
Stimate client
Vă mulţumim că aţi achiziţionat acest produs.
Pentru a obţine un optim de performanţă şi de 
siguranţă, vă rugăm să citiţi cu atenţie instrucţiunile 
cuprinse în prezentul manual înainte de a conecta, de 
a acţiona sau de a regla acest produs.
Vă rugăm, de asemenea, să păstraţi documentaţia 
pentru a putea fi consultată ulterior.

Instrucţiuni de folosire

Sistem CD stereo
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Accesorii furnizate 
Vă rugăm să verificaţi şi să identificaţi accesoriile 
furnizate.
Folosiţi numerele indicate între paranteze când 
solicitaţi înlocuirea pieselor. 
(Valabil pentru ianuarie 2009)

(K2CZ3YY00005)

(N2QAYB000384)

(N1DADYY00003)

1 × cablu de alimentare

1 × antenă

1 × telecomandă

Operaţiile descrise în instrucţiunile de folosire sunt 
efectuate cu ajutorul telecomenzii, însă le puteţi realiza 
şi de la unitatea de bază, în cazul în care la aceasta 
există butoanele respective.

Este posibil ca aparatul să nu arate exact aşa cum 
este prezentat în ilustraţiile din acest manual.

Notă :
Marcajul “EB” care apare pe ambalaj, reprezintă Marea 
Britanie.



2

Atenţie !
ACEst PrODus CONţiNE uN lAsEr. utiliZArEA 
AltOr ButOANE, rEglAjE sAu PrOCEDuri 
DECât CElE iNDiCAtE îN ACEst MANuAl 
POt CONDuCE lA ExPuNErEA lA rADiAţii 
PEriCulOAsE. Nu DEsChiDEţi CArCAsA şi Nu 
îNCErCAţi să rEPArAţi siNguri APArAtul. 
APElAţi PENtru ACEAstA lA sErViCiilE uNOr 
PErsOANE CAliFiCAtE.

Aceste instrucţiuni de folosire sunt valabile pentru 
următorul sistem.

Sistem SC-PM5
unitatea de bază sA-PM5
Boxe sB-PM5

 informaţii privind comercializarea şi asistenţa
(numai pentru Marea Britanie şi Republica 
irlanda).

Centrul de asistenţă pentru clienţi
• Pentru clienţii din Marea Britanie : 08705 357357
• Pentru clienţii din republica irlanda : 01 289 8333
• Vizitaţi adresa noastră de internet cu informaţii legate 

de produse
• E-mail : customer.care@panasonic.co.uk
Vânzări directe la Panasonic uK
• Comandaţi accesorii şi materiale consumabile pentru 

produsul dvs., simplu şi în siguranţă, telefonând la 
centrul de asistenţă pentru clienţi, de luni până vineri, 
între orele : 9:00 am - 5:30 pm (cu excepţia sărbătorilor 
legale). 

• Obţineţi-le on-line, completând formularul de comandă 
pus la dispoziţie pe internet la adresa : www.panasonic.
co.uk

• sunt acceptate majoritatea tipurilor de cărţi de credit şi 
de debit importante.

• toate solicitările legate de tranzacţie şi de facilităţile 
de distribuţie sunt furnizate direct de Panasonic uK 
ltd.

• Nu poate fi mai simplu !
• Este, totodată, disponibilă posibilitatea de achiziţi-

onare directă de pe internet a unei game largi de 
produse finite ; pentru detalii suplimentare, consultaţi 
site-ul nostru de internet.

sunteţi interesaţi de achiziţionarea unei garanţii 
prelungite ? Vă rugăm să telefonaţi la numărul : 
0870 240 6284 sau să vizitaţi adresa noastră de internet  
www.panasonic.co.uk/guarantee.

Partea din spate a produsului

în interiorul 
produsului

AveRtizARe !
PENtru A rEDuCE risCul DE iNCENDii, DE 
şOCuri ElECtriCE sAu DE DEtEriOrArE A 
APArAtului :
• Nu ExPuNEţi APArAtul lA PlOAiE, uMEZEAlă, 

strOPirE, uDArE şi Nu AşEZAţi PE APArAt 
rECiPiENtE CArE CONţiN liChiDE, CuM Ar Fi 
O VAZă Cu FlOri.

• utiliZAţi NuMAi ACCEsOriilE FurNiZAtE.
• Nu DEMONtAţi CAPACul (Ori PArtEA DiN 

sPAtE A CArCAsEi); PrODusul Nu CONţiNE 
COMPONENtE CArE să POAtă Fi rEPArAtE 
DE utiliZAtOr. PENtru rEPArAţii APElAţi lA 
sErViCiilE uNOr PErsOANE CAliFiCAtE.

Atenţie !
• Nu AşEZAţi APArAtul îNtr-O BiBliOtECă, 

îNtr-uN DulAP sAu îN AltE sPAţii îNgustE. 
AVEţi grijă să ExistE suFiCiENt sPAţiu DE 
VENtilAţiE DE jur-îMPrEjurul APArAtului. 
PENtru A rEDuCE risCul DE şOCuri 
ElECtriCE sAu DE iNCENDiu CAuZAt DE 
suPrAîNCălZirE, AVEţi grijă CA DrAPEriilE 
sAu AltE MAtEriAlE să Nu ACOPErE FANtElE 
DE AErisirE AlE APArAtului.

• Nu ACOPEriţi FANtElE DE AErisirE AlE 
APArAtului Cu ZiArE, Cu FAţA DE MAsă, Cu 
DrAPErii sAu Cu AltE OBiECtE siMilArE. 

• Nu AşEZAţi PE APArAt sursE Cu FlăCări 
DEsChisE, CuM Ar Fi luMâNări APriNsE.

• DisPENsAţi-Vă DE BAtErii îN MOD ECOlOgiC.

ACEst APArAt EstE DEstiNAt utiliZării îN 
sPAţii Cu tEMPErAtură MODErAtă.

Aparatul trebuie amplasat lângă o priză de perete uşor 
accesibilă.
ştecărul cablului de alimentare trebuie să fie oricând 
uşor de manevrat.
Pentru a deconecta complet aparatul de la reţeaua 
electrică, decuplaţi ştecărul de la priză.

Acest produs poate recepţiona interferenţe radio cauzate 
de folosirea telefoanelor mobile în timpul funcţionării 
sale. Dacă percepeţi astfel de interferenţe, vă rugăm să 
măriţi distanţa dintre acest aparat şi telefonul mobil.
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Atenţionări cu privire la cablul de alimentare
Pentru propria dumneavoastră siguranţă, vă rugăm să 
citiţi cu atenţie textul de mai jos.

Acest aparat este livrat, pentru siguranţă şi comoditate, cu 
un cablu de alimentare dotat cu un ştecăr cu trei lamele. 
Acest ştecăr conţine o siguranţă de 5 Amperi.
Dacă siguranţa acestuia trebuie înlocuită, aveţi grijă 
să  folosiţi o alta care să prezinte aceleaşi caracteristici 
(5 A) şi care să fie aprobată de AstA sau Bsi pentru                           
Bs 1362. Verificaţi dacă pe corpul siguranţei există 
marcajul   pentru AstA, respectiv cel  pentru Bsi). 

Dacă siguranţa prezintă un capac de protecţie detaşabil, 
nu uitaţi să-l puneţi la loc după înlocuirea siguranţei. Nu 
folosiţi niciodată siguranţa fără capac. în cazul în care 
îl pierdeţi, nu folosiţi ştecărul până ce nu obţineţi un alt 
capac de schimb, cu care să îl înlocuiţi.
Puteţi achiziţiona un capac de schimb pentru 
compartimentul siguranţei de la dealer-ul dvs. local.

Atenţie !
DACă ştECărul MONtAt lA CABlul DE AliMEN-
tArE Nu sE POtriVEştE lA PriZA lOCuiNţEi 
DuMNEAVOAstră, DEMONtAţi sigurANţA, 
APOi DEtAşAţi ştECărul DisPENsâNDu-Vă DE 
El îN MOD COrEsPuNZătOr.
îN CAZul îN CArE ştECărul DEtAşAt EstE 
iNtrODus îNtr-O Altă PriZă DE 13 AMPEri, 
Există PEriCOlul DE ElECtrOCutări grAVE.

în cazul în care trebuie montat un alt ştecăr la cablul de 
alimentare, vă rugăm să fiţi atenţi la codurile de culoare 
ale cablurilor, respectând cele indicate mai jos. Dacă aveţi 
vreo nelămurire, vă rugăm să apelaţi la un electrician 
calificat.

iMpoRtAnt
Firele electrice conţinute de cablul de alimentare au 
izolaţia colorată conform următorului cod :
Albastru : neutru, Maro : activ.
Deoarece este posibil ca aceste culori să nu corespundă 
marcajelor de culoare care să identifice bornele 
conectorului dvs., acţionaţi astfel :
Firul care este de culoare albastră trebuie conectat la 
borna care este marcată cu litera N sau care este de 
culoare neagră sau albastră.
Firul care este de culoare maro trebuie conectat la borna 
care este marcată cu litera L sau care este de culoare 
maro sau roşie.

AtENţiE : Nu CONECtAţi NiCi uNul DiNtrE FirE 
lA BOrNA DE îMPăMâNtArE, CArE EstE MArCAtă 
Cu litErA E, Cu siMBOlul , Ori CArE EstE DE 
CulOArE VErDE sAu VErDE / gAlBEN.

ştECărul Nu EstE EtANş – MENţiNEţi-l usCAt. 

Înainte de utilizare
Detaşaţi capacul conectorului.

Cum se înlocuieşte siguranţa 
Amplasarea siguranţei diferă în funcţie de tipul ştecărului 
cablului de alimentare (Figura A şi B). Verificaţi ca ştecărul 
să fie adecvat şi urmaţi instrucţiunile de mai jos.
ştecărul poate fi diferit de cele prezentate în imaginile de 
mai jos.

1. Deschideţi capacul compartimentului pentru siguranţă, 
folosind o şurubelniţă.

Figura A

Figura B Capacul compartimentului 
pentru siguranţă

2. înlocuiţi siguranţa şi închideţi sau ataşaţi la loc capacul 
compartimentului pentru siguranţă.

Figura A

Figura B

siguranţă (5 A)

siguranţă (5 A)
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Acest simbol marcat pe un produs, pe ambalajul 
acestuia şi/sau pe documentele care îl însoţesc 
indică faptul că echipament electric sau 
electronic respectiv şi bateriile aferente uzate 
nu trebuie amestecate cu reziduurile menajere. 
Pentru tratarea, recuperarea şi reciclarea 

adecvată a produselor învechite şi a bateriilor uzate, vă 
rugăm să le duceţi la punctele de colectare, conform 
legislaţiei în vigoare din ţara unde vă aflaţi şi directivelor 
2002/96/EC şi 2006/66/EC.
Dispensându-vă în mod corect acest produs şi de 
baterii veţi ajuta  la conservarea resurselor naturale şi 
la prevenirea  posibilelor  consecinţe negative  asupra  
mediului  înconjurător  şi  sănătăţii oamenilor care pot fi 
cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri. Pentru 
mai multe detalii legate de reciclarea produselor învechite 
şi a bateriilor uzate, vă rugăm să consultaţi biroul local,  
serviciul de preluare a deşeurilor sau magazinul de unde 
aţi achiziţionat produsul.
în cazul în care nu vă dispensaţi în mod corespunzător de 
acest produs, puteţi fi supus la penalităţi conform legislaţiei 
în vigoare.

Măsuri de precauţie
Amplasarea aparatului

Aşezaţi aparatul pe o suprafaţă netedă, unde să nu fie 
supus la radiaţii solare directe, la temperaturi prea ridicate, 
la umiditate mare şi la vibraţii excesive deoarece acestea 
pot conduce la deteriorarea carcasei şi a altor componente 
conţinute de aparat, conducând la diminuarea duratei de 
funcţionare a echipamentului.
Vă rugăm să  lăsaţi cel puţin 15 cm între aparat şi 
suprafaţa pereţilor pentru a evita apariţia distorsiunilor şi 
a efectelor acustice nedorite.
Nu puneţi obiecte grele pe aparat.

tensiune de alimentare
Nu folosiţi surse de înaltă tensiune deoarece pot apărea 
supratensiuni care să genereze incendii.
Nu folosiţi o sursă de curent continuu. Verificaţi cu 
atenţie sursa de alimentare când folosiţi aparatul pe 
o ambarcaţiune sau într-un alt loc unde este folosită 
tensiune continuă.

protecţia cablului de alimentare
Aveţi grijă să fie corect conectat cablul de alimentare 
şi verificaţi ca acesta să nu fie deteriorat. O cuplare  
necorespunzătoare sau un cablu defect pot cauza incendii 
sau electrocutări. Nu trageţi de cablu, nu îl îndoiţi şi nici 
nu aşezaţi obiecte grele deasupra acestuia.
Când doriţi să decuplaţi aparatul de la reţea, apucaţi de 
ştecăr şi nu trageţi de cablul propriu-zis pentru a nu cauza 
electrocutări.
Nu manevraţi ştecărul cu mâinile ude deoarece vă puteţi 
curenta.

Corpuri străine
Aveţi grijă să nu pătrundă obiecte metalice în interiorul 
carcasei aparatului deoarece pot genera şocuri electrice 
sau deteriorarea acestuia.
Nu permiteţi pătrunderea lichidelor înăuntrul 
echipamentului deoarece pot produce şocuri electrice sau 
pot deteriora aparatul. în cazul în care totuşi a pătruns un 
lichid în interior, decuplaţi imediat aparatul de la sursa de 
alimentare şi contactaţi dealer-ul dvs.
Nu pulverizaţi spray insecticid deasupra sau în interiorul 
aparatului deoarece acesta poate conţine gaze inflamabile 
care pot lua foc.

Service
Nu încercaţi să reparaţi singuri acest aparat. Dacă apar 
întreruperi ale sunetului, nu se aprind indicatoarele, dacă 
simţiţi fum sau dacă apare orice fel de problemă care nu 
este explicitată în acest manual, decuplaţi ştecărul de la 
priză şi contactaţi dealer-ul dvs. sau un service autorizat. 
Dacă aparatul este reparat, dezasamblat sau modificat 
de persoane necalificate, pot avea loc şocuri electrice 
sau aparatul se poate deteriora.
Prelungiţi durata de viaţă a aparatului decuplându-l de la 
sursa de alimentare când nu este utilizat mult timp.

informaţii pentru utilizatori, legate 
de colectarea şi dispensarea de 
echipamentele şi bateriile uzate

pentru utilizatorii din Uniunea europeană
Dacă doriţi să vă dispensaţi de echipamente 
electrice sau electronice, vă rugăm să 
contactaţi dealer-ul sau furnizorul dvs. pentru 
a afla informaţii suplimentare.

[informaţii legate de dispensarea de aceste 
echipamente în alte ţări decât cele din Uniunea 
europeană]
Aceste simboluri sunt valabile numai în ţările din uniunea 
Europeană. Dacă doriţi să vă dispensaţi de astfel de 
aparate, vă rugăm să contactaţi autorităţile sau un dealer 
local pentru a afla care este procedura corectă în regiunea 
unde vă aflaţi.

note privind simbolul bateriilor (Mai jos 
două exemple de simboluri)
Acest simbol poate fi utilizat împreună cu 
simbolul unei substanţe chimice.
în acest caz, corespunde cerinţelor Directivei 
ce se referă la substanţa chimică respectivă. 
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Amplasarea boxelor

Design-ul boxelor este identic, astfel că nu este necesară 
respectarea unei anumite orientări a canalelor stânga sau 
dreapta.

Folosiţi numai boxele furnizate
Folosirea unităţii de bază cu boxele furnizate conduce 
la obţinerea celui mai bun sunet. Dacă sunt utilizate alte 
boxe, este posibil ca aparatul să se deterioreze şi să se 
obţină o calitate inferioară a sunetului.

Note :
• Menţineţi boxele la o distanţă de cel puţin 10 mm de 

unitatea de bază pentru a permite o ventilaţie adecvată 
a sistemului.

• Aceste boxe nu sunt ecranate magnetic. De aceea 
nu trebuie plasate în apropierea televizorului, a 
calculatoarelor sau a altor echipamente sensibile la 
câmpuri magnetice.

• Puteţi să deterioraţi boxele şi să le reduceţi durata 
de viaţă dacă redaţi sonorul la volum ridicat pentru 
perioade îndelungate de timp.

• Pentru a evita deteriorarea boxelor, reduceţi nivelul 
volumului în următoarele cazuri :
– când sonorul este distorsionat,
– când ajustaţi calitatea sunetului.

• Nu detaşaţi plasa ce protejează partea frontală a 
boxelor.

Atenţie
• Folosiţi boxele numai cu sistemul recomandat. în 

caz contrar, puteţi deteriora atât amplificatorul, cât şi 
boxele, existând totodată pericol de incendii. Dacă 
apar defecţiuni sau dacă sesizaţi o modificare bruscă 
a performanţelor aparatului, apelaţi la serviciile unei 
persoane calificate.

• Nu montaţi boxele pe pereţi şi nu le prindeţi de tavan.

, -DeMo

Funcţia demonstrativă (DeMo)

Când aparatul este conectat la priză pentru prima dată, pe ecranul 
acestuia este posibil să apară o prezentare demonstrativă.
Dacă facilitatea de prezentare demonstrativă este oprită, o puteţi 
activa selectând “DEMO ON”.

Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul [ , -DeMo].
Afişajul se modifică de fiecare dată când apăsaţi şi menţineţi 
apăsat acest buton.

Când aparatul este în standby, selectaţi “DEMO OFF” pentru a 
reduce consumul de energie.

pregătirea telecomenzii

Folosiţi baterii alcaline sau cu magneziu.
introduceţi bateriile având grijă ca bornele acestora 
să corespundă polarităţii (+ şi –) marcată în interiorul 
compartimentului telecomenzii.

(nu sunt incluse)

îndreptaţi telecomanda către senzorul care îi este destinat 
(pag. 8), eliminaţi obstacolele şi poziţionaţi-o la cel mult            
7 m, faţă de partea frontală a aparatului. 

Note privind utilizarea telecomenzii :
• Nu folosiţi baterii noi împreună cu altele vechi.
• Nu folosiţi simultan tipuri diferite de baterii.
• Nu dezasamblaţi şi nu scurtcircuitaţi bateriile.
• Nu încercaţi să reîncărcaţi bateriile alcaline sau pe cele 

cu mangan.
• Nu folosiţi baterii a căror folie de protecţie s-a detaşat.
• Nu încălziţi şi nu aruncaţi bateriile în foc.
• Nu lăsaţi pentru mult timp bateriile într-un automobil 

expus la soare, cu uşile şi ferestrele închise.
• Manevrarea necorespunzătoare a bateriilor din 

telecomandă poate conduce la scurgerea electrolitului 
conţinut de acestea, ceea ce poate genera incendii.

• scoateţi bateriile din telecomandă dacă urmează ca 
aceasta să nu fie utilizată o perioadă îndelungată de 
timp. Depozitaţi-le într-un spaţiu răcoros şi întunecos.

Atenţie
Dacă bateriile nu sunt corect introduse în telecomandă, 
există pericol de explozie. Folosiţi numai tipurile de 
baterii indicate sau unele echivalente, recomandate de 
producător. Dispensaţi-vă de bateriile uzate respectând 
instrucţiunile producătorului.
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Realizarea conexiunilor
Cuplaţi cablul de alimentare numai după realizarea tuturor celorlalte conexiuni.

Conectarea boxelor Conectarea cablului de alimentare

Conectarea antenei

Negru ( )

roşu ( )

roşu ( )
Negru ( )

realizarea incorectă a conexiunilor poate 
conduce la deteriorarea aparatului

înainte de a efectua conexiunile, citiţi atenţionări-
le cu privire la cablul de alimentare de la pag. 3.  

Cuplarea conectorului 
Chiar dacă este perfect cuplat, în funcţie de mufa 
folosită, conectorul poate arăta ca în imaginea 
de mai jos. Aceasta nu reprezintă o problemă la 
funcţionarea aparatului.

Conector
Mufă 

pentru referinţă 
Pentru a economisi energie când aparatul nu este 
utilizat o perioadă lungă de timp, decuplaţi-l de la 
priză. După recuplarea aparatului, va fi necesar să 
iniţializaţi unele elemente păstrate în memorie.

Note :
• Cablul de alimentare furnizat este destinat 

exclusiv acestui aparat.
Nu folosiţi acest cablu împreună cu alte aparate.

• Nu folosiţi cablul de alimentare de la alt aparat 
pentru acest echipament.

Antenă circulară AM

Bandă adezivă

Aşezaţi antena pe 
suportul său. Antenă FM de interior

Aşezaţi antena în poziţia în care recepţia este optimă.

spre priza de perete
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prezentarea butoanelor
Unitatea de bază

Ca referinţă, consultaţi paginile indicate între paranteze. Butoanele marcate cu aceleaşi simboluri atât la aparat, cât şi la 
telecomandă, spre exemplu funcţia , acţionează exact în acelaşi mod (pag. 8).

partea de sus a aparatului 

Mufa MUSiC p. 
(MUSiC poRt) (14)

Mufa căşti ( )
Evitaţi audiţia prelungită, 
folosind căştile, pentru a preveni 
deteriorarea auzului.
Presiunea sonoră excesivă 
exercitată de sunetul emis de 
minicăşti sau de căşti poate 
conduce la pierderea auzului.
tip de mufă : f 3,5 mm stereo 
(nu sunt furnizate)

Selecţia frecvenţelor înalte 
(tReBLe) sau joase (BASS) 
(13)

oprirea redării, 
Funcţia demonstrativă (5)

port USB (13)

Buton de închidere / 
deschidere a compartimentului 
pentru disc (5)
Compartimentul pentru disc

 Comutator standby/on 
( )

Apăsaţi pentru a trece 
aparatul din starea pornit 
în standby sau viceversa. 

Acesta continuă să 
consume o cantitate 

redusă de energie şi în 
modul standby.

panou de afişare 

Senzor pentru 
telecomandă
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prezentarea butoanelor (continuare)

telecomanda

Butoanele marcate cu aceleaşi simboluri atât la aparat, cât şi la telecomandă, spre exemplu funcţia , acţionează exact 
în acelaşi mod (pag. 8).

Funcţia de oprire automată vă permite 
să opriţi aparatul în modul disc sau 
USB numai după ce echipamentul nu 
este utilizat timp de 10 min.
• Apăsaţi butonul pentru a activa 

funcţia.
• Apăsaţi din nou butonul pentru a 

renunţa.
• reglajul este menţinut şi după ce 

aparatul este oprit.

Pentru ca luminozitatea afişajului să fie 
redusă.
• Apăsaţi butonul pentru a activa 

funcţia.
• Apăsaţi din nou butonul pentru a 

renunţa.

Pentru a suprima sonorul.
• Apăsaţi butonul pentru a activa 

funcţia.
• Apăsaţi din nou butonul pentru a 

renunţa.

Funcţia de reducere a 
luminozităţii afişajului

Selecţie numerică 
(9, 11, 13, 14)

Funcţia de ştergere (10)

program (10, 11)

Funcţia de repetare (9)
 Redare USB sau pauză (13)

 Selecţie AM / FM (11)

Selecţie Re-MASteR (13)

eQ prestabilit (13)

Selecţie BASS (13)

 [  ],
Selecţia albumului (9, 13) [  ],
Redare disc şi USB (9, 13) [oK],

Confirmarea selecţiei (9, 13) [oK]

Funcţia de afişare (9, 11)
Selecţia automată a posturilor deja 

fixate în  memorie (11)
Selecţia modului de fixare a 

posturilor în  memorie (11)

Reglarea ceasului şi a  cronometrului (12)

Reglaj pentru redarea cu cronometrul (12)

Reglaj pentru cronometrul de oprire 
automată (12)
Funcţia de oprire automată

 Reglarea volumului (9)

Funcţia de suprimare a sonorului

Funcţia mod de redare (9, 11)

 Redare disc sau pauză (9)

 Selecţia portului de muzică (14)

 omiterea sau căutarea pistei, 
depistarea unui canal sau găsirea 
unuia fixat în memorie, reglaje 
temporale, reglarea frecvenţelor 
înalte/ joase (de la 9 la 13)

oprirea redării (9, 13)

 Selecţie surround (13)

Selecţie tReBLe (sunete înalte) (13)

interfaţa cu informaţii Mp3 (9)

Selecţia nivelului de intrare (14)

Selecţia modului MF (11)
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   Redarea obişnuită

Discuri

Funcţia mod de redare

Puteţi urmări informaţiile legate de pista curentă pe 
afişaj. 

Apăsaţi de mai multe ori [DiSpLAY] în cursul redării 
sau al pauzei.

Durata de redare scursă Durata de redare rămasă

Durata de redare 
scursă

Denumire album Denumire pistă

Apăsaţi de mai multe ori [Mp3 inFo] în cursul redării 
sau al pauzei.

iD3 (Album) iD3 (Pistă) iD3 (Artist)

Durata de redare scursă

Note :
• Acest aparat este compatibil cu marcajele 1.0 & 1.1 iD3. 

Datele tip text nu sunt acceptate şi nu vor fi afişate.
• iD3 este un marcaj încorporat în pistele MP3 pentru a 

furniza informaţii legate de acestea.

 Facilităţi de redare avansată

Redare repetitivă

Puteţi repeta redarea unui program sau oricare alt mod 
selectat.

Apăsaţi [RepeAt]. 
sunt afişate indicaţia “ON rEPEAt” şi simbolul .

Pentru a renunţa 

Apăsaţi din nou [RepeAt].
Este afişată indicaţia “OFF rEPEAt”, iar simbolul  
dispare.

1  Apăsaţi [ ] pentru a porni aparatul.

2  Apăsaţi [ , open/CLoSe] pentru a deschide 
compartimentul pentru disc şi introduceţi discul.
Apăsaţi din nou butonul [ , open/CLoSe] pentru 
a închide compartimentul.

3  Apăsaţi [ / , CD] sau [oK] pentru a porni 
redarea.

4 Ajustaţi volumul.

Oprirea redării Apăsaţi [ ] (stop)

Pauză de redare Apăsaţi [ / , CD].
Apăsaţi din nou pentru a relua 
redarea

Omiterea 
pistelor

Apăsaţi [ / ] ori [ / ].
în cursul redării rANDOM 
(aleatorie) sau 1-AlBuM rANDOM 
(1 album aleatoriu), nu puteţi omite 
piste care au fost redate.
în cursul redării rANDOM, puteţi 
căuta înainte sau înapoi, numai în 
cadrul pistei curente (Funcţia mod 
de redare)

Căutarea 
pistelor Apăsaţi şi menţineţi apăsat 

[ / ] sau [ / ] în cursul 
redării sau al pauzei.

Omiterea 
albumului Apăsaţi [ / , AlBuM] în modul 

redare.
Apăsaţi [ / , AlBuM] o dată şi 
apoi butoanele numerice în modul 
stop.

Apăsaţi [pLAY MoDe] pentru a selecta modul dorit.

1-trACK
1tr

Este redată o pistă selectată de pe 
disc. Apăsaţi butoanele numerice 
pentru a selecta pista.

1-AlBuM
1 AlBuM Este redat un album selectat de pe 

disc. Apăsaţi [ / , AlBuM] pentru 
a selecta albumul.

rANDOM
rND

Este redat un disc în ordine 
aleatorie.

1-AlBuM 
rANDOM
1 AlBuM 
rND

sunt redate, în ordine aleatorie, 
toate pistele albumului selectat. 
Apăsaţi [ / , AlBuM] pentru a 
selecta albumul.

verificarea informaţiilor 
legate de pistă
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Discuri (continuare)

Redarea unui program

Această funcţie vă permite să includeţi în program până 
la 24 de piste. 

1  Apăsaţi [  / , CD] şi apoi [  ] (stop).

2  Apăsaţi [pRoGRAM].

3  Apăsaţi butoanele numerice pentru a selecta pista 
dorită.
repetaţi acest pas pentru a introduce alte piste în 
program.

4 Apăsaţi [ / , CD] pentru a porni redarea.

1  Apăsaţi [  / , CD] şi apoi [  ] (stop).

2  Apăsaţi [pRoGRAM].

3  Apăsaţi [ / , ALBUM]  pentru a selecta albumul 
dorit.

4  Apăsaţi [ / ] o dată, iar apoi apăsaţi 
butoanele numerice pentru a selecta pista dorită.

5  Apăsaţi [oK].
repetaţi paşii de la 3 la 5 pentru a introduce alte piste 
în program.

6 Apăsaţi [ / , CD] pentru a porni redarea.

renunţarea la 
modul program

Apăsaţi [PrOgrAM] în modul 
stop.

reluarea redării 
programului

Apăsaţi [PrOgrAM], apoi 
apăsaţi [CD / ] în modul stop.

Consultarea 
conţinutului 
programului

Apăsaţi [ / ] ori [ / ]
când este afişat "PgM" în 
modul stop. Pentru consultarea 
conţinutului în cursul operaţiei 
de programare, apăsaţi de două 
ori [PrOgrAM] după ce apare 
indicaţia "PgM", apoi apăsaţi 
[ / ] sau [ / ].

Adăugarea la 
program repetaţi pasul 3 în modul stop. 

repetaţi paşii de la 3 la 5 în 
modul stop. 

ştergerea ultimei 
piste

Apăsaţi [DEl] în modul stop.

ştergerea tuturor 
pistelor din 
program

Apăsaţi [  ] (ştergere) în modul 
stop.
Este afişată indicaţia “Clr All”.
Apăsaţi din nou [  ] (ştergere) 
pentru a confirma.

Note :
• Când încercaţi să includeţi în program mai mult de 24 

de piste, este afişată indicaţia “PgM Full” (program 
complet).

• Memoria destinată programului este ştearsă când este 
deschis compartimentul pentru disc.

Partea cu conţinut audio digital al unui disc dual nu 
respectă specificaţiile tehnice ale formatului CD-DA 
(Compact Disc Digital Audio), astfel că redarea poate 
fi imposibilă.

note despre utilizarea discurilor duale

• Acest aparat poate accesa până la 99 de piste.
• Aparatul poate reda discuri audio CD-r / rW cu fişiere 

în format MP3 şi CD-DA, care au fost finalizate.
• Este posibil ca anumite discuri CD-r / rW să nu poată 

fi redate din cauza condiţiilor de înregistrare.
• Nu folosiţi discuri cu formă neregulată.
• Nu folosiţi discuri cu etichete şi abţibilduri care se 

dezlipesc sau al căror material adeziv s-a prelins în 
afara suprafeţei acestora.

• Nu lipiţi alte etichete sau abţibilduri pe disc.
• Nu scrieţi nimic pe disc.

note despre CD-uri

• Fişierele sunt interpretate ca piste, iar directoarele ca 
albume.

• Acest aparat poate accesa până la 999 de piste, 255 
de albume şi 20 de sesiuni.

• Discul trebuie să corespundă standardului isO9660 
nivel 1 sau 2 (exceptând formatele extinse).

• Pentru redarea într-o anumită ordine, alocaţi directorului 
şi fişierelor denumiri cu numere formate din 3 cifre, în 
ordinea în care doriţi să fie redate.

Limitări legate de redarea Mp3
• Dacă înregistraţi pe un acelaşi disc piste MP3 şi 

CD-DA, pot fi redate numai cele înregistrate în prima 
sesiune.

• Anumite piste MP3 nu pot fi redate din cauza stării 
discului sau a condiţiilor de înregistrare.

• înregistrările nu vor fi redate neapărat în ordinea în 
care le-aţi efectuat.

note despre Mp3
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Utilizarea radioului FM/AM

1  Apăsaţi [FM/AM] pentru a selecta banda de 
frecvenţe “FM” sau pe cea “AM”.

2  Apăsaţi [tUne MoDe] şi selectaţi “MAnUAL”.

3  Apăsaţi [ / ] sau [ / ] pentru a selecta 
frecvenţa postului de radio dorit.

Pentru depistarea automată a posturilor de radio
Apăsaţi pentru un moment [ / ] sau [ / ], 
până ce frecvenţa începe să se modifice rapid. Aparatul 
începe depistarea automată a posturilor de radio, 
parcurgerea frecvenţelor întrerupându-se ori de câte ori 
este recepţionat un post de radio.
• Depistarea automată a posturilor de radio este posibil să 

nu funcţioneze în condiţii de interferenţe puternice.
• Pentru a anula depistarea automată a posturilor, apăsaţi 

încă o dată [ / ] sau [ / ].

Ameliorarea calităţii sunetului FM

Apăsaţi [FM MoDe] pentru a afişa indicaţia “Mono”.

Pentru anula acest mod
Apăsaţi încă o dată [FM MoDe] pentru ca indicaţia 
“Mono” să nu mai fie afişată.
• Modul MONO este de asemenea părăsit dacă este 

schimbată frecvenţa.
• Opriţi funcţia “MONO” pentru o audiţie obişnuită.

Transmisie RDS

Acest aparat poate afişa datele rDs transmise de sistemul 
de date radio (rDs), disponibil în anumite regiuni.
Dacă postul de radio pe care îl ascultaţi emite semnale 
rDs, pe afişaj apare luminoasă indicaţia “rDs”.

Apăsaţi [DiSpLAY] pentru a se afişa :
Denumirea postului (Ps) tipul de program (PtY)

Afişarea frecvenţei

Fixarea manuală a 
posturilor de radio în memorie

tipurile de programe afişate
NEWs (ştiri)
AFFAirs (Afaceri)
iNFO (informaţii)
sPOrt (sport)
EDuCAtE (Educaţie)
DrAMA (teatru)
CulturE (Cultură)
sCiENCE (stiinţă)
VAriED (Varietăţi)
POP M (Muzică pop)
rOCK M (Muzică 
rock)
M-O-r-M (Muzică de 
călătorie)
light M (Muzică 
uşoară) 
ClAssiCs (Muzică 
clasică)

OthEr (Alte genuri de 
muzică)
WEAthEr (starea vremii)
FiNANCE (Finanţe)
ChilDrEN (Programe copii)
sOCiAl A (Programe sociale)
rEligiON (religie)
PhONE (Dialog telefonic)
trAVEl (Călătorii)
lEisurE (Divertisment)
jazz
COuNtrY (Muzică Country)
NAtiONAl (Muzică populară)
OlDiEs (Muzică de altă dată)
FOlK M (Muzică folk)
DOCuMENt (Documentare)
tEst (teste)
AlArM (Avertismente)

*M-O-r-M = Middle-of-the-road (Muzică de călătorie)

Notă :
• Este posibil ca în cazul în care recepţia posturilor este 

slabă, informaţiile rDs să nu fie afişate
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Această funcţie permite oprirea automată a aparatului 
după un anumit interval de timp, stabilit de dvs.
Apăsaţi [SLeep] de mai multe ori pentru a selecta 
perioada de timp după care să fie oprit aparatul.

indicatorul cronometrului de oprire automată

Anularea funcţiei
Apăsaţi [slEEP] pentru a selecta “OFF”.

Modificarea perioadei rămase până la oprire
Apăsaţi [slEEP] pentru a fi afişată perioada de timp 
rămasă, apoi apăsaţi din nou [slEEP] pentru a alege 
intervalul dorit până la oprirea automată.

Note :
• Cronometrul de redare şi cel de oprire automată pot fi 

utilizate împreună.
• Cronometrul de oprire automată are întotdeauna 

prioritate. Aveţi grijă să nu se suprapună reglajele 
temporale.

Utilizarea cronometrului

Acest ceas funcţionează în sistemul cu 24 de ore. 
1  Apăsaţi [CLoCK/tiMeR] pentru a selecta 

“CLoCK” (ceas).
la fiecare apăsare a butonului, indicaţia se modifică :

CLoCK  PlAY

Afişajul iniţial

2  ( În timp de aproximativ 5 secunde )
Apăsaţi [ / ] sau [ / ] pentru a stabili 
ora exactă.

3  Apăsaţi din nou [CLoCK/tiMeR] pentru a 
definitiva reglajul temporal.

Afişarea indicaţiei ceasului
Apăsaţi [ClOCK/tiMEr] pentru a afişa indicaţia ceasului 
timp de câteva secunde.

Notă :
Potriviţi periodic ceasul pentru a menţine acurateţea 
indicaţiei temporale.

potrivirea ceasului

Folosirea cronometrului
de oprire automată

1  Apăsaţi [pLAY MoDe] de mai multe ori pentru a 
selecta “CURRent” sau “LoWeSt”.

CurrENt
(Frecvenţa postului 
curent)

Fixarea în memorie începe de la 
frecvenţa curent ascultată.

lOWEst
(Frecvenţa cea mai 
scăzută)

Fixarea în memorie începe de la 
cea mai mică frecvenţă.

2  Apăsaţi şi menţineţi apăsat [AUto pReSet] pentru 
a începe operaţia de fixarea automată în memorie.

Aparatul fixează în memorie toate posturile de radio pe 
care le poate recepţiona pe canale, în ordinea crescătoare 
a frecvenţelor. Când operaţia se încheie, începe redarea 
ultimului post de radio fixat în memorie.

Fixarea posturilor de 
radio în memorie

Pot fi fixate în memorie 30 de posturi FM şi 15 AM.

Pregătire
Apăsaţi [FM / MA] pentru a selecta “FM” sau “AM”.

Fixarea automată în memorie

Fixarea manuală în memorie

1  Apăsaţi [tUne MoDe] pentru a selecta 
“MAnUAL”.

2  Apăsaţi  [ / ] sau [ / ] pentru a depista  
postul de radio dorit.

3  Apăsaţi [pRoGRAM].
4  Apăsaţi butoanele numerice pentru a selecta un 

canal.
Dacă există deja un post de radio alocat canalului 
respectiv, este şters.

5 Repetaţi paşii de la 2 la 4 pentru a fixa mai multe 
posturi de radio în memoria aparatului.

Selectarea unui post de radio 
deja fixat în memorie

Apăsaţi butoanele numerice pentru a selecta un 
canal.
Pentru canalele de la 10 la 30, apăsaţi [ 10], apoi cifrele.
1  Apăsaţi [tUne MoDe] pentru a selecta 

“pReSet”.
2  Apăsaţi  [ / ] sau [ / ] pentru a selecta 

canalul dorit.
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Folosirea cronometrului
de redare

Puteţi regla cronometrul pentru a porni aparatul la o 
anumită oră, cu scopul de a vă trezi.

1  Apăsaţi de mai multe ori [CLoCK/tiMeR] pentru a 
selecta cronometrul de redare.

CLoCK  PlAY

Afişajul iniţial
2  ( În timp de aproximativ 5 secunde )

Apăsaţi [ / ] sau [ / ] pentru a stabili 
ora.

Ora de pornire

indicatorul cronometrului de redare

3  Apăsaţi [CLoCK/tiMeR] pentru a confirma.

4  Repetaţi paşii 2 şi 3 pentru a stabili ora de 
încheiere a redării.

Ora de oprire a redării

Pentru a activa cronometrul

5  Apăsaţi [  pLAY] pentru a porni cronometrul.

Nimic afişat (oprit)

6  Apăsaţi [ ] pentru a opri aparatul.
Aparatul trebuie să fie oprit pentru ca cronometrul să 
acţioneze.

Modificarea reglajelor repetaţi paşii de la 1 la 4 şi 6.
(citiţi indicaţiile de mai sus)

Modificarea sursei 
de semnal sau a 
volumului sonor

1) Apăsaţi [  PlAY] pentru a 
şterge indicatorul temporal 
de pe afişaj.

2) schimbaţi sursa sau 
modificaţi volumul.

3) Efectuaţii paşii 5 şi 6        
(de mai sus).

Verificarea reglajelor 
(când aparatul este 
pornit sau în standby)

Apăsaţi [ClOCK/tiMEr] de 
mai multe ori pentru a selecta 

 PlAY.
Anulare Apăsaţi [  PlAY] pentru ca 

indicatorul cronometrului de 
pe afişaj să dispară.

Note :
• Cronometrul de redare va porni aparatul la ora stabilită, 

mărind gradat volumul până la nivelul ales de dvs.
• Cronometrul va porni în fiecare zi la ora stabilită, dacă 

este activat.
• Aparatul trebuie să fie în modul standby pentru ca 

cronometrul să acţioneze.
• Dacă opriţi aparatul şi apoi îl reporniţi în timp ce 

cronometrul funcţionează, ora de oprire a redării nu va 
mai putea fi activată.

Pregătire
Porniţi aparatul şi potriviţi ceasul.
Alegeţi sursa de muzică pe care doriţi să o ascultaţi : disc, 
radio, usB sau portul de muzică şi stabiliţi volumul dorit.

Utilizarea efectelor sonore
Modificarea calităţii

sunetului : eQ prestabilit
Apăsaţi [pReSet eQ] de mai multe ori pentru a 
selecta varianta de reglaj dorită.

variantă de reglaj Efect
hEAVY Adaugă forţă muzicii rock
ClEAr Frecvenţele înalte devin mai 

clare
sOFt Pentru fundal muzical
VOCAl Dă strălucire pasajelor vocale
FlAt Nici un efect

Modificarea calităţii
sunetelor : înalte sau joase

Vă permite să vă bucuraţi atât de frecvenţele înalte, cât şi 
de cele joase ale sunetului. 

1  Apăsaţi [BASS] sau [tReBLe] pentru a selecta 
reglajul preferat.

2 Apăsaţi [ / ] sau [ / ] pentru a ajusta 
nivelul.

Numai de la unitatea de bază

1  Apăsaţi [BASS/tReBLe] în mod repetat pentru a 
selecta varianta de reglaj dorită.

(Bas) (înalte)

Afişajul iniţial

2 Apăsaţi [ / ] sau [ / ] pentru a ajusta 
nivelul.

Notă :
• Nivelul pitch-ului este cuprins între -4 şi +4.
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intensificarea sunetului 
stereo : sonor surround

Vă permite să adăugaţi amplitudini variabile sunetului 
stereo, similare celor reale. 

Pentru activarea funcţiei
Apăsaţi [SURRoUnD] pentru a fi afişat indicatorul 
“ ”.

Pentru dezactivarea funcţiei
Apăsaţi [SURRoUnD] pentru ca indicatorul “ ” 
să nu mai fie afişat.

Note :
• Efectul surround este mai puţin perceput când audiţia se 

efectuează la căşti.
• Dacă interferenţele constatate la recepţia FM stereo se 

măresc, renunţaţi la efectul surround al sunetului.

Această facilitate permite reproducerea frecvenţelor 
pierdute în cursul înregistrării, oferindu-vă un sunet mai 
apropiat de cel original.

Apăsaţi [Re-MASteR] în mod repetat pentru a 
selecta una dintre variantele “on Re-MASteR” sau 
“oFF Re-MASteR”.

Modificarea calităţii 
sunetului:  Re-MASteR

 USB

Posibilitatea de conectare usB vă permite să conectaţi şi 
să redaţi piste MP3 stocate pe un dispozitiv usB din clasa 
mass storage, dispozitive de memorie usB obişnuite 
(transferul se face numai grupat).

Conectarea unui dispozitiv de 
memorie USB mass storage

Pregătire
înainte de a conecta vreun dispozitiv usB la aparat, 
verificaţi dacă există copii de siguranţă ale datelor stocate 
pe acesta.
Nu se recomandă utilizarea unui cablu usB prelungitor, 
deoarece dispozitivul usB nu va fi recunoscut de aparat. 

Dispozitiv 
USB activ

(nu este inclus)

Redarea unui dispozitiv de   
 memorie USB mass storage

1  Reduceţi volumul şi conectaţi dispozitivul USB la 
mufa USB a aparatului.

2 Apăsaţi [ / , USB] sau [oK] pentru a începe 
redarea.

Pauză de 
redare

Apăsaţi [ / ,usB].
Apăsaţi din nou pentru a relua  
redarea.

Oprire redare Apăsaţi [  ](stop).
Apare indicaţia “rEsuME”. Poziţia 
este reţinută în memorie.
Apăsaţi [ / ,usB] pentru a relua 
redarea.
Apăsaţi din nou [  ] (stop)  pentru a 
şterge poziţia din memorie.

Omitere piste Apăsaţi [ / ] sau 
[ / ].

Omitere 
albume

Apăsaţi [ / , AlBuM] în modul 
redare.
Apăsaţi încă o dată [ / , AlBuM], 
apoi butoanele numerice în modul 
stop.
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Dispozitive compatibile
Dispozitive ce sunt definite ca aparţinând clasei usB 
mass storage :
• Dispozitive usB care permit numai transferul grupat,
• dispozitive usB care acceptă formatul usB 2.0 de 

mare viteză.

Formate acceptate
• Directoarele sunt definite ca albume.
• Fişierele sunt definite ca piste.
• Pistele trebuie să aibă extensia “.mp3” sau “.MP3”.
• Nu este acceptat formatul CBi (Control/Bulk/

interrupt).
• Nu este acceptat un dispozitiv ce utilizează sistemul 

de fişiere NtFs. [sunt acceptate numai fişiere în 
sistem FAt 12/16/32 (tabela de alocare a fişierelor 
12/16/32)].

• în funcţie de dimensiunea sectorului, este posibil ca 
anumite fişiere să nu funcţioneze.

• Numărul maxim de albume : 255 albume.
• Numărul maxim de piste : 2500 piste.
• Numărul maxim de piste dintr-un album : 999 piste.

note despre USB

Utilizarea altor 
echipamente opţionale

Alte echipamente audio sau video Panasonic pot începe 
să funcţioneze când acţionaţi acest aparat cu ajutorul 
telecomenzii furnizate.
Puteţi acţiona unitatea de bază prin intermediul 
telecomenzii stabilind un alt mod de funcţionare al 
acesteia, anume “rEMOtE 2”.

Atât pentru unitatea de bază, cât şi pentru telecoman-
dă trebuie să fie stabilit acelaşi mod de  funcţionare.

1  Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul [MUSiC p.] de 
la aparatul de bază şi butonul [2] al telecomenzii 
până ce este afişată la aparat indicaţia “ReMote 
2”.

2 Apăsaţi şi menţineţi apăsate butoanele [oK] şi [2] 
ale telecomenzii, cel puţin 2 secunde.

Pentru a reveni la modul de funcţionare “rEMOtE 1”, 
repetaţi procedura de mai sus (ambii paşi) înlocuind 
butonul [2] cu cel [1].

Această facilitate vă permite să ascultaţi muzica redată 
de un echipament audio portabil.

Notă :
• toate componentele periferice şi cablurile sunt 

comercializate separat.

evitarea interferenţelor 
cu alte echipamente 

marca Panasonic

Conectarea la un echipament audio 
portabil

Cablu audio (nu este furnizat)

Echipament audio portabil 
(nu este furnizat)

Redarea cu ajutorul unui 
echipament audio portabil

Opriţi funcţia egalizor a echipamentului audio portabil (în 
cazul în care există), înainte de a cupla acel aparat la 
mufa MusiC P. ; în caz contrar, este posibil ca sunetul 
emis de boxe să fie distorsionat.

1  Conectaţi cablul audio la mufa MUSiC p.

2 Apăsaţi [MUSiC poRt] (la unitatea de bază : 
[MUSiC p.]).

3 porniţi redarea la echipamentul audio portabil. 
(Consultaţi şi manualul de utilizare al 
echipamentului audio portabil).

Ajustarea nivelului de intrare

Puteţi selecta nivelul de intrare al sunetului pentru 
echipamentul dvs. portabil.

Apăsaţi [inpUt LeveL] pentru a selecta reglajul 
dorit.

Notă :
• selectaţi “NOrMAl” dacă sonorul este distorsionat 

când nivelul high (înalt) este activat.
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Ghid de soluţionare a problemelor
înainte de a apela la service, verificaţi cele de mai jos. Dacă nu sunteţi lămuriţi în legătură cu anumite etape ale verificării 
sau dacă soluţiile indicate nu rezolvă problema, consultaţi cel mai apropiat dealer pentru instrucţiuni.

 probleme obişnuite

Aparatul nu răspunde la apăsarea 
butoanelor  telecomenzii.

• Verificaţi dacă sunt corect introduse bateriile în telecomandă. 5

Sonorul este distorsionat sau 
nu se aude

• Măriţi nivelul volumului sonor.
• Este posibil să nu fie corect conectate cablurile boxelor. Opriţi aparatul, 

verificaţi şi corectaţi conexiunile, apoi reporniţi aparatul.

—
6

În cursul redării este perceput 
un zgomot de fond.

• în apropierea aparatului există un cablu de alimentare cu energie electrică 
sau o sursă de lumină fluorescentă. Menţineţi la distanţă aparatul de 
cablurile de alimentare şi de alte echipamente.

—

 Discuri

indicaţia afişajului nu este 
corectă sau redarea nu începe.

• Nu aţi introdus corect discul în aparat ; reintroduceţi-l corect.
• Este posibil ca discul să fie murdar. Curăţaţi discul.
• în cazul în care discul este zgâriat, deformat sau dacă nu este de formă 

standard, înlocuiţi-l.
• A condensat umezeală în interiorul aparatului. Aşteptaţi circa 1 - 2 ore până 

ce aceasta se evaporă.

—
—
—

—

 Radio

Se aud bătăi. • Opriţi televizorul sau măriţi distanţa dintre această unitate şi aparatul tV. —
În cursul recepţiei unui post AM 
se aude un zgomot uşor.

• separaţi antena de celelalte cabluri. —

 USB

Dispozitivul USB sau conţinutul 
acestuia nu poate fi citit.

• Formatul drive-ului usB sau conţinutul acestuia nu este compatibil cu 
sistemul ; este afişată indicaţia “NO PlAY”. Decuplaţi dispozitivul usB, apoi 
recuplaţi-l.

• Funcţia usB gazdă a acestui aparat este posibil să nu poată fi folosită în 
cazul anumitor dispozitive usB.

• Este posibil ca dispozitivele usB cu capacitate de stocare mai mare de           
8 gB să nu funcţioneze în anumite condiţii.

14

—

—

Dispozitivul USB funcţionează 
lent.

• Citirea fişierelor de mari dimensiuni sau a dispozitivelor usB cu memorie de 
capacitate mare durează mai mult timp.

—

 Mesaje afişate

“no pLAY”
(Fără redare)

• Verificaţi conţinutul.
• Pot fi redate numai fişiere în format MP3.

—
—

“USB oveR CURRent eRRoR” 
(Intensitatea curentului pentru 
dispozitivul USB este prea mare)

• intensitatea nominală a curentului pentru dispozitivul usB mass storage 
depăşeşte 500 mA. Decuplaţi dispozitivul usB. Opriţi aparatul şi apoi 
reporniţi-l.

—

“F76” • Există o problemă legată de alimentarea cu energie. Consultaţi dealer-ul. —
“eRRoR” 
(Eroare)

• A fost efectuată o operaţie incorectă. Citiţi instrucţiunile de folosire, apoi 
încercaţi din nou.

—

“vBR-”
(Viteză de transfer variabilă)

• Aparatul nu poate afişa durata rămasă de redat în cazul pistelor cu viteză de 
transfer variabilă a datelor (VBr).

—

“– – : – –” 
(în modul standby)

• Aţi conectat pentru prima dată cablul de alimentare la priză sau a survenit 
recent o pană de curent.

• Potriviţi ceasul.

—
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“Mp3 eRRoR” sau 
“pLAYeRRoR”
(Eroare MP3 sau de redare)

• Aţi încercat să redaţi un fişier al cărui format nu este acceptat.
Verificaţi conţinutul de redat.

10

“UnSUppoRt”
(Dispozitiv incompatibil)

• Aţi conectat un dispozitiv incompatibil. —



Secţiunea amplificator

Specificaţii

putere RMS la ieşire în modul stereo 
Canal frontal (ambele canale)

10 W per canal (4 W), 1 khz, 10% thD
Putere rMs totală în modul stereo           20 W

numărul de posturi ce pot fi fixate în memorie 
FM : 30 posturi
AM : 15 posturi

Modulaţia în frecvenţă (FM) 
Domeniul de frecvenţe

între 87,50 şi 108,00 Mhz (în trepte de 50 khz)
Conectori de antenă         75 W (asimetrici)

Modulaţia în amplitudine (AM) 
Domeniul de frecvenţe 

între 522 şi 1629 khz (în trepte de 9 khz)
Mufa Music port (frontal) 

sensibilitate           100 mV, 4,7 k W 
Conector              stereo, tip jack 3,5 mm

Mufe căşti
Conector             stereo, tip jack 3,5 mm

Discuri ce pot fi redate (8 cm sau 12 cm) 
(1) CD-Audio (CD-DA)
(2) CD-r / rW (format de disc CD-DA, MP3*)
(3) MP3*
* MPEg-1 layer 3, MPEg-2 layer 3

Culegere semnal 
lungimea de undă              785 nm (CD)
Putere lAsEr               Clasa 1 (CD)

ieşire audio (Disc) 
Număr de canale     2 (Fs, FD)
FS = FL = canal frontal stânga
FD = FR = canal frontal dreapta

port USB 
Format de fişier media acceptat             MP3 (*.mp3)
sistem de fişiere pentru dispozitivul usB

FAt 12 / FAt 16 / FAt 32
Puterea la portul usB           500 mA (max.)

Tip         sistem 1 boxă, 1 cale (bass reflex)
Unităţi de boxe            impedanţă 4 W

registrul complet            10 cm, tip con
puterea la intrare (ieC)               10 W (max.)
presiunea sunetului la ieşire              83 dB / W(1.0 m)
Domeniul de frecvenţe între 61 hz şi 17 khz (-16 dB)

între 95 hz şi 15 khz (-10 dB)
Dimensiuni (L×Î×A)          139 mm × 226 mm × 136 mm
Masă              1,3 kg

Alimentare cu energie   tensiune c.a. între 220 ÷ 240 V
frecvenţă 50 hz

Consum de putere             42 W
Dimensiuni (L×Î×A)          153 mm × 226 mm × 300 mm
Masă              2,1 kg
temperatura la funcţionare    între 0°C şi + 40°C
Umiditatea la funcţionare 

între 35% şi 80% rh (fără condens)

Consumul de putere aproximativ în mod standby : 
0,8 W

Note :
1. specificaţiile pot fi modificate fără să fiţi avizaţi.  

Masa şi dimensiunile sunt aproximative.
2. Distorsiunea armonică totală este măsurată cu un 

analizor spectral digital.

Întreţinere

pentru a curăţa aparatul, ştergeţi-l cu o bucată de pânză moale şi uscată.
• Nu folosiţi niciodată alcool, diluant pentru vopsea sau benzină pentru a curăţa acest aparat.
• înainte de a folosi materiale textile tratate cu substanţe chimice, citiţi cu atenţie instrucţiunile care le însoţesc. 

Panasonic Corporation
site de internet : http://panasonic.net
Conform directivei 2004/108/EC, articolul 9 (2)
Centrul de testare Panasonic
Panasonic Marketing Europe gmbh
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germania      rQtx0262-B

Secţiunea tuner FM/AM, Conectori

Secţiunea disc

Secţiunea USB

Secţiunea boxe

Caracteristici generale

Dacă suprafaţa aparatului se murdăreşte


