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ΟΙ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝ∆ΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ 
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ.

ΚΑΛΩΣ ΟΡΙΣΑΤΕ
      Καλωσορίσατε στα προϊόντα της εταιρείας µας. Για να χρησιµοποιήσετε σω-
στά και εύκολα τη συγκεκριµένη συσκευή αναπαραγωγής, συνιστάται να διαβάσε-
τε πρώτα προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης. Το  εγχειρίδιο αυτό θα σας βοη-
θήσει να εκµεταλλευτείτε πλήρως τις λειτουργίες της συσκευής.

ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
★Μη χρησιµοποιείτε ποτέ ρεύµα DC ισχύος µεγαλύτερης από 5V για να αποφύ-
    γετε την καταστροφή της συσκευής.
★Αποφύγετε να ακούτε µουσική στη µέγιστη ένταση ήχου για πολύ ώρα για να 
    αποφύγετε ενδεχόµενη βλάβη των αυτιών σας.
★Αποφύγετε τις παρεµβολές από ισχυρά µαγνητικά πεδία ή ηλεκτροµαγνητικά 
    κύµατα.
          Αποφύγετε τη χρήση της συσκευής στις ακόλουθες συνθήκες:
★Πολύ υψηλή και πολύ χαµηλή θερµοκρασία.
★Άµεσο ηλιακό φως
★Όπου υπάρχει υγρασία ή σταγόνες νερού, λάδια, χηµικά υγρά, εντοµοκτόνα
★Σε περίπτωση µετακίνησης της συσκευής από ψυχρό σε θερµό χώρο, θα πρέπει
    να περιµένετε έως ότου η συσκευή αποκτήσει τη θερµοκρασία του χώρου για 
    να αποφύγετε ενδεχόµενη δυσλειτουργία.
★Μην τοποθετείτε ποτέ δοχεία µε υγρά, όπως ανθοδοχεία, επάνω στη συσκευή.

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΤΕΜ.

ΚΑΡΤΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 1 ΤΕΜ.

ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ 1ΤΕΜ.

ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΗΧΟΥ 1ΤΕΜ.

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ                          1ΤΕΜ.
ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΗΧΟΥ
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ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
Αµοιρίδης – Σαββίδης Α.Ε.
•  Βασ. Όλγας 33 – T.K. 54641 – Θεσσαλονίκη
   Τηλ: 2310-850107, 2310-850108, Fax: 2310-867835
•  Ποσειδώνος 45 – Τ.Κ. 18344 – Μοσχάτο
   Τηλ: 210 9402064, Fax: 210 9402137
•  www.amiridis-savvidis.gr



ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΕΡΩΝ
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1. Ώρα/Ισοστάθµιση
2. Μείωση έντασης ήχου/
    Προηγούµενο
3. Αναπαραγωγή/Παύση/
    Ανοιχτή ακρόαση
4. Αύξηση έντασης ήχου/
    Επόµενο
5. Επιλογή λειτουργίας
6. Ενσωµατωµένο ηχείο
7. Οθόνη LCD
8. Πλέγµα ηχείου
9. ∆ιακόπτης λειτουργίας
10. Ένδειξη φόρτισηςµπαταρίας
11. Υποδοχή φορτιστή
12. Υποδοχή εισόδου ήχου
13. Θύρα USB
14. Υποδοχή κάρτας TF
15. Πορτάκι µπαταρίας (κάτω µέρος)
16. Λυχνία ένδειξης Bluetooth
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Α.Μ.Π. 00510
(Π∆ 117/2004)

Το προϊόν που αγοράσατε έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί µε υλικά υψηλών
προδιαγραφών και εξαρτήµατα που µπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησι
µοποιηθούν. Το σύµβολο υποδεικνύει ότι η ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές,

 στο τέλος της ζωής τους, θα πρέπει να µεταφέρονται σε ειδικούς χώρους απορριµµά
των, ξεχωριστά από τα σκουπίδια του σπιτιού σας. Παρακαλούµε, ρωτήστε τον τοπικό σας
δήµο για τον χώρο απόρριψης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή για τοποθεσία
απόρριψης συσκευών προς ανακύκλωση. Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν
σηµεία συγκέντρωσης χρησιµοποιηµένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.Παρα
καλούµε, βοηθήστε µας να προστατέψουµε το περιβάλλον που ζούµε!

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Το προϊόν αυτό συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις των παρακάτω οδηγιών:
Οδηγία για την Ηλεκτροµαγνητική Συµβατότητα (EMC): 2004/108/EC
Οδηγία Χαµηλής Τάσης (LVD): 2006/95/EC
Οδηγία Οικολογικού σχεδιασµού και κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας: 2005/32/EC
Οδηγία Σήµανσης CE: 93/68/EEC

∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ CE



ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΙΣΧΥΣ:       DC 9V
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΞΟ∆ΟΥ:       ΗΧΕΙΑ 4 OHMS +4 OHMS
ΙΣΧΥΣ ΕΞΟ∆ΟΥ:      5W+5W (ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 4 OHMS)
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: FM1:76-90MHz  FM2:87,5-108MHz
ΜΟΡΦΗ ΗΛΕΚΤΡ. ΒΙΒΛΙΟΥ: TXT
ΜΟΡΦΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΡΤΑΣ USB/TF:       MP3, WMA
ΡΥΘΜΟΣ ΒΙΤ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ USB:       32kbps-320kbps
BLUETOOTH : 8M
ΜΠΑΤΑΡΙΑ:        d.c.-7,4V (Μπαταρία 7.4V 2000Ma ιόντων λιθίου, ένα τεµ.)
ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ:   3-5 ΩΡΕΣ (Με πλήρη φόρτιση υπάρχει δυνατότητα 
αναπαραγωγής για 1,5 ώρα)
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:  300(Μ)x104(Π)x100(Υ)mm
ΒΑΡΟΣ:    ΠΕΡΙΠΟΥ 1 KG

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΚΑΡΤΑ USB/TF, ∆ΙΠΛΗ ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 
MP3/WMA
Ενσωµατωµένος έξυπνος αποκωδικοποιητής USB/TF, δυνατότητα αναπαραγωγής 
µουσικών αρχείων MP3/WAV από τοµέσο αποθήκευσης
ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΟ FM
Ενσωµατωµένο ραδιόφωνο FM, µε αυτόµατη αναζήτηση και προεπιλογή σταθµών
ΟΘΟΝΗ LCD, ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΤΙΧΩΝ ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΩΝ
∆υνατότητα εµφάνισης του κοµµατιού και των στίχων των τραγουδιών στα Αγγλικά 
και τα Κινεζικά καθώς και λειτουργία επανάληψης
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ & ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ
∆υνατότητα εµφάνισης του έτους, του µήνα, της ηµεροµηνίας και της ώρας, σύµφωνα 
µε το Γρηγοριανό ηµερολόγιο, το σεληνιακό ηµερολόγιο και το εβδοµαδιαίο. ∆υνατό-
τητα εύκολης δηµιουργίας προσωπικής µουσικής, ώρας αφύπνισης και ρύθµισης έντα-
σης του ήχου.
∆ΙΠΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΣΧΥΟΣ
Υποστήριξη εξωτερικού τροφοδοτικού & εξωτερικής µπαταρίας Li, συνέχεια της µου-
σικής αναπαραγωγής από το τελευταίο κοµµάτι
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
∆υνατότητα εµφάνισης βιβλίου σε µορφή .txt στην κάρτα αποθήκευσης ή USB
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗΣ
Πιέστε µία φορά το κουµπί για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία

ΜΟΝΑ∆ΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
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ΒΟΗΘ. ΕΙΣ.

Επαναφόρτιση: Όταν η συσκευή δεν ενεργοποιείται ή το εικονίδιο ένδειξης φόρτισης 
είναι κενό στην οθόνη, χρησιµοποιήστε το τροφοδοτικό για να επαναφορτίσετε τη µπα-
ταρία. Μπαταρία: Εάν θέλετε να διατηρούνται οι ενδείξεις ώρας και η ρύθµιση αφύπνι-
σης του συστήµατος, τοποθετήστε µια µπαταρία AAA (UM4) στην αντίστοιχη υποδοχή 
και αντικαταστήστε την έγκαιρα

ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
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ΟΛΕΣ ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΜΕΝΟΥ)

ΜΟΥΣΙΚΗ  E-BOOK

ΠΑΤΗΣΤΕ
ΣΥΝΕΧΩΣ
ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ
ΛΕΙΤ.  ΚΑΤΑ
ΤΗΝ ΑΝΑΠΑ-
ΡΑΓΩΓΗ

ΧΡΟΝΟΣ
ΛΕΙΤ. ΗΧΟΥ

ΛΕΙΤ. ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΣΕΙΡΑ ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΩΝ/
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΚΑΡΤΑ 
ΜΝΗΜΗΣ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΟΝΟΜΑ

ΦΑΣΜΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΙΣΟ∆ΟΣ 
   ΗΧΟΥ

ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΟ 
     FM

ΕΞΟ∆ΟΣ

BLUETOOTH
    ΡΥΘΜΙΣΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

 ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ
 ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝΕΞΟ∆ΟΣ

ΕΞΟ∆ΟΣ

ΕΞΟ∆ΟΣ

ΕΞΟ∆ΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

 ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΟΘΟΝΗ

ΠΑΤΗΣΤΕ 
ΣΥΝΕΧΩΣ
ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ

 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

 ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

 ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΟΘΟΝΗ

ΧΕΙΡΟΚ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΣΤΑΘΜΟΥ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΤΑΘΜΟΥ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΥΝΕΧΩΣ
ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓ.
ΟΤΑΝ ΠΑΙΖΕΙ ΤΟ
ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΟ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

BLUETOOTH ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΑΤΗΣΤΕ 
ΣΥΝΕΧΩΣ
ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΛΕΙΤ.
ΟΤΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
ΤΟ E-BOOK

ΧΡΟΝΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

 ΕΚ∆ΟΣΗ ΥΛΙΣΜΙΚΟΥ

ΡΥΘΜ.ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓ.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΟ

ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓ.

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΟΘΟΝΗ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

track01.mp3



Επιλογή ηµερολογίου: Μπορείτε να λάβετε πληροφορίες σχετικά µε το Κινέζικο ηµερολό-
γιο, το Γρηγοριανό ηµερολόγιο και την εβδοµάδα
Πατήστε το κουµπί επιλογής λειτουργίας και στρέψτε το στη θέση επιλογής ηµερολογίου 
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουµπί ώρας για να επιλέξετε το έτος, το µήνα, την ηµεροµη-
νία και πατήστε το κουµπί (2) ή το κουµπί (4) για να ρυθµίσετε το ηµερολόγιο ή να επιλέξε-
τε το ηµερολόγιο, διαφορετικά, η οθόνη θα επιστρέψει πίσω αυτόµατα µετά από 20 δευτ.
και θα εµφανίσει την τρέχουσα ώρα.
Ρύθµιση συστήµατος:
Πατήστε το κουµπί επιλογής λειτουργίας και στρέψτε το στη θέση ρύθµισης του συστήµατος
Χρόνος οπίσθιου φωτισµού:
Πατήστε το κουµπί 2 ή το κουµπί 4 για να επιλέξετε τη λειτουργία ρύθµισης χρόνου φωτι-
σµού, πατήστε το κουµπί 3 για επιβεβαίωση και, στη συνέχεια, πατήστε το κουµπί 2 ή το 
κουµπί 4 για να ορίσετε την ώρα, από 0-240 δευτερόλεπτα. Ο φωτισµός θα ανάβει πάντα 
όταν η ρύθµιση είναι “00”, ενώ θα ανάβει για 9 δευτ. όταν η ρύθµιση είναι “9”. Τέλος, πα-
τήστε το κουµπί 3 για να επιβεβαιώσετε τη ρύθµιση και να τερµατίσετε το µενού ρυθµίσεων
Κουµπί ήχου:
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία. Η προεπιλεγµένη 
ρύθµιση είναι on (ενεργοποίηση)
Επιλογή γλώσσας:
Πατήστε το κουµπί 2 ή το κουµπί 4 για να επιλέξετε τη λειτουργία επιλογής γλώσσας 
(LANGUAGE SETTING) και έπειτα πατήστε το κουµπί 3 για επιβεβαίωση. Υπάρχουν ορι-
σµένες γλώσσες όπως οι ακόλουθες: Απλοποιηµένα κινεζικά, Ιαπωνικά, Κορεατικά,
Αγγλικά, Γαλλικά, Γερµανικά, κ.λπ., και στο τέλος, πατήστε το κουµπί 3 για να επιβεβαιώ-
σετε και να τερµατίσετε τη ρύθµιση.
Ρύθµιση αναµονής:
Ο χρόνος αναµονής είναι από 0-90 λεπτά. Αν η ρύθµιση είναι “00” τότε δεν η συσκευή δεν 
τίθεται αυτόµατα σε αναµονή, ενώ αν η ρύθµιση είναι “10”, η συσκευή θα τεθεί σε αναµονή 
µετά από 10 λεπτά. Στη συνέχεια, πατήστε το κουµπί 3 για να επιβεβαιώσετε και να τερµατί-
σετε τη ρύθµιση
Ρύθµιση ώρας συστήµατος:
Μέσα στο µενού του ρολογιού, πατήστε παρατεταµένα το κουµπί 1 και, στη συνέχεια, πατή-
στε το κουµπί 2 ή το κουµπί 4 για να επιλέξετε τη ρύθµιση ώρας (SYSTEM TIME SETTING). 
Στη συνέχεια, πατήστε το κουµπί 3 και έπειτα το κουµπί 2 ή το κουµπί 34 για να ρυθµίσετε 
την ώρα του συστήµατος. Έπειτα πατήστε το κουµπί 1 για να επιλέξετε το στοιχείο ρύθµισης.
Ρύθµιση ξυπνητηριού:
Μέσα στο µενού του ρολογιού, πατήστε παρατεταµένα το κουµπί 1 και µεταβείτε στη ρύθµι-
ση για το ξυπνητήρι.
1. Εάν θέλετε να ορίσετε µια ώρα για το ξυπνητήρι, ενεργοποιήστε το ξυπνητήρι και 
ρυθµίστε την ώρα αφύπνισης, τη χρονική διάρκεια του ήχου και επιλέξτε ήχο. 
Η συσκευή διαθέτει προεπιλεγµένο ήχο για το ξυπνητήρι αλλά, µπορείτε επίσης να ορίσετε 
δικό σας ήχο από τα αρχεία µουσικής που υπάρχουν στην κάρτα USB/TF.
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2. Στη λειτουργία ρολογιού, ο ήχος ξυπνητηριού θα ακουστεί 3 φορές και στη συνέχεια θα 
ενεργοποιείται για 3 λεπτά κάθε 5 λεπτά
3. Στη λειτουργία µουσικής αναπαραγωγής, ο ήχος ξυπνητηριού θα ακουστεί 1 µόνο φορά.
4. Όταν ακούγεται ο ήχος από το ξυπνητήρι, µπορείτε να πατήσετε οποιοδήποτε πλήκτρο 
για να τον διακόψετε.
Μέθοδος ρύθµισης: Πατήστε παρατεταµένα το κουµπί 1 και πατήστε το κουµπί 2 ή το κου-
µπί 4 για να επιλέξετε την ώρα ενεργοποίησης του ξυπνητηριού, πατήστε το κουµπί 3 για το 
επόµενο βήµα, πατήστε το κουµπί 2 ή το κουµπί 4 ξανά για να ορίσετε την ώρα του ξυπνητη-
ριού. Στη συνέχεια, πατήστε το κουµπί 1 για να επιλέξετε ώρα ή λεπτά για την αφύπνιση.
Ρύθµιση ώρας ενεργοποίησης ραδιοφώνου:
Για να ρυθµίσετε την ώρα ραδιοφώνου, ενεργοποιήστε πρώτα τη λειτουργία ρύθµισης ώρας 
ραδιοφώνου και έπειτα µπορείτε να ρυθµίσετε τηνώρα και τη συχνότητα του ραδιοφώνου.
Ρύθµιση αναλογίας αντίθεσης:
Το εύρος τιµών αντίθεσης είναι από 0-20. Πατήστε το κουµπί 3 για να επιβεβαιώσετε και να 
τερµατίσετε τη ρύθµιση
Έκδοση υλικολογισµικού:
∆εν µπορεί να ρυθµιστεί
Ρύθµιση εξόδου:
Τερµατίζει τη ρύθµιση της λειτουργίας
***Σηµείωση: Μπορείτε να πατήσετε το κουµπί 1 για να τερµατίσετε οποιαδήποτε ρύθµιση 
και να επιστρέψετε στο περιβάλλον λειτουργίας του ρολογιού
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BLUETOOTH 

1. Πατήστε το διακόπτη λειτουργίας (9) στη θέση Bluetooth όταν θέλετε να συνδέσετε 
συσκευές µε ενεργοποιηµένη τη λειτουργία bluetooth. Η φωτεινή ένδειξη Bluetooth θα 
αναβοσβήνει γρήγορα.
2. Ανοίξτε τη λειτουργία αναζήτησης συσκευών Bluetooth του κινητού τηλεφώνου, όταν
βρείτε αυτή τη συσκευή, και καταχωρήστε τον αριθµό "0000". Όταν η σύνδεση ολοκλη-
ρωθεί µε επιτυχία, η φωτεινή ένδειξη Bluetoothθα αναβοσβήσει.
3. Τώρα µπορείτε να κάνετε αναπαραγωγή της µουσικής του κινητού τηλεφώνου µέσω 
αυτής της συσκευής
4. Λειτουργία µε ελεύθερα χέρια : Όταν πατήσετε το κουµπί αναπαραγωγής αυτής της 
συσκευής µπορείτε να λειτουργήσετε το τηλέφωνο µέσω αυτή της µονάδας
5. Κατά την αναπαραγωγή µουσικής, πατήστε ”ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ/ΕΝΤΑΣΗ -” για να 
επιστρέψετε στο προηγούµενο τραγούδι της φορητής συσκευής αναπαραγωγής µουσι-
κής. Πατήστε “ΕΠΟΜΕΝΟ/ΕΝΤΑΣΗ+” για να µεταβείτε στο επόµενο τραγούδι.
6. Σε λειτουργία αναπαραγωγής µουσικής, πατήστε παρατεταµένα “ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ/
ΕΝΤΑΣΗ-” για να µειώσετε την ένταση του ήχου, ενώ αντίστοιχα, πατήστε παρατεταµέ-
να το κουµπί “ΕΝΤΑΣΗ+” για να αυξήσετε την ένταση.
7. Κατά την αναπαραγωγή µουσικής µέσω bluetooth, πατήστε “ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ/
ΠΑΥΣΗ”  για να γίνει παύση της αναπαραγωγής και έπειτα πατήστε το ξανά για να συνε-
χιστεί η αναπαραγωγή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν µέσα σε 5 λεπτά από την ενεργοποίηση της λειτουργίας bluetooth αυ-
τής της µονάδας η συσκευή δεν εντοπίσει καµία συσκευή, τότε η µονάδα θα κλείσει αυ-
τόµατα. Αν χρειαστεί να συνδεθείτε ξανά, πατήστε παρατεταµένα “ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ/
ΠΑΥΣΗ” και η συσκευή θα τεθεί σε αναµονή, ενώ ταυτόχρονα, η φωτεινή ένδειξη 
Bluetooth θα αναβοσβήνει αργά.


