
Sistem karaoke portabil
cu difuzor şi microfon

BTC050series
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INSTRUCŢIUNI PENTRU SIGURANŢĂ

CITIŢI ACEST MANUAL ÎN ÎNTREGIME ÎNAINTE DE A FOLOSI APARATUL. 
Citiţi cu atenţie şi urmaţi cu stricteţe aceste instrucţiuni pentru a beneficia la maxim de toate 
funcţiile aparatului. Reţineţi că ele reprezintă indicaţii genelare şi este posibile ca anumite 
aspecte să nu fie valabile pentru aparatul dumneavoastră.
1. Citiţi aceste instrucţiuni înainte de a utiliza sau de a conecta aparatul.
2. Ţineţi cont de avertismente. Respectaţi instrucţiunile.
3. Păstraţi acest manual pentru referinţe ulterioare. 
4. Nu folosiţi acest aparat în apropierea apei sau a obiectelor umplute cu apă, cum ar fi 

vazele de flori. A se feri de umezeală.
5. Nu aşezaţi niciodată pe aparat obiecte care ard, precum lumânările aprinse. 
6. Nu împiedicaţi ventilarea aparatului acoperind fantele de aerisire.
7. Pentru acest produs, folosiţi numai accesoriile recomandate de producător.
8. Folosiţi numai piese de schimb recomandate de producător.
9. Instalaţi aparatul respectând indicaţiile producătorului.
10. Amplasaţi aparatul într-un loc bine aerisit, pe o suprafaţă plană, dură şi stabilă. Nu 

expuneţi aparatul la o temperatură de peste 40°C. Poziţionaţi aparatul în aşa fel încât să 
rămână un spaţiu liber de 10 cm în faţa şi în spatele lui şi de 5 cm în lateral.

11. Apăsaţi cu delicateţe pe butoane. Presiunea excesivă ar putea dăuna aparatului.
12. Protejaţi mediul înconjurător: înlăturaţi bateriile punându-le în recipientele de colectare 

special concepute pentru acest scop.
13. Asiguraţi-vă întotdeauna că aparatul este deconectat de la sursa de alimentare înainte 

de a-l muta sau de a-l curăţa. Pentru a curăţa aparatul, ştergeţi-l cu o lavetă uscată.
14. Deconectaţi aparatul de la sursa de alimentare în condiţii de furtună cu descărcări 

electrice sau dacă nu este folosit timp îndelungat.
15. Nicio piesă a acestui produs nu poate fi reparată de către utilizator. Orice intervenţie 

trebuie să fie făcută de către un tehnician autorizat. Duceţi aparatul la un atelier de 
reparaţii pentru întreţinere şi reparaţii.

16. Nu permiteţi nimănui, mai ales copiilor, să introducă obiecte în găurile, fantele sau orice 
altă deschidere a aparatului – pericol de electrocutare.

17. Nu montaţi acest aparat pe perete sau pe tavan.
18. Nu amplasaţi aparatul în apropierea televizorului, a difuzoarelor sau a oricărui obiect cu 

un câmp electromagnetic puternic.
19. Nu lăsaţi aparatul nesupravegheat când este în funcţiune.
20. Lăsaţi un spaţiu liber în jurul aparatului pentru a permite aerisirea corectă.
21. Nu acoperiţi fantele de aerisire cu foi de ziar, şerveţele, materiale textile etc.
22. Aparatul este destinat utilizării într-un climat temperat / tropical.
23. Înlăturaţi bateriile consumate în condiţii de siguranţă, punându-le în recipiente special 

concepute în acest scop, pentru a proteja mediul înconjurător. 
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ALIMENTAREA

CONFIGURAŢIA APARATULUI
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AVERTISMENT: Elementele de ambalaj, precum benzile adezive, foliile de plastic, 
agăţătoarele şi etichetele, nu fac parte din produs şi trebuie să fie aruncate.

Difuzorul portabil cu microfon funcţionează cu un cablu de încărcare USB (inclus) sau cu un 
adaptor de alimentare USB (nu este inclus) de 5V        1A.
Intrare: 100~240V, 50/60 Hz.

Încărcarea
1. Asiguraţi-vă că aparatul este oprit.
2. Introduceţi un capăt al cablului USB în portul de încărcare micro USB de pe o parte a 

aparatului.
3. Conectaţi celălalt capăt al cablului USB la un computer pornit (nu este inclus) sau la un 

adaptor de alimentare USB conectat la o priză de perete. Indicatorul LED de pe partea din 
faţă a aparatului se aprinde când începe încărcarea.

4. Odată încheiată încărcarea, indicatorul LED se stinge.

Notă: Cablul USB este destinat exclusiv încărcării aparatului şi nu permite transferul de 
date. Cablul de încărcare USB funcţionează şi în timpul redării muzicii.

AVERTISMENT:
- Există un risc de explozie dacă acumulatorul nu este înlocuit corect. Aveţi grijă să nu-l 

înlocuiţi decât cu un acumulator de acelaşi tip sau de un tip identic. (Aceste instrucţiuni 
sunt destinate persoanelor autorizate; utilizatorii nu pot înlocui acumulatorul).

- Nu expuneţi acumulatorul la surse de căldură intensă, cum ar fi lumina soarelui, flăcările 
sau alte elemente similare.

- Interferenţele electromagnetice majore sau descărcările electrice pot provoca disfuncţii sau 
pierderea datelor. Dacă aparatul nu funcţionează corect, opriţi-l şi reporniţi-l sau 
deconectaţi cablul USB. Dacă funcţionarea normală nu este restabilită, mutaţi aparatul în 
altă locaţie.

1. Mâner
2. Difuzoare
3. Buton PRECEDENT/VOL –
4. Buton MOD
5. Buton REDARE/PAUZĂ
6. Buton pentru activarea funcţiei karaoke
7. Buton URMĂTOR/VOL +

8. Microfon
9. Indicator LED 
10. Port pentru dispozitiv auxiliar/microfon
11. Port USB pentru player audio
12. Port pentru card de memorie
13. Port de încărcare USB
14. Buton de pornire/oprire



FUNCŢII ŞI MODURI

SPECIFICAŢII

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CE SIMPLIFICATĂ
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MODURI
Sistemul de redare a fişierelor audio are 4 moduri: Fără fir, USB, Card TF şi Aux-in.
Pentru modurile USB şi Card TF, porniţi aparatul şi introduceţi un Card TF sau o unitate de 
stocare USB (nu sunt incluse) în portul corespunzător şi aparatul va reda automat conţinutul.
În modul Aux-in, butoanele de redare / pauză, precedent şi următor ale aparatului sunt 
dezactivate. Utilizaţi comenzile dispozitivului conectat pentru a controla redarea melodiilor.

FUNCŢII
- Apăsaţi butonul 4 pentru a selecta modul dorit.
- În modurile Fără fir, USB şi Card TF, apăsaţi       pentru a reda sau a întrerupe redarea 

conţinutului audio de pe dispozitivul conectat.
- În modurile Fără fir, USB şi Card TF, apăsaţi        sau        pentru a reda fişierul anterior sau 

pe cel următor.
- În toate cele patru moduri, apăsaţi şi ţineţi apăsate butoanele        sau        pentru a mări 

sau a reduce volumul sunetului.
- Karaoke: Apăsaţi butonul 6 (vezi schema de la începutul manualului) pentru a activa funcţia 

de karaoke; volumul muzicii redate este redus şi puteţi cânta ca o adevărată vedetă. Pentru 
a dezactiva funcţia de karaoke, apăsaţi din nou butonul 6.

- Cu acest sistem karaoke portabil, puteţi cânta la microfon; conectaţi un microfon (inclus) la 
aparat în modul Fără fir, USB sau Card TF.

ATENŢIE: Păstraţi volumul sunetului la un nivel redus. În caz contrar, există un risc de 
vătămare a auzului.

Intrare 
Baterie
Benzi de frecvenţă
Putere de transmitere

USB DC 5V         1A
Acumulator litiu 3,7V         1200mAh
2402-2480MHz
-0,35dBm

Noi, Lexibook S.A.
Bât 11., 6 avenue des Andes
91940 Les Ulis - France

Descriere: Difuzor portabil cu microfon
Cod de identificare: BTC050series

Subsemnatul, reprezentant al Lexibook Limited, declar că echipamentul radioelectric identificat ca 
BTC050 series este în conformitate cu directiva 2014/53/UE.
Textul complet al declaraţiei de conformitate CE este disponibil la adresa de internet:
http://www.lexibook.com/doc/btc050/btc050_2.pdf
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ÎNTREŢINERE ŞI GARANŢIE

Pentru a evita orice risc de incendiu sau electrocutare, deconectaţi aparatul de la sursa de alimentare cu 
energie electrică înainte de a-l curăţa. Curăţaţi şi ştergeţi componentele de plastic cu multă grijă. 
Notă: Păstraţi acest manual, deoarece conţine informaţii importante. Conţinutul acestui manual se poate 
schimba fără înştiinţare prealabilă. Nu este permisă reproducerea niciunei părţi din acest manual fără 
consimţământul scris al producătorului. 

Cod de identificare: BTC050series
Conceput şi dezvoltat în Europa - Fabricat în China.
© Lexibook®  

Pentru solicitări referitoare la servicii post-vânzare 
sau reclamaţii, contactaţi producătorul la adresa de email 
savcomfr@lexibook.com

Yiu Wai Man
Director al departamentului de dezvoltare a produselor
Hong Kong

Toate hârtiile 
folosite sunt 
reciclabile.

http://www.lexibook.com
Acest produs nu 
este o jucărie.

Lexibook S.A.
Bât 11., 6 avenue des Andes 
91940 Les Ulis
France

Informaţii despre protejarea mediului înconjurător
Orice aparat electric folosit constituie un material reciclabil şi nu trebuie 
să fie alăturat deşeurilor menajere! Vă rugăm să ne sprijiniţi contribuind 
activ la gestionarea resurselor şi la protejarea mediului prin ducerea 
acestui aparat la un centru de colectare corespunzător (dacă există).

Înlăturarea bateriei acestui produs
(Aplicabil în ţările în care există un sistem de colectare selectivă.) Acest simbol indică faptul că bateria 
încorporată în acest aparat nu trebuie să fie aruncată împreună cu deşeurile menajere, conform 
prevederilor directivei 2013/56/EU. Bateriile consumate trebuie să fie aruncate separat de deşeurile 
menajere, la centrele de colectare desemnate de guvern sau de autorităţile locale. Înlăturarea corectă a 

bateriilor şi acumulatorilor consumaţi permite diminuarea impactului negativ asupra mediului înconjurător şi sănătăţii 
umane. Vă recomandăm insistent să duceţi produsul la un centru de colectare a deşeurilor şi să solicitaţi unui tehnician să 
demonteze acumulatorul încorporat. Informaţi-vă cu privire la sistemul de colectare a produselor electrice şi electronice şi a 
acumulatorilor. Nu aruncaţi niciodată acest produs şi bateriile consumate împreună cu deşeurile menajere şi respectaţi 
reglementările locale. Pentru mai multe informaţii despre înlăturarea bateriilor şi acumulatorilor uzaţi, contactaţi autorităţile 
locale sau centrul de colectare a deşeurilor.

Pentru mai multe informaţii, accesaţi site-ul de internet www.lexibook.com


