)

3 Utilizarea player-ului alimentat de la

baterii.
Introduceþi ºase baterii tip R20
(mãrimea D) (care nu sunt furnizate) în
compartimentul pentru baterii al
aparatului.
Pentru a folosi aparatul alimentat de la
baterii, deconectaþi cablul de
alimentare de la reþea (de la prizã).

Schimbarea intervalului de
acord AM / MW
Pentru a modifica intervalul de acord AM /
MW, faceþi urmãtoarele :

1 Apãsaþi butonul RADIO BAND AUTO
PRESET pânã ce este afiºatã una dintre
indicaþiile AM sau MW.

2 Apãsaþi timp de 2 secunde butonul DISP/
ENT/MEMORY.

3 Apãsaþi RADIO BANDAUTO PRESET

timp de 2 secunde.
Pe ecran apar intermitent indicaþiile
AM9 MW9 sau AM10 MW10.

4 Apãsaþi PRESET + sau  pentru a selecta
AM 9 MW 9 pentru un interval de
acord de 9 kHz sau AM 10 MW 10
pentru un interval de 10 kHz.

Înlocuirea bateriilor

Înlocuiþi bateriile când indicatorul OPR/
BATT devine întunecat sau când aparatul
nu mai funcþioneazã. Înlocuiþi toate bateriile
cu altele noi.

5 Apãsaþi DISP/ENT/MEMORY.
Dupã modificarea intervalului de acord, este
necesar sã reintroduceþi în memorie posturile
de radio AM / MW.

Note
 Înainte de a înlocui bateriile, aveþi grijã sã
scoateþi CD-ul din aparat.
 Când player-ul funcþioneazã alimentat de
la baterii, nu îl puteþi porni cu ajutorul
telecomenzii.
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Informaþii suplimentare

Mãsuri de precauþie
Privind siguranþa
b Nu încercaþi sã dezasamblaþi carcasa
deoarece raza laser utilizatã de secþiunea
CD player a aparatului este dãunãtoare
pentru ochi. Apelaþi numai la serviciile
unor persoane calificate.
b În cazul în care în interiorul aparatului
cade vreun obiect solid sau un lichid,
deconectaþi sistemul de la reþea ºi aveþi
grijã sã fie verificat de o persoanã
calificatã înainte de a-l mai folosi.
b Discurile cu forme ne-standard (de inimã,
de stea, dreptunghiulare etc.) nu pot fi
redate de acest sistem. Încercarea de a
le citi poate conduce la deteriorarea
aparatului. Nu folosiþi astfel de discuri.
Privind sursele de tensiune
b Pentru utilizarea unitãþii alimentate cu
curent alternativ, verificaþi dacã
tensiunea de funcþionare a aparatului
este aceeaºi cu cea din reþeaua localã
(vezi Specificaþii) ºi utilizaþi cablul de
alimentare furnizat ; nu folosiþi altfel de
cabluri.
b Sistemul nu este deconectat de la sursa
de alimentare (de la reþea) atât timp cât
este conectat la priza de perete, chiar
dacã aparatul în sine este oprit.
b În cazul alimentãrii aparatului cu baterii,
utilizaþi ºase baterii tip R20 (mãrimea D).
b Dacã urmeazã ca bateriile sã nu fie folosite
o perioadã îndelungatã de timp,
scoateþi-le din aparat pentru a evita
deteriorarea acestuia cauzatã de
scurgerea lichidului din baterii ºi
corodãrii.
b Plãcuþa pe care este inscripþionatã
tensiunea de alimentare, puterea
consumatã, etc. se aflã pe partea de jos
a aparatului.
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Privind amplasarea aparatului
b Nu plasaþi aparatul în locuri apropiate de
surse de cãldurã sau expuse radiaþiilor
solare directe, prafului sau ºocurilor
mecanice.
b Nu aºezaþi aparatul în poziþie înclinatã
sau instabilã.
b Nu puneþi alte obiecte mai aproape de
10 mm de pãrþile laterale ale aparatului.
Fantele de aerisire trebuie sã nu fie
acoperite pentru ca sistemul sã acþioneze
corespunzãtor ºi pentru a se prelungi
durata de funcþionare a componentelor.
b Dacã player-ul este lãsat în maºina
parcatã la soare, aveþi grijã sã alegeþi
pentru aparat un loc în maºinã unde sã
nu fie supus razelor solare directe.
b Deoarece boxele au încorporat un magnet
puternic, þineþi la distanþã de aparat
cardurile bancare cu codificare
magneticã ºi ceasurile cu sistem mecanic
pentru a evita deteriorarea lor.
Privind funcþionarea
b Dacã sistemul este adus direct dintr-un
loc rece într-unul încãlzit, sau dacã este
plasat într-o camerã cu umiditate ridicatã,
este posibil ca umezeala sã condenseze
pe lentilele CD player-ului. În acest caz,
sistemul nu va funcþiona corespunzãtor.
Scoateþi CD-ul ºi aºteptaþi aproximativ o
orã pânã ce se evaporã umezeala.
b Dacã sistem nu a fost utilizat o perioadã
îndelungatã de timp, puneþi-l în modul
redare pentru a se încãlzi câteva minute
înainte de a introduce o casetã în aparat.

Mãsuri de precauþie (continuare)
Note privind casetele
b Pentru a evita supraînregistrarea
accidentalã a unei casete, rupeþi
clapetele de siguranþã corespunzãtoare
feþei A sau feþei B ale benzii, aºa cum
este ilustrat mai jos. Dacã ulterior doriþi
sã refolosiþi caseta pentru a o înregistra,
acoperiþi locul liber lãsat de clapetele
rupte cu bandã adezivã.
Faþa A

Clapeta de
siguranþã
pentru faþa B

Clapeta de
siguranþã
pentru faþa A

b Utilizarea benzilor mai lungi decât pentru
90 de minute de redare nu este
recomandatã decât în cazul redãrilor sau
înregistrãrilor lungi ºi continue.
Note privind CD-urile
b Înainte de a introduce discul în aparat,
curãþaþi-l cu o bucatã de pânzã moale.
Efectuaþi miºcãri dinspre centru spre
exterior.

b Nu expuneþi CD-urile la luminã solarã sau
la alte surse de cãldurã cum ar fi
conductele cu aer cald ºi nici nu le lãsaþi
în maºina parcatã la soare în care
temperatura creºte considerabil.
b Nu lipiþi hârtie sau abþibilduri pe discuri
ºi nu zgâriaþi suprafaþa acestora.
b Dupã folosire, pãstraþi discurile în cutiile
lor.
Zgârieturile, murdãria sau amprentele
digitale de pe CD pot conduce la apariþia de
erori de citire.
Discuri muzicale codificate cu
ajutorul tehnologiilor de protejare a
drepturilor de autor
Acest produs este destinat redãrii discurilor
ce corespund standardului Compact Disc
(CD). În ultima vreme companiile de
înregistrare comercializeazã diferite discuri
de muzicã codificate cu ajutorul tehnologiei
de protejare a copyright-ului. Vã rugãm sã
þineþi seama cã printre aceste discuri, existã
unele ce nu corespund standardului CD,
fiind posibil sã nu fie redate de acest aparat.
Dacã aveþi întrebãri sau probleme
legate de sistemul dvs., vã rugãm
consultaþi cel mai apropiat dealer Sony.

b Nu folosiþi solvenþi cum ar fi benzina,
tinerul, substanþe de curãþare
achiziþionate din comerþ sau spary
antistatic pentru LP-uri de vinil.
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Soluþionarea defecþiunilor
Probleme generale
Alimentarea nu porneºte
 Conectaþi ferm cablul de alimentare la
prizã.
 Verificaþi dacã bateriile sunt corect
introduse în aparat.
 În cazul în care s-au consumat, înlocuiþi
bateriile cu altele noi.
 Nu puteþi porni aparatul cu ajutorul
telecomenzii când acesta este alimentat
cu baterii.
Alimentarea nu este pornitã, iar
mesajele BATT ºi ERROR sunt
afiºate alternativ.
 Verificaþi dacã bateriile sunt corect
introduse în aparat.
 Înlocuiþi toate bateriile cu altele noi,
deoarece s-au consumat.
Nu se aude sonorul.
 Reglaþi volumul.
 Când ascultaþi sonorul de la boxe
decuplaþi cãºtile.
Se aude zgomot.
 Cineva utilizeazã un telefon mobil sau alt
echipament ce emite unde radio în
apropierea aparatului. T Deplasaþi
telefonul mobil la distanþã de player.

CD Player
Pe ecran apare indicaþia no DISC
cu toate cã existã un disc în aparat.
 Puneþi discul cu partea cu etichetã
îndreptatã în sus.
 CD-R-ul / CD-RW-ul nu este înregistrat.
 CD-R-ul / CD-RW-ul nu are sesiunea de
înregistrare închisã.
Finalizaþi înregistrarea cu ajutorul
dispozitivului de înregistrare.
 Existã o problemã legatã de calitatea
discului (CD-R/CD-RW), a dispozitivului
de înregistrare sau a aplicaþiei software.
CD-ul nu este redat
 Verificaþi dacã este închis compartimentul
pentru discuri.
 Puneþi discul cu partea cu etichetã
îndreptatã în sus.
 ªtergeþi discul pentru a-l curãþa.
 Scoateþi CD-ul ºi lãsaþi compartimentul
pentru discuri deschis circa o orã pentru
a se evapora umezeala condensatã.
 Verificaþi dacã pe ecran apare indicaþia
CD.
 În cazul în care s-au consumat, înlocuiþi
bateriile cu altele noi.
Apar cãderi ale sunetului

 Reduceþi volumul.
 Curãþaþi discul sau înlocuiþi-l în cazul în
care este foarte deteriorat.

 Puneþi aparatul în locuri fãrã vibraþii.
 Curãþaþi lentilele cu un suflãtor disponibil
în comerþ.
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 Sonorul poate prezenta cãderi sau zgomot

în cazul utilizãrii de discuri CD-R/CD-RW
de slabã calitate sau dacã dispozitivul de
înregistrare sau aplicaþia software folosite
au probleme.

Pe ecran este afiºatã indicaþia NOT
MP3.
 Aþi încercat sã redaþi un fiºier care nu
este în format MP3, dar care are extensia
.mp3 (pagina 33).
Pe ecran apar alternativ mesajele
NOT MP3 ºi LAYER 1, sau
NOT MP3 ºi LAYER 2.
 Aþi încercat redarea unui fiºier MPEG1
Audio Layer-1 sau 2. Acest player poate
reda numai fiºiere MP3 (MPEG 1 Audio
Layer-3) (pagina 33).
Este afiºatã indicaþia no MP3
 Discul nu conþine fiºiere MP3.
Radio
Sonorul este slab sau de proastã
calitate
 Înlocuiþi toate bateriile cu altele noi,
deoarece s-au consumat.
 Îndepãrtaþi player-ul de televizor.
 Dacã utilizaþi telecomanda în timp ce
ascultaþi un post de radio AM sau MW/
LW, este posibil sã se audã zgomot.
Imaginea televizorului devine
instabilã
 Dacã ascultaþi un post de radio FM în
apropierea unui televizor cu antenã de
interior, deplasaþi player-ul la distanþã mai
mare de acesta.

Casetofon
Banda nu se deplaseazã când
apãsaþi un buton de acþionare.
 Închideþi bine compartimentul pentru
casete al aparatului.
Butonul REC z nu funcþioneazã sau
banda nu este redatã sau
înregistratã.
 Verificaþi dacã existã clapetele de protecþie
ale casetei.
Banda nu poate fi complet ºtearsã.
 Curãþaþi capetele de ºtergere (pag. 30).
 Înlocuiþi toate bateriile cu altele noi,
deoarece s-au consumat.
 Se încearcã redarea cu acest aparat a unor
casete Tip II (poziþie ridicatã) sau Tip IV
(metal). Folosiþi pentru înregistrare ºi
redare numai casete Tip I (normale).
Banda nu poate fi înregistratã.
 Verificaþi dacã banda este introdusã corect
în aparat.
 Verificaþi dacã nu sunt rupte clapetele de
siguranþã ale casetei.
Semnalul audio este slab / Calitatea
semnalului audio este precarã.
 Curãþaþi capetele, tamburii ºi cabestanul
(vezi pagina 30).
 Demagnetizaþi capetele cu ajutorul unui
demagnetizator (vezi pagina 31).
Sunetul este distorsionat.
 Sunt utilizate casete Tip II (poziþie ridicatã)
sau Tip IV (metal). Folosiþi numai casete
Tip I (normale).
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Soluþionarea defecþiunilor
(continuare)

Telecomandã
Telecomanda nu funcþioneazã.

 Înlocuiþi toate bateriile telecomenzii cu
altele noi, deoarece s-au consumat.

 Aveþi grijã sã îndreptaþi telecomanda spre
senzorul aparatului.
 Îndepãrtaþi obstacolele dintre telecomandã ºi player.
 Aveþi grijã ca senzorul pentru
telecomandã al player-ului sã nu fie
expus la luminã puternicã directã cum ar
fi razele soarelui sau lumina de la o lampã
cu fluorescenþã.
 Deplasaþi-vã mai aproape de player
folosind telecomanda.

Întreþinere
Curãþarea lentilelor

Dacã se murdãresc lentilele, pot apãrea
omisiuni ale sunetului în timpul redãrii
CD-ului.
Curãþaþi-le cu ajutorul unui suflãtor
disponibil în comerþ.

Curãþarea capetelor casetei ºi
a traseului benzii
ªtergeþi capetele, tamburul ºi cabestanul cu
puþinã vatã uºor umezitã în lichid de curãþare
sau în alcool, dupã fiecare 10 ore de
funcþionare, pentru a menþine o calitate
optimã a redãrii sau a înregistrãrilor. Pentru
ca înregistrãrile sã fie cât mai bune, vã
recomandãm ca înainte de fiecare
înregistrare sã curãþaþi toate suprafeþele cu
care banda intrã în contact.
Lentile

Dacã problema persistã dupã ce aþi încercat
remediile prezentate anterior, decuplaþi
cablul de alimentare ºi scoateþi toate
bateriile din aparat. Dupã ce dispar toate
indicaþiile de pe ecran, reconectaþi cablul
de alimentare sau introduceþi din nou
bateriile în aparat. În cazul în care
problemele continuã sã existe, vã rugãm
adresaþi-vã celui mai apropiat dealer Sony.

Tambur

Cabestan

Cap de ºtergere

Cap de înregistrare/
redare

Dupã curãþare, introduceþi caseta în aparat
numai dupã ce zonele curãþate sunt complet
uscate.
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Întreþinere (continuare)
Demagnetizarea capetelor
casetelor

Dupã 20 - 30 de ore de funcþionare, capetele
benzii se magnetizeazã suficient de puternic
pentru a cauza pierderi ale sunetelor înalte
ºi fâºâituri. În acest moment se recomandã
demagnetizarea capetelor casetei ºi a tuturor
pãrþilor metalice de pe traseul benzii cu
ajutorul unui dispozitiv de demagnetizare
disponibil în comerþ.

Curãþarea carcasei
Curãþaþi carcasa, panoul de comandã ºi
butoanele cu bucatã de pânzã moale, uºor
umezitã într-o soluþie slabã de detergent.
Nu folosiþi nici un fel de material abraziv, de
praf de curãþat sau de solvent cum ar fi
alcoolul sau benzina.

Specificaþii
Secþiunea CD player
 Sistem
Sistem audio digital de compact discuri
 Proprietãþile diodei laser :
Material :
GaAlAs
Lungimea de undã :
λ = 780 nm
Durata emisiei :
continuã
Ieºire laser : mai puþin de 44,6 µW
(Aceastã radiaþie reprezintã valoarea mãsuratã
la o distanþã de aprox.
200 mm faþã de suprafaþa
lentilelor obiectiv pe un
banc optic cu apertura de
7 mm).
 Viteza de rotaþie :
între 200 r/min (rpm) ºi 500 r/min (rpm)
(CLV)
 Numãr de canale : 2
 Rãspuns în frecvenþã :
20  20.000 Hz + 1/-2 dB
 Ecouri ºi vibraþii : sub limita mãsurabilã
Secþiunea radio
Domeniul de frecvenþe
Modelul European

FM

87,5 - 108 MHz

MW

531 - 1611 kHz (pas de 9 kHz)
530 - 1610 kHz (pas de 10 kHz)

LW

153 - 279 kHz

Alte modele

FM

87,5 - 108 MHz

AM

531 - 1611 kHz (pas de 9 kHz)
530 - 1610 kHz (pas de 10 kHz)
continuã
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Specificaþii (continuare)
 Antene :
FM :
antenã telescopicã
AM/MW/LW : barã de feritã încorporatã.

Secþiunea casetofon
 Sistem de înregistrare :
4 piste, 2 canale stereo
 Durata de derulare rapidã :
cca. 120 sec. pentru casete C-60 Sony
 Frecvenþa de rãspuns :
casete Tip I (normale) : 80 - 10.000 Hz
Caracteristici generale
 Boxe :
Registru complet : 10 cm. diametru ;
3,2Ω ; tip con (2)
 Ieºiri :
Mufe cãºti (minimufã stereo) :
Pentru cãºti cu impedanþa de 16-68 Ω
 Puterea maximã la ieºire :
5,2 W
 Cerinþe privind alimentarea :
Pentru sistemul cu radio - CD player casetofon :
Modelul Corean :
220 V curent alternativ, 60 Hz
Modelul Saudit :
220-230 V curent alternativ, 50/60 Hz
Alte modele :
230 V curent alternativ, 50 Hz
9V curent continuu, 6 baterii tip R20
(mãrimea D)
Pentru telecomandã :
3 V curent continuu, 2 baterii tip R03
(mãrimea AAA)
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 Consum de putere :
14 W în curent alternativ
 Durata de viaþã a bateriilor :
Pentru sistemul cu radio - CD player casetofon :
Înregistrare FM

Sony R20P :

cca. 13,5 h

Sony LR20 alcaline :

cca. 20 h

Redare casetofon

Sony R20P :

cca. 7,5 h

Sony LR20 alcaline :

cca. 15 h

Redare CD

Sony R20P :

cca. 2,5 h

Sony LR20 alcaline :

cca. 7 h

 Dimensiuni :
Aprox. 420 × 155 × 260 mm (L/Î/A)
16 5/8 × 6 1/8 × 10 1/4 inch
(inclusiv pãrþile proeminente)
 Masa :
Aprox. 3,7 kg (8lb. 3oz) (inclusiv bateriile)
 Accesorii furnizate :
Cablu de alimentare (1)
Telecomandã (1)
Design-ul ºi specificaþiile pot fi modificate
fãrã sã fiþi avizaþi.
Accesorii opþionale
Serii de cãºti Sony MDR

Despre MP3
Ce este MP3 ?
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3) reprezintã o
tehnologie ºi un format standard pentru
comprimarea secvenþelor muzicale. Un fiºier
este comprimat la circa 1/10 din dimensiunea
sa originalã. Sunetele ce nu pot fi percepute
de auzul uman sunt comprimate în timp ce
sunetele pe care le putem auzi nu sunt
comprimate.

Fiºierele MP3 care pot fi
redate de acest player
Pot fi redate numai fiºiere MP3 înregistrate
conform urmãtoarelor cerinþe.
Suport media
CD-R ºi CD-RW
Format de disc acceptat
Puteþi utiliza discuri în format ISO 9660 Nivel
1, Nivel 2 sau în format extins Joliet. În unele
cazuri, fiºiere MP3 care sunt înregistrate în
alte formate decât cele indicate mai sus nu
pot fi redate în mod normal sau este posibil
ca denumirile fiºierelor ºi directoarelor
respective sã nu fie afiºate corect.
Specificaþiile importante privind formatul
discului sunt :
 Adâncime maximã pentru directoare : 8
 Caractere ce pot fi utilizate pentru a denumi
un fiºier / un director : A - Z, a - z, 0 - 9, _
 Numãrul maxim de caractere ce pot fi
incluse în denumirea unui fiºier :
64, inclusiv ghilimele ºi 3 caractere pentru
extensie.

Note
 Când denumiþi un fiºier, aveþi grijã sã adãugaþi
extensia mp3 numelui acestuia.

 Dacã puneþi extensia mp3 altor fiºiere decât
celor în format MP3, player-ul nu le va putea
recunoaºte corespunzãtor ºi va genera aleatoriu
zgomot care poate cauza defectarea boxelor.
 Numele fiºierului nu corespunde marcajului
ID.

Numãrul de directoare/fiºiere ce pot
fi utilizate
 Numãrul maxim de directoare : 255
 Numãrul maxim de fiºiere : 255

Opþiuni ale aplicaþiilor software de
compresie ºi de scriere
 Pentru a comprima o sursã pentru un fiºier
MP3, vã recomandãm sã alegeþi în aplicaþia
software de compresie, pentru viteza de
transfer una dintre urmãtoarele variante :
44,1 kHz, 128kbps ºi Constant Bit Rate
(Viteza de transfer constantã).
 Pentru a înregistra pânã la atingerea capacitãþii
maxime, alegeþi halting of writing.
 Pentru a înregistra într-o singurã etapã pânã la
atingerea capacitãþii maxime pe un disc ce nu
conþine nimic înregistrat, alegeþi opþiunea Disc
at Once.

Note privind memorarea fiºierelor
pe disc
Când discul este introdus, aparatul citeºte
toate fiºierele conþinute de acesta. Dacã
existã multe directoare sau fiºiere care nu
sunt în format MP3 pe disc, poate dura mult
timp pânã ce începe redarea discului
respectiv sau pânã când este redat
urmãtorul fiºier MP3.
Nu înregistraþi pe disc directoare sau fiºiere
inutile, în afara celor MP3 care doriþi sã fie
audiate.
Vã recomandãm sã nu memoraþi alte feluri
de fiºiere sau directoare inutile pe un disc
ce conþine fiºiere MP3.
continuã
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Despre MP3 (continuare)
Despre ID3 tag (marcajul ID3)
Marcajul ID3 reprezintã un format pentru
adãugarea la un fiºier MP3 a anumitor
informaþii (titlul melodiei, numele artistului,
denumirea albumului etc.).
Acest player corespunde Versiunii 1.1 a
formatului cu marcaj ID3. Dacã fiºierul
conþine informaþii corespunzãtoare
marcajului ID3, pot fi afiºate urmãtoarele
informaþii : titlul melodiei, numele
artistului, denumirea albumului.
Notã
 Dacã utilizaþi altã versiune în afarã de cea
1.1, informaþiile corespunzãtoare
marcajului ID3 nu vor mai fi afiºate corect.
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http://www.sony.net/
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