


Instrucțiuni de siguranță importante

Atenție:
Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu demontați produsul și nu expuneți aparatura la ploaie sau
umezeală.  Aparatul  nu  conține  piese  care  să  poată  fi  reparate  de  utilizator.  Adresați-vă  numai
personalului calificat pentru lucrări de service. 

Explicațiile simbolurilor grafice:

Fulgerul încadrat într-un triunghi echilateral vă avertizează asupra prezenței unei tensiuni 
periculoase și neizolate în incinta aparatului, care poate fi suficient de puternică încât să 

reprezinte un șoc electric pentru o persoană sau mai multe persoane. 

Semnul exclamării încadrat într-un triunghi echilateral vă avertizează asupra prezenței 
unor instrucțiuni importante de utilizare și întreținere (service) în documentația furnizată 
cu produsul. 

AVERTIZĂRI:
1. Citiți manualul - toate instrucțiunile de siguranță și utilizare trebuie citite înainte de a utiliza

aparatul. 
2. Păstrați manualul - Instrucțiunile de siguranță și utilizare trebuie păstrate lângă aparat pentru a

le putea consulta ulterior. 
3. Atenționări - toate avertizările de pe aparat și din manualul de instrucțiuni trebuie respectate. 
4. Urmați instrucțiunile - toate instrucțiunile de utilizare și operare trebuie respectate. 
5. Instalare - instalați în conformitate cu instrucțiunile producătorului. 
6. Surse de curent - acest aparat trebuie alimentat numai cu tipul de sursă de curent indicat prin

semnul de lângă intrarea în cablul de alimentare. Dacă aveți îndoieli cu privire la tipul de sursă
de curent din casa dvs., contactați vânzătorul aparatului sau furnizorul local de electricitate. 

7. Împământare sau polarizare - aparatul nu necesită conexiune de împământare. Asigurați-vă că
ștecărul este complet introdus în priza electrică sau priza cablului prelungitor pentru a evita
expunerea  fișei  sau  a  știftului.  Unele  modele  ale  acestui  aparat  sunt  dotate  cu  cablu  de
alimentare cu ștecăr polarizat pentru curent alternativ (un ștecăr care are o fișă mai lată decât
cealaltă).  Acest  ștecăr  se  potrivește  în  priza  electrică  într-un  singur  sens.  Aceasta  este  o
caracteristică de siguranță.  Dacă nu puteți  introduce complet  ștecărul  în priză,  încercați  să
inversați ștecărul. Dacă ștecărul tot nu se potrivește în priză, contactați electricianul pentru a vă
înlocui priza veche. Nu anulați caracteristica de siguranță a ștecărului polarizat. Dacă utilizați
un  cablu  de  alimentare  prelungitor  sau  un  cablu  de  alimentare  diferit  de  cel  furnizat  cu



produsul, acesta trebuie să fie prevăzut cu ștecăr potrivit și turnat și să prezinte o aprobare de
siguranță, corespunzătoare țării de utilizare. 

8. Protecția cablului de alimentare - cablurile de alimentare trebuie pozate astfel încât să nu poată fi
călcate,  să nu se poată înnoda sau să nu fie  înțepate de obiecte așezate pe ele  sau sub ele,
acordând o atenție deosebită cablurilor din ștecăre, prize și din punctul prin care ies din aparat. 

9. Suprasolicitare - nu suprasolicitați prizele de perete, cablurile prelungitoare sau prizele multiple,
pentru că aceasta poate genera riscul de incendiu sau electrocutare. 

10. Ventilație - aparatul trebuie ventilat corect. Nu așezați aparatul pe un pat, o canapea sau altă
suprafață asemănătoare. Nu acoperiți aparatul cu obiecte precum față de masă, ziar, etc. 

11. Căldură - aparatul trebuie poziționat la distanță de surse de căldură precum calorifere, clapete de
căldură, sobe sau alte obiecte, inclusiv amplificatoare, care degajă căldură. Nu așezați pe aparat
surse de foc neprotejate, precum lumânări aprinse. 

12. Apă și umezeală - pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare, nu expuneți aparatul la
ploaie, picături, stropi sau umezeală excesivă, ca de exemplu, într-o saună sau într-o baie. Nu
utilizați acest aparat în apropierea apei, de exemplu, lângă cadă, chiuvetă, bazin de rufe, într-un
subsol umed sau lângă o piscină sau etc. 

13. Pătrunderea obiectelor și a lichidelor - nu împingeți niciodată obiecte, de niciun fel, în acest
aparat  prin  deschiderile  sale,  pentru  că  pot  atinge  puncte  de  tensiune  periculoasă  sau  pot
scurtcircuita piese, ceea ce ar putea provoca un incendiu sau șoc electric. Nu vărsați niciodată
lichid pe aparat. Nu așezați pe aparat obiecte care conțin lichide. 

14. Curățenie - deconectați aparatul de la priza electrică înainte de a-l curăța. Cabinetul subwoofer-
ului poate fi curățat prin ștergere cu o cârpă uscată. Dacă doriți să utilizați un spray de curățare,
nu  pulverizați  produsul  direct  pe  cabinet;  pulverizați  pe  cârpă.  Aveți  grijă  să  nu  deteriorați
unitățile de antrenare. 

15. Atașamente - nu folosiți atașamente care nu sunt recomandate de producătorii aparatului, pentru
că pot cauza pericole.

16. Accesorii  -  nu  așezați  acest  aparat  pe  un  cărucior,  stand,  trepied,  braț sau  masă  instabil/ă.
Aparatul poate cădea, rănind grav un copil sau adult și suferind avarii grave. Utilizați aparatul
numai cu căruciorul, standul, trepiedul, brațul sau masa recomandate de producător sau vândute
împreună cu aparatul.  Aparatul  trebuie instalat  conform instrucțiunilor producătorului,  cu un
accesoriu de montaj recomandat de producător. 

17. Mutarea produsului - Ansamblul format din cărucior și aparat trebuie mutat cu atenție. Opririle
rapide, forța excesivă și suprafețele neuniforme pot conduce la răsturnarea ansamblului format
din cărucior și aparat. 

18. Perioade de nefuncționare - Cablul de alimentare al aparatului trebuie deconectat de la priza de
curent pe durata furtunilor cu fulgere sau când aparatul nu este utilizat o perioadă îndelungată de
timp.

19. Service - nu încercați să reparați singuri acest produs, pentru că deschiderea sau îndepărtarea
capacelor  vă poate expune la  tensiuni  periculoase sau la alte  riscuri.  Apelați  la  personal  de
service calificat pentru orice lucrare de service. 

20. Vă rugăm să scoateți ștecărul din priza de perete sau din sursa de alimentare electrică atunci
când nu utilizați aparatul. Atunci când este conectat la o sursă de alimentare electrică, sistemul
se află în modul standby, astfel încât electricitatea nu este întreruptă complet. 

21. Piese de schimb - Când aveți nevoie de piese de schimb, asigurați-vă că tehnicianul de service a
utilizat piesele de schimb recomandate de producător sau care prezintă aceleași caracteristici ca
piesa originală. Înlocuirile neautorizate pot cauza incendiu, electrocutare sau alte pericole. 

22. Siguranțe de rețea - pentru protecție continuă împotriva riscului de incendiu, utilizați numai
siguranțe  de  tipul  și  amperajul  corecte.  Specificațiile  corecte  ale  siguranței  pentru  fiecare
domeniu de tensiune sunt marcate pe produs. 

23. Nu măriți volumul în timp ce ascultați o porțiune cu intrări de nivel foarte jos sau fără semnal

audio. În caz contrar, difuzorul se poate defecta în momentul redării bruște a unei porțiuni de
nivel înalt. 

24. Singurele mijloace de deconectare completă a aparatului de la sursa de alimentare electrică
sunt de scoatere a cablului de alimentare din priza de curent sau din aparat. Priza de curent sau
intrarea  cablului  de alimentare  în  aparat  trebuie  să  fie  liber  accesibile  permanent  cât  timp
aparatul este folosit. 

25. Încercați  să  instalați  aparatul  lângă  o  priză  de  perete  sau  un  cablu  prelungitor  și  va  fi  la
îndemână. 

26. Temperatura ambiantă maximă, potrivită pentru acest aparat, este de 40°C.

Introducere
Difuzoare  de  calitate,  create  pentru  aplicații  multimedia  și  pe  calculator.  Suportă  mai  multe
platforme de playback cu diferite intrări, de la mufă USB până la mufă de card SD. Include radio
FM pentru divertisment alternativ.
Prezintă tehnologie unică de bas de la Microlab pentru profunzime și rezoluție. 
Sistem de subwoofer 2.1 care vă umple camera de acustică clară și perfectă. 

Instructiuni

Caracteristici
 sistem de calitate de subwoofer 2.1 cu efect de bas puternic 
 este  ideal  pentru  filme  multimedia  digitale,  playback-uri  de  pe  televizor,  CD/DVD  și

Mp3/Mp4
 seria Microlab M, ultima introducere în divertismentul muzical serios 
 telecomandă fără fir pentru reglare ușoară și comodă 
 sateliți cu sunet foarte clar, pentru mișcări audio dinamice cu funcție de reflex pentru un

design eficient al difuzorului 
 este dotat cu interfețe pentru mai multe intrări pentru diferite moduri de playback, cum ar fi

mufă USB și card SD, mufe 3.5 mm și mufe 2RCA.

Conținutul cutiei
• Subwoofer M-700U: 1 bucată
• Sateliți M-700U: 2 bucăți
• Cablu stereo 3.5 mm - 2RCA:1 bucată
• Telecomandă cu infraroșu:1 bucată
• Manual de utilizare: 1 bucată.



Aspect produs

1. STANDBY: modul activ sau standby 
2. MUTE: opriți volumul. Apăsați din nou pentru a activa sunetul. 
3. PC: selectare intrare sursă playback calculator
4. AUX: selectare intrare sursă playback AUX 
5. USB/SD: selecții intrare sursă playback USB/SD 
6. FM: modul radio FM
7. MEMORY:  afișează  numerele  posturilor  de  radio  FM salvate  sau  numărul  curent  presetat.

Pentru a salva un post de radio, mai întâi căutați postul radio FM iar apoi, apăsați butonul
MEMORY de pe telecomandă, iar apoi, apăsați PRE+ sau PRE- pe numărul presetat preferat și
apăsați din nou butonul MEMORY pentru a salva. 

8. PRE+/-: selectați numerele presetate pentru  salvare în memorie. Apăsați butonul MEMORY
pentru a salva. Apăsați RESET pentru a șterge toate posturile presetate 

9. SCAN +/-: căutați înainte sau înapoi pe banda de frecvență FM 
10. SLEEP: pentru a opri sistemul după un anumit interval. Opțiunile existente sunt: 15 secunde, 30

de secunde și 45 de secunde, timp de oprire.
11. RESET:  setați la setările implicite din fabrică: volum master setat la 20 dB, iar TREBLE și

BASS la 0 dB.
12. TREBLE: setări de frecvență înaltă +/-6 dB 
13. BASS: setări de frecvență joasă +/-6 dB 
14. VOL +/-: setări de volum 00-60 dB

: melodia anterioară
: melodia următoare
: modul Play sau pauză



Conexiunea și utilizarea aparatului 

Conectarea și funcționarea produsului

Conexiuni
1 Conectați sateliții la interfețele RCA stângă și dreaptă. 
2 Așezați ambii sateliți pe părțile extreme ale poziției de ascultare. 
3 Conectați aparatul de playback la interfețele de intrare din spatele subwoofer-ului cu ajutorul

cablului furnizat.
4 Pe panoul din spatele subwoofer-ului puteți alege între mufe 3.5 mm și 2RCA.
5 La  sfârșit,  conectați  cablul  de  alimentare  din  spatele  subwoofer-ului  la  sursa  de  alimentare

electrică C.A. Vă rugăm să vă asigurați că datele sursei de alimentare electrică C.A. se potrivesc
cu cele tipărite pe panoul din spate. 

Operațiuni
1 Asigurați-vă că volumul master este reglat la minim. 
2 Porniți sursa de alimentare  electrică  C.A. și porniți sistemul de boxe cu ajutorul butonului de

energizare din spate. 
3 Porniți aparatul de playback și melodia. 

4 Reglați ușor volumul la nivelul de volum preferat și bucurați-vă. 
Notă:  este  recomandat  să  nu  dați  volumul  prea  tare  sau la  limita  sa  extremă pentru  a  evita
deteriorarea materialului driver-ului de difuzor. Reglați întotdeauna în trepte mici. 

5 Alte intrări de playback sunt de la interfața USB tip A și card SD pentru redarea melodiilor Mp3
și WMA.

6 Utilizați butoanele Next (Următor) sau Previous (Anterior) pentru a derula melodiile în timpul
redării. 

7 Notă: ultima inserată între mufa USB și cardul SD va fi activată pentru playback.
FM Radio
1 Deblocați antena și extindeți-o. 
2 Selectați sursa de intrare pe FM radio.
3 Apăsați butoanele de căutare pentru a găsi posturile de radio preferate. 
4 Sau, dacă aveți posturi presetate, folosiți telecomanda pentru a selecta postul salvat. 
5 Pentru  a  salva  un  post  de  radio,  căutați-l  și  găsiți-l.  Apăsați  butonul  MEMORY iar  apoi,

butoanele  PRE  de  pe  telecomandă  pe  numărul  preferat.  Apoi,  apăsați  din  nou  butonul
MEMORY pentru a salva postul pe numărul afișat. 

Informații tehnice 

SPECIFICAȚII AMPLIFICATOR
Putere de ieșire: 46 Watt RMS 

Distribuirea puterii: 14 Watt x 2 + 18 Watt 
< 0.3% 1 W 1 kHz 

35 Hz - 20 kHz 
Raport semnal / zgomot: > 75 dB

Separare: > 45 dB.

DIFUZOARE
Tip de driver difuzor de frecvențe înalte: 2.5" x 2

14 Watt x 2, 4 ohm
Tip de driver bas 5

Putere nominală bas 18 Watt, 6 ohm
 35 Hz - 20 kHz

INTERFEȚE
Ieșire:  Mufe RCA

Intrare: 3.5 mm Stereo, 2RCA
Interfață USB tip A

Interfață card 
Antenă FM 

ALIMENTARE ELECTRICĂ

Dimensiuni
Subwoofer: 165 x 290 x 240 mm 

Sateliți: 90 x 75 x 180 mm 
4.4 kg 

Cod de bare EAN: 694519885146 8

Distorsiune armonică:
Răspuns de frecvență: 

Putere nominală difuzor de frecvențe înalte:

Domeniu de frecvență:

card SD

Sursă de alimentare: AC 220 V - 240 V, 50 Hz, 200 mA sau 120 V, 60 Hz 400 mA

Greutatea netă a produsului:



Întrebări frecvente 

© 2011 Microlab Electronics Co., Ltd  Toate drepturile rezervate.

Dezafectarea echipamentelor electrice și electronice vechi (Se aplică pentru ţările
membre ale Uniunii Europene și pentru alte țări europene cu sisteme de colectare
separată. 
Acest simbol aplicat pe produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că acest
produs nu trebuie tratat ca pe un deșeu menajer.
 El  trebuie  predat  punctelor  de  reciclare  a  echipamentelor  electrice  și

electronice.du-vă că acest produs este defectat în mod corect,

Soluții

Fără sunet

Unul sau mai mulți sateliți nu generează sunet Verificați dacă cablul satelitului este conectat corect, și asigurați-vă că conexiunea la sursă este introdusă corect

Se aude sunet static când se rotește butonul de volum

Ce produse sunt suportate?

Sunetul este distorsionat

Unde se poate poziționa acest difuzor Este protejat magnetic și, de aceea, poate fi amplasat lângă ecranul LCD al televizorului fără distorsiuni.

Dacă problema persistă, vă rugăm să contactați distribuitorul sau să solicitați service profesional.

Verificați dacă sursa audio funcționează bine
Verificați dacă cablurile audio și de difuzor sunt conectate bine
Verificați dacă volumul este reglat la nivelul potrivit
* A se observa că între USB și card SD, ultima introdusă se va activa pentru playback.

Mai întâi opriți sursa de playback, iar apoi rotiți de mai multe ori butonul rotativ de volum al difuzorului. Redați din nou 
și verificați. Zgomotul static este cauzat de praf, astfel încât prin simpla mărire de volum, praful va fi îndepărtat ușor.

Orice aparat de playback precum calculator, laptop, CD/DVD player, Media Playere cu mufă stereo 3.5 mm, mufă USB 
tip A, card SD cu capacitate de stocare de maxim 32 GB.

Verificați dacă fișierul-sursă nu este corupt, redați o altă melodie și testați.


