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Pentru a reduce riscul electrocutarii sau de incendiu, nu expuneti aparatul la umezeala sau
la ploaie.
Explicarea simbolurilor
Atentie ! Pentru a reduce riscul electrocutarii, nu
indepartati carcasa, nu umblati in interiorul aparatului,
adresati-va personalului calificat.
Acest simbol avertizeaza in privinta existentei unor tensiuni periculoase in
interiorul aparatului care sunt suficient de puternice pentru a provoca
electrocutarea.
Acest semn indica operatiuni si instructiuni importante de intretinere care
trebuie respectate.
In cazul unor defectiuni cauzate de descarcarea electrostatica, resetati aparatul pentru a
putea reveni la functionare normala.
Aparat cu Laser Clasa 1
Atentie! In interiorul aparatului exista Radiatie
invizibila laser. Evitati expunerea directa la raze laser.

Masuri de siguranta
Nu folositi aparatul in locuri extrem de calduroase, reci, prafuite sau cu umezeala
ridicata.
Amplasati aparatul intr-un loc stabil.
Asigurati o ventilatie corespunzatoare aparatului. Nu folositi aparatul in spatii unde
ventilatia lipseste sau este scazuta.
Inainte de a folosi aparatul asigurati-va ca tensiunea de retea este corespunzatoare pentru
alimentarea aparatului.
Cand conectati sau deconectati aparatul de la priza de curent, trageti de stecher, nu de
cablu.
Scoateti aparatul din priza daca nu-l folositi o perioada indelungata.
Butonul de pornit/oprit (on/off) nu deconecteaza complet aparatul de la retea, trebuie sa
scoateti cablul din priza .
Aparatul trebuie folosit doar in pozitie orizontala.
Nu lasati aparatul intr-o zona cu umiditate si condens ridicat, riscati astfel sa intre apa in
aparat. Daca apare condens in interiorul aparatului acesta nu mai poate functiona corect.
Lasati aparatul intr-un spatiu aerisit timp de 1-2 ore pentru a se evapora condensul.
In eventualitatea oricarei probleme in functionare adresati-va centrului service cel mai
apropiat de zona dvs.
Atentie ! Aparatul are gauri de ventilatie, care nu trebuiesc acoperite
Nu folositi lichide inflamabile pentru a curata aparatul. Nu amplasati lichide inflamabile
deasupra sau nu scapati lichide pe suprafata acestuia.
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Un sunet excesiv de puternic afecteaza urechea ,daca folositi castile poate cauza
pierderea auzului.
Bateriile nu trebuiesc expuse la caldura precum cea a luminii solare.

Sursa de alimentare
Conectarea la sursa de alimentare
1. Introduceti cordonul de alimentare AC 230 V intr-o priza de curent AC.
2. Daca doriti sa folositi baterii, introduceti doua baterii de tip AAA alkaline (nu sunt
incluse) in compartimentul aflat sub aparat. Durata de viata a bateriilor este de 12 luni.
3. Bateriile vor memora timpul in cazul unei pene de curent, dar nu vor afisa asta.
4. Afisajul normal si functiile vor reveni o data cu revenirea tensiunii de retea, schimbati
bateriile anual.
Nota : Nu este nevoie de baterii pentru operatiuni normale.
Intretinerea aparatului
Curatarea carcasei
Important : deconectati de la priza aparatul inainte de a-l curata. Folositi o carpa uscata.
Daca carcasa este foarte murdara, imbibati carpa cu o solutie slaba de detergent neutru
sau apa si curatati.
Curatarea lentilelor
O lentila murdara poate cauza distorsionarea sunetului si daca aceasta
este foarte murdara, playerul CD nu va functiona. Deschideti usita CD
si curatati cu grija lentila.
Curatarea particulelor de praf
Folositi o pensula pentru a curata lentila de praf si un betisor cu vata
pentru a o curata de amprentele digitale.
Curatarea discului
Cand curatati discul nu atingeti partea colorata in curcubeu.
Folositi o carpa uscata. Nu folositi benzina sau alta substanta
care va deteriora discul. Acesta trebuie curatat in linie
dreapta de la centru catre margini. Nu trebuie curatat intr-un
mod circular.
Nu amplasati discul pe alte echipamente sau in apropierea
unei surse de caldura. Evitati sa expuneti discul la razele
solare pentru perioade lungi de timp.
Intreruperi de tensiune
Atunci cand tensiunea de retea este intrerupta, ceasul si
alarma se vor sterge, daca cele 2 baterii nu sunt introduse in aparat. Afisajul digital va
clipi pentru a arata ca tensiunea a fost intrerupta. Reprogramati ceasul si alarma.
Pastrarea ceasului si alarmei folosind bateriile
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Pentru a mentine alarma si ceasul in memorie in timpul unei intreruperi de tensiune sau a
decuplarii din priza a cordonului de alimentare, instalati cele 2 baterii in compartimentul
aflat sub aparat.
Intretinerea si protejarea
1. Produsele electronice nu trebuie expuse la temperaturi extreme sau umiditate pentru a
mentine o durata de viata indelungata. De asemenea lasati suficient spatiu pentru a crea o
ventilatie adecvata aparatului.
2. Curatati aparatul numai folosind carpe uscate. Nu folositi substante inflamabile sau
detergent pentru a curata aparatul.
3. Daca cablul de alimentare este deteriorat, trebuie inlocuit de o persoana calificata sau
intr-un service pentru evitarea oricarui accident.
Functiile butoanelor
1. Butonul ON/OFF( Pornit/Oprit)
2. Butonul de afisaj CD
3. Butonul de Reglaj VOLUME
4. Buton ALARMA 1
5.Schimbatorul de banda
(BUZZER/CD/RADIO/LINE IN)
6. Buton ALARMA 2
7. Butonul CLOCK/ADJ(Ceas/Ajustare)
8. Butonul SLEEP de programare a opririi aparatului
9. Butonul SNOOZE de oprire a alarmei
10. Afisajul LED
A. Indicatorul ALARM 1
B. Indicatorul ALARM 2
C. Indicatorul SLEEP de programare a opririi
aparatului
D. Indicatorul PROGRAM
E. Indicatorul REPEAT(de repetare)
F. Indicatorul SNOOZE de oprire a alarmei
G. Indicatorul PM
H. Indicatorul FM stereo
I. Indicatorul Aleatoriu
J. Indicatorul de oprire/pornire a aparatului
11. Usita CD
12. Butonul STOP
13. Butonul MINUTE/SKIP
14. Butonul PROGRAM de programare
15. Butonul de schimbare a functiilor
(CD/AM/FM/LINE IN)
16. Butonul de selectare a scalei
17. Butonul MODE
18. Butonul TUNING de reglaj radio
19. Butonul SKIP/HOUR(Ora)
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20. Butonul PLAY/PAUSE de redare/pauza
21. Butonul comutator DIMMER(DIM/BRIGHT)
22. Mufa jack MP3
23. Mufa jack pentru casti
24. Compartimentul bateriilor
25. Alimentarea cu tensiune.
Setarea ceasului/timpului
Conectati aparatul la priza de retea
1. 12 :00 va fi afisat pe ecran si va incepe sa clipeasca
2. Apasati
pentru a programa ora si
pentru a programa minutele.
3. Apasati Butonul CLOCK/ADJ pentru a confirma programarea ceasului, afisajul va
inceta sa mai clipeasca.
4. Puteti schimba modul de afisaj al ceasului intre 12H si 24H tinand apasat Butonul
CLOCK/ADJ timp de 2 secunde.
5. In timpul modului OFF (inactiv), puteti apasa Butonul CLOCK/ADJ si dupa aceea
repetati pasii 2 si 3 pentru a schimba ceasul.
Ceasul nu va fi afisat in timpul unei intreruperi a tensiunii.
Ascultarea radioului
1. Schimbati selectorul BUZZER/CD/RADIO/LINE in pozitia CD/RADIO/LINE IN.
2. Schimbati pozitia comutatorului de functii(CD/AM/FM/LINE IN) in AM sau FM.
3.Apasati butonul ON/OFF pentru a porni aparatul, indicatorul de pornire/oprire se va
lumina.
4. Cautati un post de radio folosind butonul de reglaj radio-TUNING.
5. Reglati butonul VOLUME pentru nivelul de volum dorit.
Antena
FM : lungiti antena pentru a imbunatati receptia FM
AM : amplasati aparatul intr-o alta pozitie pentru o receptie mai buna AM.
Redarea unui CD
1. Deschideti compartimentul discului.
2. Introduceti un disc cueticheta in sus si inchideti compartimentul.
3. Aduceti selectorul(CD/AM/FM/LINE IN)pe pozitia CD, dupa care porniti aparatul
apasand butonul de ON/OFF.
4. Va fi afisat pe ecran timp de 2 secunde numarul total al melodiilor de pe CD, dupa care
va reveni afisarea ceasului.
5. Apasati butonul
pentru a incepe redarea discului.
Nota : puteti apasa butonul de afisaj CD pentru a afisa numarul melodiei redate sau
numarul total de melodii existente pe CD in modul STOP.
Operatiuni de baza
Pentru a opri redarea
Pentru pauza

Apasati butonul STOP
Apasati butonul
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Pentru a cauta de la inceputul melodiei Apasati scurt
sau
Pentru a stabili un anumit pasaj
Tineti apasat
sau
ajuns la pasajul dorit.

. Eliberati butonul dupa ce ati

Modul REPEAT/RANDOM(repetare/aleatoriu)
Apasati butonul MODE inainte sau in timpul redarii. O melodie, toate melodiile sau
aleatoriu pot fi redate repetat. La fiecare apasare se schimba modul dupa cum urmeaza:

1.Repeta 1 (indicatorul repeta va lumina)
2.Repeta toate (indicatorul va fi aprins)
3.Aleatoriu (indicatorul aleatoriu va fi aprins)
4. Repeta/aleatoriu inactiv (indicatorul repeta si cel aleatoriu vor fi stinse)
Redarea programata a unui disc
Pana la 20 de melodii pot fi programate sa fie redate intr-o anumita ordine, dupa cum
urmeaza :
1. Fixati comutatorul CD/AM/FM/LINE IN pe pozitia CD.
2. Apasati butonul ON/OFF pentru a ajunge la modul pornit, indicatorul ON/OFF se va
aprinde.
3. Apasati butonul PROGRAM.
4. Apasati butonul
sau
pentru a selecta numarul melodiei dorite.
5. Apasati PROGRAM cand numarul melodiei este afisat.
6. Repetati pasii 5 si 6 pentru a memora mai multe melodii.
7. Apasati butonul PLAY/PAUSE
pentru a incepe redarea melodiilor programate.
Pentru a verifica programul
Apasati butonul PROGRAM in timpul modului Stop. Numarul melodiei programate va fi
afisat in ordinea programata de fiecare data cand apasati butonul PROGRAM.
Pentru a sterge Programul
-Apasati PROGRAM si dupa aceea butonul STOP cand redarea CD-ului este oprita.
-Apasati STOP cand playerul CD reda melodiile programate.
-Deschideti usita CD-ului si tot continutul programat va fi sters.
Setarea alarmei
Sunetul radioului, al buzzer-ului sau al CD-ului poate fi programat sa inceapa in fiecare
zi la o anumita ora. Puteti programa in total doua melodii de trezire (ALARM 1,
ALARM 2).
1. Apasati ALARM 1 sau ALARM 2, afisajul va clipi.
2. Folositi butonul MINUTE (minut) sau HOUR (ora) pentru a fixa ora dorita de trezire.
3. Apasati ALARM 1 sau ALARM 2 dupa setare. Indicatorul ALARM 1/ALARM 2 va fi
aprins.
4. Aduceti in pozitia BUZZER selectorul BUZZER/CD/RADIO/LINE IN pentru a auzi
sunetul BUZZ atunci cand va suna alarma. Pentru trezirea folosind sunetul CD/AM/FM
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aduceti acelasi selector in pozitia CD/RADIO/LINE IN, dupa care comutati selectorul de
functii in pozitia CD, AM sau FM pentru a regla volumul.
5. Pentru a anula alarma ALARM 1, apasati ALARM 1 o data, indicatorul se va stinge.
Analog si pentru ALARM 2.
Functia LINE IN
Puteti asculta si alte echipamente audio externe prin APRC210.
1. Aduceti selectorul BUZZER/CD/RADIO/LINR IN in pozitia LINE IN.
2. Conectati prin mufa de 3.5 mm jack sursa audio externa.
Nota : cablurile de conectare nu sunt incluse.
SNOOZE
Alarma poate fi oprita temporar apasand butonul SNOOZE ; indicatorul ALARM 1 sau
ALARM 2 va clipi in acelasi timp ; alarma va incepe sa sune automat dupa 6 minute.
Activarea functiei SLEEP de programare automata a inchiderii aparatului
Porniti aparatul pe redarea posturilor radio sau a unui CD asa cum s-a prezentat anterior
1. Apasati butonul SLEEP si indicatorul SLEEP va clipi pe afisajul ceasului.
2. Apasati repetat butonul SLEEP pentru alegerea timpului dorit pana la oprirea
aparatului : 90,60,30 sau 15 minute. Indicatorul va clipi pentru a indica faptul ca modul
SLEEP este activ.
3. Pentru a anula functia, apasati butonul SLEEP pana cand indicatorul acestuia va fi
inactiv.
Specificatii tehnice

Radio
Benzile de receptie
Frecventa

AM/FM
AM 540-1600 kHz
FM 88 - 108 MHz

General
Alimentare cu curent
Puterea consumata
Dimensiuni
Greutate
Mufa jack

AC 230 V, 50 Hz si 2 baterii xAAA
12 wati
240 (W)x88(H)x174(D) mm
1.17 kg , fara baterii
3.5 mm

Reciclarea ecipamentelor 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.
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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
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