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BOXĂ PORTABILĂ ILUMINATĂ LED 2X15 inch/38CM 250W RMS CU USB/SD/BT/FM 
 

Vă rugăm să citiți cu atenție manualul și să îl păstrați pentru consultări ulterioare. 
 

Simbolul fulgerului în interiorul unui triunghi echilateral are rolul de a avertiza utilizatorul asupra 
tensiunilor periculoase care nu sunt izolate, în interiorul produsului și care ar putea avea o 
amplitudine suficientă pentru a constitui un risc de șoc electric pentru persoane. 

 Semnul exclamării în cadrul unui triunghi echilateral, are rolul de a avertiza utilizatorul asupra 
prezenței unor instrucțiuni de funcționare și întreținere (service) din manualul de instrucțiuni al 
aparatului. 
 
ATENȚIE: 

 Nu puneți niciun recipient umplut cu lichide, cum ar fi pahare sau vaze, pe/sau în apropierea 
aparatului. Acestea ar putea cădea, iar apa ar putea intra în aparat. Nu vărsați niciodată lichide 
peste aparat. Nu puneți obiecte mici, cum ar fi monede sau clame de hârtie, pe aparat 
deoarece ar putea cădea în aparat și ar putea cauza incendii sau șocuri electrice! Dacă intră 
vreun lichid sau obiect în aparat, deconectați imediat aparatul de la priză și contactați un 
service autorizat. 

 Trageți doar de ștecher atunci când deconectați aparatul, nu trageți de cablu. 

 Nu conectați sau deconectați niciodată aparatul cu mâinile ude. 

 Produsele electrice nu trebuie lăsate la îndemâna copiilor. Acordați o atenție sporită dacă sunt 
copii în jurul aparatului. Copiii nu sunt conștienți de pericolele care pot apărea dacă 
manipulează necorespunzător aparatul electric. Copiii ar putea încerca să prindă obiecte îîn 
aparat. Pericol de electrocutare! 

 Nu puneți niciodată aparatul pe suprafețe instabile și care se mișcă. Vă puteți accidenta sau 
aparatul poate să cadă pe jos și se deteriorează. 

 Toate persoanele implicate în operarea, instalarea, service-ul și punerea în funcțiune a 
aparatului trebuie să fie pregătite și calificate corespunzător și să respecte aceste instrucțiuni 
de operare. 

 Cablurile defecte pot fi înlocuite doar de specialiști. Pericol de electrocutare! 

 Dacă nu sunteți sigur de realizarea conexiunii corecte sau dacă aveți întrebări la care nu găsiți 
răspunsul în manualul de instrucțiuni, vă rugăm nu ezitați să contactați asistența tehnică sau 
un specialist, la alegere. Contactați un specialist dacă vă îndoiți de principiul de funcționare sau 
siguranța produsului. 

 Deconectați adaptorul și opriți aparatul dacă nu îl veți folosi o prioadă mai lungă de timp, 
pentru a evita deteriorarea datorită supratensiunilor. 

 
Utilizarea telecomenzii 
Vă rugăm să utilizați telecomanda la o distanță de max. 6m și la un unghi de 30° între telecomandă și 
aparat. Îndreptați telecomanda către senzor. Îndepărtați toate obstacolele dintre telecomandă și 
senzor. Este posibil ca telecomanda să nu funcționeze corect dacă senzorul este expus la lumina 
puternică a soarelui. Dacă telecomanda nu funcționează corect, verificați bateriile. 
 
Instalarea bateriilor  
 

Îndepărtați capacul pentru baterii din partea din spate 
a telecomenzii, așa cum se arată în imagine și 
introduceți două baterii tip AAA, respectând 
polaritatea corectă. 
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Descriere panou din spate 
 

 
1. Intrare card SD 
2. Intrare stick USB 
3. Control volum Master 
4. Control TREBLE: Reglarea frecvențelor înalte 
5. Control BASS: Reglarea frecvențelor joase 
6. Control ecou pentru microfon 
7. Control volum microfon 
8. Control volum chitară 
9. Conector intrare AC 
10. Comutator pornire/oprire sistem 
11. Antenă FM 
12. Activează/dezactivează LED-ul de pe woofer  
13. Intrare AUX pentru conectori RCA (intrare LINIE) 
14. Conector intrare pentru o chitară sau un microfon  
15. Selector intrare: Apăsați butonul MODE pentru a comuta 

între diferitele intrări (LINE, USB, SD, BT; FM) 
16. În modul USB/SD/Bluetooth: apăsați pentru a merge la 

melodia anterioară. În modul FM: apăsați pentru a trece 
la postul FM memorat anterior. 

17. Redare/Pauză în modul USB/SD/Bluetooth. În modul FM, 
apăsați și țineți apăsat acest buton pentru a îcepe 
căutarea posturilor radio și pentru a le salva automat. 

18. În modul USB/SD/Bluetooth: apăsați pentru a merge la 
melodia următoare. În modul FM: apăsați pentru a trece 
la următorul post FM memorat. 

 
 
 
 
 

DESCRIERE TELECOMANDĂ 
 

 
1. Standby 
2. Selector intrare 
3. Mute 
4. Redare/Pauză. În modul FM: căutare automată a posturilor FM 
5. Înapoi la melodia anterioară 
6. Melodia următoare 
7. EQ 
8. Reducere volum 
9. Creștere volum 
10. Repetă melodia curentă 
11. Introducerea directă a numărului melodiei de pe USB sau card SD 
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CONECTAREA MICROFONULUI CU FIR (nu este inclus) 
Conectați microfonul la mufa MIC IN și porniți-l. 
Notă: Dacă redați muzică de la altă intrare, conectarea microfonului nu va opri sunetul. 
 
UTILIZAREA MICROFONULUI WIRELESS 
Deschideți compartimentul pentru baterii și introduceți două baterii tip AA, respectând poalritatea 
corectă. 
Porniți microfonul. Dacă indicatorul de alimentare verde nu pâlpâie sau nu luminează, verificați dacă 
bateriile au fost introduse corect. 
Începeți să cântați la microfon și reglați volumul la nivelul dorit. 
Când indicatorul roșu începe să pâlpâie apoi rămâne aprins, trebuie să înlocuiți bateriile. 
Nu utilizați microfonul aproape de boxă pentru a evita microfonia. 
 
Funcția KARAOKE 
Această funcție se poate utiliza cu orice intrare. Redați o melodie prin AUX/ USB/ SD/ FM/ Bluetooth, 
conectați un microfon și începeți să cântați. 
 
Funcționare USB/SD 
Țineți dispozitivul departe de temperaturi mari, câmpuri magnetice puternice și orice alt echipament 

care ar putea genera interferențe. Dacă boxa se oprește din funcțiune, opriți-o și porniți-o din nou, sau 

deconectați USB-ul/cardul TF și reconectați-l. Boxa ar trebui să revina la starea normală. 

Capacitatea maximă a dispozitivului USB-ului/ cardului TF care poate fi conectat este de 32 GB. 

Formate de muzică acceptate: MP3, WMA 

 

Funcția radio FM 

 Porniți unitatea și apăsați în mod repetat butonul selector intrare și selectați funcția FM (pe 

ecran va fi afișată frecvența). 

 Apăsați și țineți apăsat butonul redare/pauză de pe unitate sau butonul de pe telecomandă 

pentru a activa memorarea automată a posturilor FM (radioul începe o căutare automată a 

posturilor radio disponibile și le salvează automat). Numărul postului stocat depinde de 

semnalul radio din zona dumneavoastră. 

În timpul căutării, apăsați butonul Redare de pe telecomandă pentru a opri căutarea. 

 Utilizați butoanele   și   pentru a asculta posturile radio salvate în memorie. 

 Pentru a muta la un post prestabilit, utilizați tastele numerice de pe telecomandă. 

De exemplu, pentru a merge la postul 12, apăsați prima dată 1 și apoi 2. 

 

FUNCȚIONARE BLUETOOTH  

Frecvența Bluetooth: 2402-2480 Mhz 

 Porniți unitatea și apăsați butonul Selector intrare de pe unitate și selectați funcția Bluetooth. 

 Activați funcția Bleutooth de pe dispozitivul extern pentru a le asocia. 

 Inițiați o căutare pentru dispozitive. Dispozitivul apare ca ”PARTY-215LED”. 

 Apăsați butonul  pentru a începe redarea și butoanele  și   pentru a selecta melodiile. 

Depanare 

Dacă apare vreo problemă, urmați pașii din tabelul de mai jos. Dacă problema nu poate fi rezolvată, vă 

rugăm să contactați producătorul. 
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Problemă Cauză posibilă Soluție 

Niciun sunet la pornire 1. Nici o sursă de intrare 
2. Volum redus 

1. Conectați la semnalul AUX 
2. Reglați volumul 

Niciun sunet de la 
microfon 

1. Conexiune slabă a microfonului 
2. Microfonul nu este pornit 
3. Volumul microfonului este redus 

1. Conectați corect microfonul  
2. Porniți microfonul  
3. Creșteți volumul microfonului 

Niciun sunet după 
introducerea USB-
ului/cardului TF 

1. Format fișier incorect 
2. Conexiune slabă  USB/card TF 

1. Formatul fișierului trebuie să fie MP3 
2. Conectați corect USB-ul/ cardul TF 

Boxa face zgomote 
puternice 

1. Microfonul este pornit dar 
poate fi prea aproape de difuzor. 
2. Microfonul este pornit dar nu 
este utilizat. 
3. Volumul microfonului este prea 
tare. 
4. Telefonul mobil este utilizat 
prea aproape de difuzor. 
5. Alt echipament wireless poate fi 
prea aproape de difuzor. 

1. Țineți microfonul la 2 metri față de 
difuzor. 
2. Opriți microfonul dacă nu este 
utilizat. 
3. Reglați volumul microfonului la un 
nivel mai scăzut. 
4. Țineți telefonul departe de boxă în 
timp ce participați la un apel. 
5. Țineți boxa departe de alte 
echipamente wireless. 

 

Specificații 

Woofere: 2x 15”/38 cm 

Tweter: 1.5”/3.8 cm 

Putere max.: 1000 W 

Frecvență bandă FM: 87.5 – 108 MHz 

Putere de transmisie RF max.: -2.1dBmW 

Frecvență microfon UHF: 863.5 / 864.5 Mhz 

 
 

RECICLAREA CORECTĂ  A  ACESTUI PRODUS 
Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu 
deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul inconjurător sau față de sănătatea 
dumneavoastră din cauza reciclarii necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de 

deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în 
refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.  

 
 


