
Αρ. Μοντέλου:   CA-2789BT
Οδηγίες χρήσης

Ηχοσύστημα Αυτοκινήτου, A2DP Bluetooth
Αναπαραγωγή MP3/WMA, FM με RDS

Κύριες λειτουργίες:
* Αναπαραγωγή μουσικής μέσω Α2DP Bluetooth με λειτουργία RDS
* Υποστήριξη αναπαραγωγής μέσω USB, καρτών SD/MMC, φορητών σκλ. δίσκων
* Υποστήριξη αρχείων τύπου: MP3 / WMA
* Υποστήριξη φόρτισης κινητών τηλεφώνων μέσω θύρας USB

Η μονάδα αυτή υποστηρίζει συστήματα μορφοποίησης FAT16 ή FAT32
Παρακαλούμε μην διαμορφώσετε τις αποθηκευτικές σας μονάδες
Η μονάδα αυτή υποστηρίζει μονάδες USB/SD/MMC με την μέγιστη χωρητικότητα

Παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες πριν την πρώτη χρήση

ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΗΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO

ΚΟΚΚΙΝΟ

ΛΕΥΚΟ

ΕΞΟΔΟΣ RCA

ΕΜΠΡΟΣ ΔΕΞΙΑ

ΕΞΟΔΟΣ RCA

ΕΜΠΡΟΣ ΑΡΙΣΤ.
ΛΕΥΚΟ

ΕΞΟΔΟΣ RCA

ΠΙΣΩ ΑΡΙΣΤ.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΕΡΑΙΑΣ ΕΞΟΔΟΣ RCA

ΠΙΣΩ ΔΕΞΙΑ
ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΥΝΔΕΣΗ ISO ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ISOΣΥΝΔΕΣΗ ISO

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 10Α

ΒΥΣΜΑ  Α:
1. Μ/Δ
2. Μ/Δ
3. Μ/Δ
4. ΚΙΤΡΙΝΟ - ΜΝΗΜΗ +12V
5. ΜΠΛΕ - ΚΕΡΑΙΑ Β+
6. Μ/Δ
7. ΚΟΚΚΙΝΟ - ΡΕΥΜΑ Β+
8. ΜΑΥΡΟ - ΓΕΙΩΣΗ

ΒΥΣΜΑ  Β:
1. (ΠΡΑΣΙΝΟ) ΠΙΣΩ ΔΕΞΙ ΗΧΕΙΟ (+)
2. (ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΑΥΡΟ) ΠΙΣΩ ΔΕΞΙ ΗΧΕΙΟ (-)
3. (ΛΕΥΚΟ) ΕΜΠΡΟΣ ΔΕΞΙ ΗΧΕΙΟ (+)
4. (ΛΕΥΚΟ ΜΑΥΡΟ) ΕΜΠΡΟΣ ΔΕΞΙ ΗΧΕΙΟ (-)
5. (ΓΚΡΙ) ΕΜΠΡΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΗΧΕΙΟ (+)
6. (ΓΚΡΙ ΜΑΥΡΟ) ΕΜΠΡΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΗΧΕΙΟ (-)
7. (ΜΩΒ) ΠΙΣΩ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΗΧΕΙΟ (+)
8. (ΜΩΒ ΜΑΥΡΟ) ΠΙΣΩ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΗΧΕΙΟ (-)

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Σύμπτωμα Αιτία Λύση

Έλλειψη ισχύος Αποσυνδεδεμένο καλώδιο ηχείου.
Κακής ποιότητας συνδεσμολογία.

Ελέγξτε εαν όλα τα καλώδια είναι
στερεωμένα και συνδεδεμένα καλά.

Έχει καεί η ασφάλειαΈχει καεί η ασφάλεια Αντικαταστήστε την ασφάλεια

Απουσία ήχου Η ένταση είναι στο ελάχιστο. Ρυθμίστε την ένταση στο θεμιτό επίπεδο

Κακή καλωδίωση Ελέγξτε την καλωδίωση

Το ράδιο δεν λειτουργεί, η αυτόματη
αναζήτηση σταθμών δεν λειτουργεί.

Η κεραία δεν είναι συνδεδεμένη, ή
το σήμα του σταθμού είναι αδύναμο.

Επιλέξτε τον σταθμό χειροκίνητα.
Πιέστε το καλώδιο της κεραίας πιο δυνατά.

Η συσκευή είναι αναμμένη, το τραγούδι
δεν ακούγεται

Το τραγούδι δεν είναι τύπου MP3/WMA Σιγουρευτείτε οτι τα τραγούδια σας στην
μνήμη USB/SD/MMC είναι MP3/WMA

Προδιαγραφές Προϊόντος

Ισχύς
Τύπος γείωσης
Μέγιστο φορτίο
Διαστάσεις εγκατάστασης
Βάρος
Θερμοκρασία λειτουργίας

Ήχος
Μέγιστη απόδοση
Αντίσταση

Συχνότητες FM
Εύρος συχνότητας
Ευαισθησία

12V DC
Αρνητικό Ηλεκτρόδιο
Μέγιστο φορτίο
178 x 120 x 50 χιλ
0.65 κιλά
20 °C – 60 °C

4 x 40 Watt
Μέγιστη απόδοση
4 Ohm - 8 Ohm

87.5 - 108 MHz
10dB (S/N 30 dB) ≤ 15 dB 
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Κύριες Λειτουργίες Πλήκτρων:

Πίσω πρόσοψη 

1. Πλήκτρο MOD
Πιέστε το για να εναλλάσετε ανάμεσα στην λειτουργία ράδιου & ανπαραγωγής MP3 / 
WMA (Radio - USB - SD - Aux In)

2. Πλήκτρο Ενεργοποίησης
Πιέστε για να ενεργοποιήσετε την συσκευή. Ξαναπιέστε για να την απενεργοποιήσετε.

3. Πλήκτρο Έντασης / Επιλογής Λειτουργίας
Σε θέση κανονικής λειτουργίας, χρησιμοποιήστε για ν΄αυξομειώνετε την ένταση.
Για ρυθμίσεις ήχου, πιέστε το πλήκτρο εναλλάσοντας τις εξής ρυθμιζόμενες θέσεις 
λειτουργίας: VOLUME > BASS > TREBLE > BALANCE > FADER > LOUD > DX > ST

4. Πλήκτρο 3 / RPT
Σε θέση λειτουργίας MP3, πιέστε για να επαναλάβετε το τραγούδι.

5. Πλήκτρο 1 /
Σε θέση λειτουργίας MP3, πιέστε το για να σταματήσετε την αναπαραγωγή. 
Ξαναπιέστε για να συνεχίσει η αναπαραγωγή. 

7. Πλήκτρο 2 / ΙΝΤ
Σε θέση λειτουργίας MP3, πιέστε το για να ακροάσετε τα πρώτα 10 δλ κάθε 
τραγουδιού.

8. Πλήκτρο CLK
Πιέστε το για να εμφανιστεί το ρολόι και για να ρυθμίσετε την ώρα.

9. Πλήκτρο Band
Σε θέση λειτουργίας ράδιου, πιέστε το για να αλλάξετε συχνότητες Fm1 - Fm2 - Fm3

10 / 11. Πλήκτρο επόμενο ή προηγούμενο
Σε θέση λειτουργίας MP3, πιέστε τα πλήκτρα (           )  για να επιλέξετε το επόμενο ή 
προηγούμενο τραγούδι

12. 5 / -10 Πλήκτρο
Σε θέση λειτουργίας MP3, πίεστε αυτό το πλήκτρο για να γυρίσετε πίσω 10 τραγούδια.
Κρατήστε το πλήκτρο πιεσμένο για να επιστρέψετε στον προηγούμενο φάκελο. 

13. Πλήκτρο 6/+10 
Σε θέση λειτουργίας MP3, πιέστε το για να προχωρήσετε κατά 10 τραγούδια ανά φορά.
Κρατήστε το πλήκτρο πιεσμένο για να προχωρήσετε στον επόμενο φάκελο.

14. Οθόνη LCD
Πιέστε για να εμφανιστεί το ρολοϊ και άλλες επελεγμένες λειτουργίες.

15. Θύρα USB
Εισάγετε οποιαδήποτε συσκευή αναπαραγωγής αρχείων MP3/WMA σε αυτή την θύρα.

16. Πλήκτρο αφαίρεσης πρόσοψης
Πιέστε για να αποσυνδέσετε την αφαιρούμεη πρόσοψη.

17. Πλήκτρο σίγασης
Πιέστε μια φορά για να σιγάσετε την ένταση προσωρινά.

18. Πλήκτρο AF/REG
Πιέστε συντόμως για να ενεργο-απενεργοποιήσετε την λειτουργία AF
Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο για να ενεργο-απενεργοποιήσετε την λειτουργία REG.

19. Πλήκτρο APS στο τηλεχειριστήριο / Πλήκτρο AMS/S επι της συσκευής
Πιέζοντας το πλήκτρο APS, θα σαρώσει τους σταθμούς με την ισχυρότερη μετάδοση και
θα τους αποθηκεύση στις θέσεις μνήμης 1 - 6.

20. Πλήκτρο Scan
Πιέστε το για να εκκινήσει η αυτόματη σάρωση σταθμών.

21. Πλήκτρο PTY
Πιέστε για να ενεργο-απενεργοποιήσετε την λειτουργία PTY. Χρησιμεύει για ν΄ απαντήσετε
εισερχόμενη κλήση όταν το κινητό σας τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο μέσω Bluetooth.

22. Πλήκτρο EQ
Επιλογή ρύθμισης ήχου equalizer (Κλασσική, Ροκ, Ποπ, Τζαζ, Επίπεδο)

23. Πλήκτρο TA
Πιέστε για να ενεργο-απενεργοποιήσετε την λειτουργία ΤΑ. Λειτουργεί όταν το Bluetooth 
είναιενεργό και το τηλέφωνο σας συνδεδεμένο μέσω αυτού.

24. Λειτουργία AUX In
Πιέστε για να συνδέστε και αναπαράξετε ήχο απο οποιαδήποτε εξωτερική συσκευή.

25. Θύρα SD/MMC
Εισάγετε οποιαδήποτε κάρτα SD/MMC για αναπαραγωγή αρχείων ήχου MP3/WMA. 

26. ΜΙC for Bluetooth
Μικρόφωνο για ομιλία μέσω τηλεφώνου συνδεδεμένο με Bluetooth.
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Λειτουργίες Τηλεχειριστηρίου:

Πλήκτρο POWER/MUT
Πιέστε για ενεργοποίηση./Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο για σίγαση, ξανα-
πιέστε για να επιστρέψετε στην προηγούμενη ένταση

 
Μόλις ενεργοποιηθεί το Bluetooth, πιέστε για απάντηση κλήσης.

Όταν είναι ενεργό το Bluetooth, πίεστε για τερματισμό κλήσης.
Πιέστε για να ακυρώσετε ψηφίο αριθμού πριν την κλήση.

1/
Σε θέση λειτουργίας MP3, πίεστε για παύση αναπαραγωγής. Ξαναπιέστε
για συνέχεια αναπαραγωγής.

2/ ΙΝΤ
Σε θέση λειτουργίας MP3, πιέστε για να ακροάσετε τα πρώτα 10 δλ του κάθε
τραγουδιού.

3/ RPT
Σε θέση λειτουργίας MP3, πιέστε για να επαναλάβετε το κάθε τραγούδι

4/ RDM
Σε θέση λειτουργίας MP3, πιέστε για τυχαία αναπαραγωγή τραγουδιών

5/ -10
Σε θέση λειτουργίας MP3, πιέστε και κρατήστε πιεσμένο για 3 δλ. για να 
επιλέξετε τον φάκελο. Σε θέση λειτουργίας MP3, πιέστε σύντομα για να 
γυρίσετε 10 τραγούδια πίσω ανα φορά που το πιέζετε.

6/ +10
Σε θέση λειτουργίας MP3, πιέστε και κρατήστε πιεσμένο για 3 δλ. για να 
επιλέξετε τον φάκελο. Σε θέση λειτουργίας MP3, πιέστε σύντομα για να 
προχωρήσετε 10 τραγούδια πίσω ανα φορά που το πιέζετε.

7/LOUD
Πιέστε για ενεργοποίηση λειτουργίας LOUD.
Ξαναπιέστε για απανεργοποίηση.

MOD
Πιέστε για να εναλλάξετε λειτουργίες ανάμεσα
στο Ράδιο και την αναπαραγωγή MP3 / WMA 
(Radio - USB - SD - Aux In)

8/ST
Σε θέση λειτουργίας ράδιου, πιέστε για να 
επιλέξετε ανάμεσα σε Stereo/Mono.

EQ
Επιλογή θέσης λειτουργίας equalizer
(POP/ROCK/CLASS)

      / APS
Σε θέση λειτουργίας Bluetooth, πιέστε για να 
σαρώστε τους ισχυρότερους σταθμούς και να 
τους αποθηκεύσετε στις θέσεις μνήμης 1 - 6.

# /Scan
Σε θέση λειτουργίας Bluetooth, πιέστε το πλήκτρο “#” 
Σε θέση λειτουργίας ράδιο, πιέστε για να σαρώστε τους
σταθμούς με την ισχυρότερη μετάδοση.

Πλήκτρο Επόμενο ή Προηγούμενο
Σε λειτουργία MP3/WMA πιέστε       /      για να
επιλέξετε το επόμενο / προηγούμενο τραγούδι.

RE-DIAL / BND
Σε θέση λειτουργίας Bluetooth, πιέστε για επανάκληση
του τελευταίου αριθμού τηλεφώνου. Σε θέση λειτουργίας
ράδιο, πιέστε για επιλογή συχνότητας AM1-AM2-FM1
FM2-FM3

VOL+ / VOL-
Σε κανονική θέση λειτουργίας, χρησιμοποιήστε
το χειριστήριο για αυξο-μείωση της έντασης.

SELECT
Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να επιλέξετε μια απο τις 
επόμενες θέσεις ρύθμισης:
VOLUME > BASS > TREBLE > BALANCE > FADER >
LOUD > DX > ST 

Σύνδεση μέσω Bluetooth
1. Αναζητήστε την μονάδα “Car Kit” μέσω του κινητού σας τηλεφώνου.
    Η πρώτη συσκευή θα συνδεθεί απευθείας με την συσκευή αυτή.

2. Εαν χρειάζεται να συνδέσετε παραπάνω απο ένα κινητό τηλέφωνο με την συσκευή αυτή, παρακαλούμε πιέστε
    “0000" και εγκρίνετε το αίτημα σύνδεσης με την συσκευή στο κινητό σας.

3. Όταν η ένδειξη “BT ON” και το εικονίδιο     είναι ενεργά στην οθόνη της συσκευής σας, πιέστε        για να κάνετε 
    κλήση ή να εκκινήσει η αναπαραγωγή μουσικής απο το κινητό σας τηλέφωνο.

4. Μόλις το κινητό σας συνδεθεί με την μονάδα για πρώτη φορά, απο την επόμενη φορά το κινητό σας θα συνδέεται
    αυτόματα με την συσκευή αυτή.

Για να Λάβετε Κλήση
1. Όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση, ο αριθμός της θα εμφανιστεί στην οθόνη ενδείξεων της συσκευής σας. Πιέστε 
    για να απαντήσετε την κλήση και         για να την απορρίψετε. 

2. Όταν η μονάδα είναι απενεργοποιημένη και εισέλθει κλήση, η μονάδα θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και η λειτουργία
    Bluetooth θα ενεργοποιηθεί. Με το πέρας της κλήσης, η μονάδα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

Για να Κάνετε Κλήση
1. Σχηματίστε τον αριθμό στο κινητό σας και πιέστε         για να ξεκινήσει η κλήση και         για να τερματιστεί.

Άλλες λειτουργίες
1. Αναπαραγωγή Μουσικής
    α. Πιέστε το πλήκτρο MOD για να μεταβείτε σε θέση λειτουργίας BT και να ακούσετε μουσική απο το κινητό σας, 
        για να ξεκινήσει αναπαραγωγή. Όχι μόνο μπορείτε να ακούσετε μουσική απο το διαδίκτυο, αλλά μπορείτε να
        επιλέξετε το προηγούμενο ή επόμενο τραγούδι πιέζοντας τα πλήκτρα                 .

2. GPS
    α. Εαν το κινητό σας διαθέτει λειτουργία GPS, πιέστε το πλήκτρο MOD για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία ΒΤ
        και ενεργοποιήστε την λειτουργία GPS στο κινητό σας και οι ήχοι ειδοποιήσεων του GPS θα ακούγονται μέσω 
        του συστήματος ΒΤ της συσκευής σας.

Για να απενεργοποιήσετε το Bluetooth, απλώς απενεργοποιήστε την λειτουργία Bluetooth στο κινητό σας τηλέφωνο
και η συσκευή αυτή θα αποσυνδεθεί απο το κινητό σας αμέσως.

Βασικά χειριστήρια:
1. Πλήκτρα PWR / MUTE 

1) Πιέστε το πλήκτρο PWR για να ενεργοποιήσετε την συσκευή. Ξαναπιέστε το για να την απενεργοποιήσετε.

2) Πιέστε MUTE για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία σίγασης, ξαναπιέστε για να την απενεργοποιήσετε και να 
    επιστρέψετε στην προηγούμενη ένταση ήχου.

2. Πλήκτρο Mode

1) Εισάγοντας μια συσκευή η κάρτα μνήμης στην θύρα USB / SD / MMC ενώ βρίσκεστε σε θέση λειτουργίας ράδιο, 
    η συσκευή θα αλλάξει σε θέση λειτουργίας αναπαραγωγής μουσικής απο την θύρα USB / SD / MMC.

2) Εισάγοντας μια κάρτα SD / MMC ενώ βρίσκεστε σε θέση λειτουργίας USB, η συσκευή θα αλλάξει σε θέση λειτουργίας
    αναπαραγωγής μουσικής SD / MMC.

3) Εισάγοντας συσκευή στην θύρα USB ενώ βρίσκεστε σε θέση λειτουργίας αναπαραγωγής μουσικής SD / MMC, η 
    συσκευή θα αλλάξει σε θέση λειτουργίας αναπαραγωγής μουσικής μέσω θύρας USB.

4) Αφαιρόντας συσκευές ή κάρτες μνήμης απο την θέση λειτουργίας USB / SD / MMC η συσκευή θα μεταβεί σε θέση
    λειτουργίας ράδιο.

5) Πιέστε το πλήκτρο MOD για να αλλάξετε θέση λειτουργίας. Ενεργοποιώντας την συσκευή σας, η επιλεγμένη θέση
    λειτουργίας είναι η αναπαραγωγή μέσω USB.
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3) Ένδειξη ώρας και ρύθμιση

1) Ένδειξη ώρας

    Μέσω της συσκευής - Περιστρέψτε το χειριστήριο μέχρι να εμφανιστεί η ώρα στην οθόνη ενδείξεων.
    Μέσω του τηλεχειριστηρίου - Η ώρα θα εμφανιστεί σύντομα αφού πατήσετε το πλήκτρο CLK.

2) Ρύθμιση ώρας

    Μέσω της συκευής - Μόλις εμφανιστεί η ώρα στην οθόνη, πιέστε το περιστροφικό χειριστήριο ελαφρώς και θα αρχίσει
    να αναβοσβήνει η ένδειξη ώρας στην οθόνη, περιστρέψτε το χειριστήριο για να ρυθμίσετε την ώρα, περιμένετε 3 δλ, η 
    συσκευή θα μεταβεί σε θέση ρύθμισης των λεπτών της ώρας. Μετά απο 3 δλ, η οθόνη ενδείξεων θα επιστρέψει στην
    προηγούμενη θέση λειτουργίας.

    Μέσω του τηλεχειριστηρίου - Πιέστε το πλήκτρο CLK, θα αρχίσει να αναβοσβήνει η ώρα στην οθόνη ενδείξεων.
    Έπειτε στρέψτε το κεντρικό περιστροφικό χειριστήριο ή πιέστε τα πλήκτρα VOL- / VOL+ στο τηλεχειριστήριο για να
    ρυθμίσετε την ώρα. Τέλος, περιμένετε 3 δλ και ξαναστρέψτε το κεντρικό περιστροφικό χειριστήριο για να ρυθμίσετε τα
    λεπτά της ώρας. 
    

4. Μόλις το κινητό σας συνδεθεί με την μονάδα για πρώτη φορά, απο την επόμενη φορά το κινητό σας θα συνδέεται
    αυτόματα με την συσκευή αυτή.

4) Ρύθμιση ήχου

1) Περιστρέψτε το χειριστήριο ρύθμισης ήχου για να αυξομειώσετε την ένταση του ήχου. 

2) Πιέστε τον επιλογέα ρύθμισης ήχου, “VOL, BAS, TRE, BAL, FAD, LOUD, DX, ST” στην οθόνη ενδείξεων, έπειτα
    περιστρέψτε τον επιλογέα ήχου για να αυξομειώσετε την ένταση, τις  χαμηλές και ψηλές συχνότητες, τον ισοσταθμιστή, 
    την λειτουργία Loudness, την λειτουργία DX / LOC, stereo / mono.

3) Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο τον επιλογέα ρύθμισης ήχου για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία ισοστάθμισης και 
    επιλέξτε την θεμιτή ρύθμιση ήχου: DSP, Classic, Rock, Flat και Pop. Σημείωση: Εαν ο ιστοσταθμιστής (EQ) είναι ενεργός
    δεν θα μπορέσετε να ελέγξετε την λειτουργία BASS & TREBLE (χαμηλές και υψηλές συχνότητες)

Έλεγχος Ράδιου

1. Έλεγχος Συχνοτήτων

1) Πιέστε το πλήκτρο BND επανειλημμένα για να επιλέξετε την θεμιτή συχνότητα ανάμεσα στις 3 θέσεις: FM1 - FM2 - Fm3

2) Πιέστε το πλήκτρο AMS / S ή το πλήκτρο APS, το ράδιο θα ανιχνεύσει τους σταθμούς με το ισχυρότερο σήμα μετάδοσης
    και θα τους αποθηκεύσει αυτόματα στις μνήμες 1 - 6. Σε θέση λειτουργίας FM, μπορούν να αποθηκευτούν συνολικά 18
    σταθμοί.

    Πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να απολαύσετε την ακρόαση τυ αποθηκευμένου σταθμού.

2. Πλήκτρο Συντονισμού

    Πιέστε               για να συντονίσετε αυτόματα τον θεμιτό σταθμό, πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο ξανά, θα 
    ενεργοποιηθεί ο αυτόματος συντονισμός. Η συσκευή θα επιστρέψει σε θέση αυτόματου συντονισμού μόνη της.
    
    Για να αποθηκεύσετε τον σταθμό, πιέστε και κρατήστε πιεσμένο οποιοδήποτε απο τα πλήκτρα 1 - 6.

Έλεγχος ΜΡ3 

1.  Αυτή η συσκευή μπορεί να αναγνώσει αρχεία τα οποία είναι αποθηκευμένα σε κάρτες μνήμης USB / SD / MMC 
     συνδέοντας τις στις αντίστοιχες θύρες.

2.  Όταν αναπαράγονται τραγούιδα απο την θύρα USB, η ένδειξη USB ενεργοποιείται στην οθόνη.

3.  Όταν αναπαράγονται τραγούδια απο την κάρτα SD/MMC, η ένδειξη SD ενεργοποιείται στην οθόνη.

4.  Όταν το αρχείο τύπου ειναι ΜΡ3, η ένδειξη ΜΡ3 ενεργοποιείται στην οθόνη.

5.  Όταν το αρχείο τύπου ειναι WMA, η ένδειξη WMA ενεργοποιείται στην οθόνη.

6.  Πιέστε το πλήκτρο «επόμενο» για να μεταβείτε στο επόμενο τραγούδι, και το πλήκτρο «προηγούμενο» για να
     μεταβείτε στο προηγούμενο τραγούδι.

7.  Όταν γίνεται αναπαραγωγή ΜΡ3, πιέστε το πλήκτρο “1" για παύση και ξαναπιέστε για συνέχεια.

8.  Πιέστε το πλήκτρο “2" για να ακροάσετε τα πρώτα 10 δευτερόλεπτα του κάθε τραγουδιού. Ξαναπιέ
στε για ακύρωση.

9.  Πιέστε το πλήκτρο “3" για να ξεκινήσετε ή διακόψετε την λειτουργία επανάληψης.

10. Η προκαθορισμένη λειτουργία είναι αυτή της επανάληψης όλων των τραγουδιών. Πιέστε το πλήκτρο “3" για να 
      επαναλάβετε μεμονωμένα τραγούδια. Ξαναπιέστε το πλήκτρο για ακύρωση.
11. Πιέστε το πλήκτρο “5" για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή των επόμενων 10 τραγουδιών
12. Πιέστε το πλήκτρο “6" για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή των επόμενων τραγουδιών. 

Επανάληψη μεμονωμένου τραγουδιού Επανάληψη λειτουργίας επανάληψης

1. Εαν το αρχείο MP3/WMA διαθέτει στοιχεία ID3, τότε αυτά θα εμφανιστούν στην οθόνη αυτόματα.

2. Κατά την διάρκεια αναπαραγωγής αρχείων MP3 ή WMA, πιέστε το πληκτρο AMS/S για να ενεργοποιήσετε
    την λειτουργία αναζήτησης, πιέστε το πλήκτρο 1-6 για να επιλέξετε το θεμιτό τραγούδι.

3. Για παράδειγμα, κατά την διάρκεια αναπαραγωγής του πρώτου τραγουδιού, εαν επιθυμείτε να μεταβείτε στο 
    τραγούδι νούμερο 56, πίεστε το πλήκτρο AMS/S και πιέστε τα πλήκτρα 5 & 6, πιέστε το πλήκτρο “VOL” για 
    να μεταβείτε στο τραγούδι 56.

Στοιχεία ID3Στοιχεία ID3

Λειτουργία RDS

1) Λειτουργία AF

    Η προκαθορισμένη θέση της λειτουργίας “AF” είναι ενεργή, πιέστε το περιστροφικό χειριστήριο ή πιέστε το “AF” 
    για την απενεργοποίηση της λειτουργίας.

2) Προσαρμογή της συχνότητας
    
    Πιέστε              για να προσαρμόσετε την υπάρχουσα συχνότητα χειροκίνητα
    Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο   , θα ξεκινήσει αυτόματη αναζήτηση σταθμών
    Θα σταματήσει η αναζήτηση όταν αποθηκευτούν οι σταθμοί με το δυνατότερο σήμα μετάδοσης.
    Οταν ό αναζητούμενος σταθμός δεν περιέχει σήμα RDS, το σήμα AF αναβοσβήνει.
    Όταν περιέχει σήμα RDS, οι ενδείξεις AF και RDS ενεργοποιούνται.
    Εν τω μεταξύ, το όνομα του σταθμού θα φαίνεται στην οθόνη
    Όταν το αναζητούμενο κανάλι είναι εκπομπή πληροφοριών κίνησης κυκλοφορίας, η ένδειξη ΤP θα ενεργοποιηθεί.
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3) Αυτόματη αναζήτηση σταθμών
    Κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο BAND για λίγο, η συσκευή θα αναζητήσει τους σταθμούς με το δυνατότερο σήμα
    μετάδοσης και θα τους αποθηκεύσει αυτόματα.

4) Αναπαραγωγή αποθηκευμένων σταθμών
    Πιέστε τα πλήκτρα 1-6 για να επιλέξετε χειροκίνητα ανάμεσα στους αποθηκευμένους σταθμούς.
    Πιέστε τα πλήκτρα 1-6 για να αποθηκεύσετε σταθμούς στις αντίστοιχες θέσεις μνήμης.

5) Λειτουργία ΤΑ
    Κρατήστε το πλήκτρο ΤΑ πατημένο για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία, φωτίζεται η ένδειξη ΤΑ.
    Όταν η συσκευή λάβει ανακοίνωση ΤΑ, τα περιεχόμενα θα εμφανιστούν στην οθόνη.
    Όταν η ανακοίνωση ΤΑ ολοκληρωθεί, η συσκευή θα επιστρέψει στην προηγούμενη θέση λειτουργίας.
    Κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο ΤΑ για απενεργοποίηση της λειτουργίας ΤΑ.

6) Λειτουργία RDS PTY
    Το πρόγραμμα RDS περιέχει 29 τύπους κατηγοριοποιημένους ως Μουσική και Ομιλία.
    Κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο PTY για να ενεργοποιήσετε την λειτουργια PTY και να επιλέξετε τον τύπο προγράμματος.
    Το πρώτο προαποθηκευμένο πρόγραμμα είναι το POP (Μουσική). Πιέστε τα πλήκτρα 1-6 για να αλλάξετε ανάμεσα στα
    διαθέσιμα προγραμμάτα.
    Πιέστε 1 για POP, ROCK, 2 για EASY, LIGHT, 3 για CLASSIC, OTHER
    Πιέστε 4 για JAZZ, COUNTRY, 5 για NATIONAL, OLDIES, 6 για FOLK
    Πιέστε 1 για NEWS, AFFAIRS, INFO, 2 για SPORT, EDUCATION, DRAMA
    Πιέστε 3 για CULTURE, SCIENCE, VARIED, 4 ΓΙΑ WEATHER, FINANCE, CHILDREN
    Πιέστε 5 για SOCIAL, RELIGION, PHONE IN, 6 ΓΙΑ  TRAVEL, LEISURE, DOCUMENT
    Ξαναπιέστε το πλήκτρο ΡΤΥ για να απενεργοποιήσετε την λειτουργία ΡΤΥ (σβήνει η ένδειξη ΡΤΥ απο την οθόνη).

7) Λειτουργία και ενδείξεις συστήματος RDS
    1. ΕΟΝ: “Enhanced Other Networks” - Βελτιστοποιημένα Άλλα Δίκτυα
        Αναζητά άλλα δίκτυα ή σταθμούς για ανακοινώσης νέων κυκλοφορίας “TA” και σταματά την παρούσα αναπαραγωγή.
    
    2. AF: “Alternative Frequencies” - Εναλλακτικές Συχνότητες
        Θα προσαρμοστεί στην συχνότητα με το ισχυρότερο σήμα μετάδοσης για τον ίδιο σταθμό αυτόματα.

    3. TP: “Traffic Program” - Πρόγραμμα Κίνησης 
  
    4. PS: “Program Service” - Υπηρεσία Προγράμματος

    5. ΤΑ: “Traffic Announcement” - Ανακοίνωση Κίνησης Κυκλοφορίας

    6. PTY: “Program Type” - Τύπος Προγράμματος

ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΟΨΗ

1. Πιέστε το πλήκτρο για να ελευθερώστε
    την πρόσοψη

2. Τραβήξτε και απομακρύνετε την πρόσοψη

Σύνδεση αποσπώμενης πρόσοψης

1. Εισάγετε την δεξιά μεριά της πρόσοψης 2. Πιέστε την πρόσοψη προς τα μέσα, μέχρι
    να ακουστεί ο ήχος κουμπώματος «κλικ»

Αφαίρεση αποσπώμενης πρόσοψης

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η συσκευή έχει αντι-κλεπτικό σχεδιασμό, παρακαλούμε ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες εγκατάστασης:

1. Πιέστε την συσκευή προς το πλαίσιο της συσκευής μέχρι να εφαρμόσει σωστά.
2. Εισάγετε την μονάδα εντός του μεταλλικού πλαισίου μέχρι να τοποθετηθεί πλήρως και να κλειδώσει.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

1. Επιλέξτε την βέλτιστη θέση εγκατάστασης ώστε η μονάδα να μην εμποδίζει την οδήγηση του οχήματος.

2. Πριν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση της μονάδας, προσωρινά συνδέστε την καλωδίωση και σιγουρευτείτε οτι 
    η μονάδα λειτουργεί σωστά.

3. Για ασφαλέστερη εγκατάσταση, χρησιμοποιήστε τα εργαλεία εγκατάστασης που παρέχει ο κατασκευαστής της 
    μονάδας αυτής.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ:

Εισάγετε τις λάμες που παρέχονται με την μονάδα αυτή στις εσοχές στα πλάγια της συσκευής μέχρι να ακουστει 
ο ήχος “κλικ”. Τραβώντας τους μοχλούς προς τα έξω, αφαιρείται η μονάδα απο την βάση της.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Οδηγίες εγκατάστασης

Συνδέστε το πλάισιο ασφάλισης της μονάδας με το κλείδωμα και πιέστε τα μαζί προς το εσωτερικό.
Εισάγετε την μονάδα στο εσωτερικό του πλαισίου και πιέστε την μέχρι να ακουστεί ο ήχος κλειδώματος.

Εαν η γωνία εισαγωγής υπερβαίνει τις 30 μοίρες, η συσκευή ενδέχεται να μην λειτουργήσει σωστά.

Η επιλεγμένη θέση εγκατάστασης της μονάδας δεν πρέπει να επηρεάζει τις κανονικές λειτουργίες του
οδηγού κατά την οδήγηση του οχήματος ή να τραυματίσει τους επιβάτες όταν το αυτοκίνητο επιβραδύνει
απότομα και αναπάντεχα.

Οδηγίες απεγκατάστασης

Αφαιρέστε το πλαστικό πλαίσιο
Εισάγετε τις λάμες στις εσοχές της πρόσοψης
Τραβήξτε τις λάμες προς τα έξω με δύναμη
Τραβώντας τις θα αφαιρεθεί η μονάδα απο το πλαίσιο της.

Πλαστικό πλαίσιο

Μεταλλική βάση

Βίδα

Λάμες απεγκατάστασης

Μονάδα

Βάση

Δακτύλιος
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