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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον αναπαραγωγέα πολυμέσων της εταιρίας μας. Για να 
λειτουργήσετε την μονάδα σωστά, παρακαλούμε διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών 
προσεκτικά πριν την χρήση.

Η μονάδα είναι σχεδιασμένη για χρήση σε συστήμα τάσης DC 12V αρνητικής γείωσης. 
Σιγουρευτείτε οτι το όχημα σας είναι συνδεδεμένο σε ηλεκτρικό σύστημα αρνητικής γείωσης 
DC 12V. Συνδέοντας τα καλώδια των ηχείων πάνω στην μονάδα, σιγουρευτείτε οτι συνδέετε 
το αρνητικό (-) στο αρνητικό και το θετικό (+) στο θετικό. Ποτέ μην συνδέετε το αρνητικό και 
θετικό καλώδιο μαζί ή στο αμάξωμα του οχήματος σας.

Η κανονική θερμοκρασία λειτουργίας είναι ανάμεσα στους -20 και τους +60 βαθμούς 
Κελσίου. Μην κάνετε χρήση της συσκευής σε εξαιρετικά υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες, 
παρεμποδίζοντας τις οπές εξαερισμού της συσκευής για να αποφευχθεί η συσσώρευση 
θερμότητας εντός της συσκευής με ενδεχόμενο να προξενηθεί ζημιά ή πυρκαγία.

Η μονάδα αυτή μπορεί να αναπαράξει δίσκους 12 εκ., τύπου CD-R/RW και αρχεία 
πολυμέσων τύπου MP3 & WMA.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΓΕΝΙΚΑ
Τροφοδοσία ρεύματος:
Αντίσταση φορτίου:
Μέγιστη ισχύς εξόδου:

ΡΑΔΙΟ
Συχνότητες:

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΣΚΩΝ
Τύποι δίσκων:
Γωνία φόρτωσης:

ΗΧΟΣ
Μέγιστη στάθμη εξόδου:
Συχνότητες λειτουργίας:
Λόγος σήματος προς θόρυβο (SnR):
Διαχωρισμός καναλιών:

DC 12V, αρνητική γείωση
4 Ohm
40 W  x  4 κανάλια

87.5 - 108 MHz (Ευρώπη)

CD / MP3 / WMA
± 30°

2 Vrms (± 3 dB)
20 Hz ως 20 KHz 
85 dB
85 dB

Σημείωση: Τα εξής ενδέχεται να διαφοροποιούνται ανάλογα με τον μοντέλο συσκευής που αγοράσατε:

- Τεχνικά χαρακτηριστικά
- Σχεδιασμός
- Λειτουργίες
- Φωτισμός συσκευής
- Οθόνη συσκευής
- Υποστηρικτικό φωτογραφικό υλικό
- Σχεδιαγράμματα
- Τρόπος λειτουργίας

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
Αμοιρίδης  Σαββίδης Α.Ε.

17ης Νοεμβρίου 87Α, Ζώνη ΕΜΟ
Πυλαία, 55535, Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310944944
Fax: 2310944940

www.fandu.gr

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
                                                                                    Α.Μ.Π. 00510
                                                                                    (ΠΔ 117/2004)
                Το προϊόν που αγοράσατε έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά
                υψηλών προδιαγραφών και εξαρτήματα που μπορούν να ανακυκλω-
                θούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.
Το σύμβολο υποδεικνύει ότι η ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, στο τέλος
της ζωής τους, θα πρέπει να μεταφέρονται σε ειδικούς χώρους απορριμμάτων,
ξεχωριστά από τα σκουπίδια του σπιτιού σας.
Παρακαλούμε, ρωτήστε τον τοπικό σας δήμο για τον χώρο απόρριψης ηλεκτρι-
κών και ηλεκτρονικών συσκευών ή για τοποθεσία απόρριψης συσκευών προς
ανακύκλωση. Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν σημεία συγκέν-
τρωσης χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.
Παρακαλούμε, βοηθήστε μας να προστατέψουμε το περιβάλλον που ζούμε!

Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με τις προϋποθέσεις των παρακάτω οδηγιών:
ΗλεκτροΜαγνητικής Συμβατότητας (EMC): 2004/108/EC
Απαγόρευσης χρήσης Επικίνδυνων Ουσιών (RoHS): 2002/95/EC

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ



ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Κατά την διάρκεια λειτουργίας της μονάδας, πιέστε MOD (1) συνεχόμενα για να επιλέξετε την θέση 
λειτουργίας Bluetooth.

ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ
Κατά την εγκατάσταση της μονάδας, συνδέσετε το μικρόφωνο στην υποδοχή του μικροφώνου στο πίσω 
μέρος της κύριας μονάδας. (Μόνο για μοντέλα με εξωτερικό μικρόφωνο)

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Για να συνδέσετε το κινητό τηλέφωνο σας με την μονάδα μέσω Bluetooth, εκτελέστε τις παρακάτω οδηγίες 
εφαρμόζοντας τις στο κινητό σας τηλέφωνο: 
- Ενεργοποιήστε την λειτουργία Bluetooth στο κινητό σας τηλέφωνο 

- Ξεκινήστε την αναζήτηση νέων συσκευών στο κινητό σας τηλέφωνο
- Αφού ολοκληρωθεί η αναζήτηση, επιλέξτε “CAR KIT”, επιβεβαιώστε την επιλογή σας
- Εισάγετε τον κωδικό “0000" στο κινητό σας τηλέφωνο και επιβεβαιώστε την ρύθμιση
- Η ένδειξη “BT ON” θα εμφανιστεί για σύντομο χρονικό διάστημα στην οθόνη της μονάδας “LCD DISPLAY 
  (4) όταν η σύνδεση είναι επιτυχής.

ΣΥΝΔΕΣΗ / ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ 
Όταν συνδέεται το Bluetooth με κινητό τηλέφωνο, μόλις εισέλθει ή κάνετε μια κλήση, η τελευταία θα 
απαντηθεί αυτόματα και η συσκευή θα τεθεί σε θέση λειτουργίας Bluetooth. Η μονάδα θα επιστρέψει στην 
αρχική θέση λειτουργίας όταν η κλήση τερματιστεί.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΛΗΣΗΣ
Οταν εισέλθει κλήση, η αναγνώριση κλήσης (εφ΄ όσον είναι διαθέσιμη) θα εμφανιστεί στη οθόνη “LCD 
DISPLAY (4)”. Πιέστε          (11) για ν΄απαντήσετε την κλήση.

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΗ ΚΛΗΣΗ
Οταν κάνετε εξερχόμενη κλήση η ένδειξη “CALLING” (εξερχόμενη κλήση) θα εμφανιστεί στην οθόνη της 
μονάδας “LCD DISPLAY(4)”

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ / ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΚΛΗΣΗΣ
Πιέστε           (1) για να τερματίσετε την κλήση ή να απορρίψετε εισερχόμενη κλήση. Η συσκευή θα 
επιστρέψει στην αρχική θέση λειτουργίας.

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Σε θέση λειτουργίας Bluetooth όταν είναι συνδεδεμένο το κινητό σας τηλέφωνο, η αναπαραγωγή μουσικής 
απο το τηλέφωνο σας θα μεταδοθεί στην μονάδα για αναπαραγωγή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ                       　　　　　　　　　
Οι λειτουργίες Bluetooth στην μονάδα αυτή περιορίζονται στην απάντηση κλήσεων, την απόρριψη κλήσεων 
και την αναπαραγωγή μουσικής.
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ΚΥΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ - ΧΡΗΣΗ BLUETOOTH ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Εξαρτήματα εγκατάστασης που συμπεριλαμβάνονται στην συσκευασία

Μέθοδος Εγκατάστασης Α

1. Τοποθετήστε την μάσκα (1)
    στο πλαίσιο.

2. Στραβώστε τα στερεώματα
    του πλαισίου προς το εξω-
    τερικό του για να το ασφα-
    λίσετε εντός της συσκευής.

3. Εαν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε την λουρίδα στο πίσω μέρος 
    της συσκευής, λυγίζοντας την στην θεμιτή γωνία κλίσης.

Για ν΄αφαιρέσετε την
μονάδα, εισάγετε τα 
κλειδιά (2) στα πλαϊνά
της συσκευής και τρα-
βήξτε την μονάδα προς
τα έξω.

Μέθοδος Εγκατάστασης Β

Αυτή η μέθοδος εγκατάστασης χρησιμοποιείται στα περισσότερα Ιαπωνικά αυτοκίνητα. Η μέθοδος 
εγκατάστασης που θα επιλέτε πρέπει να καθοριστεί απο τον τύπο αυτοκινήτου και τα εξαρτήματα που
σας παρέχονται.

Σημείωση:
- Αποθηκεύετε μικρά κομμάτια μακρυά απο παιδιά
- Να χρησιμοποιείτε μόνο τις βίδες που σας παρέχονται
- Η εγκατάσταση και τα εξαρτήματα διαφέρουν ανά αυτοκίνητο.
  Η εγκατάσταση να γίνει απο εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

Βάσεις

Υπάρχοντα εξαρτήματα



Πριν αποσυνδέσετε την πρόσοψη, σιγουρευτείτε 
οτι έχετε απενεργοποιήσει την μονάδα. Πιέστε το 
πλήκτρο του μηχανισμού απόσπασης και τραβήξτε 
την πρόσοψη.

(Μόνο για μοντέλα με 
αποσπώμενη πρόσοψη 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ

 15.    / TA         
        
 16. # / PTY        
                
 17.  0 / DISP        
                  
 18.  VOL+ / VOL-     
 19.  APS / TITLE      

                 
 20.  PRESET        
t         MEMORY       
          STATION        
          NO.(1– 6)
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*Για να αποσυνδέσετε την πρόσοψη Για να ξανασυνδέσετε την πρόσοψη

(Μόνο για μοντέλα με αποσπώμενη πρόσοψη)

Μηχανισμός
Απόσπασης

Πρώτα, συνδέστε την δεξιά πλευρά της πρόσοψης 
στην κεντρική μονάδα. Έπειτα πιέστε μέσα την 
αριστερή μεριά της πρόσοψης μέχρι να κλειδώσει.

ΟΠΙΣΘΙΑ ΟΨΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ RCA
(ΚΟΚΚΙΝΟ: ΔΕΞΙ ΗΧΕΙΟ / ΛΕΥΚΟ: ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΗΧΕΙΟ)

ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΞΟΔΟΥ RCA (2 ΖΕΥΓΗ)
(ΚΟΚΚΙΝΟ: ΔΕΞΙ ΗΧΕΙΟ / ΛΕΥΚΟ: ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΗΧΕΙΟ)

ΠΡΙΖΑ 
ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ

ΠΡΙΖΑ 
ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΚΕΡΑΙΑΣ

(1)

ΠΡΙΖΑ 
ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ

ΚΟΚΚΙΝΟ - ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΙΖΑΣ (Β+)
ΜΑΥΡΟ - ΓΕΙΩΣΗ (Β-)
ΚΙΤΡΙΝΟ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 15Α (Β+)
ΜΠΛΕ - ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΕΡΑΙΑ
ΛΕΥΚΟ - ΕΜΠΡΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΗΧΕΙΟ (+)
ΛΕΥΚΟ/ΜΑΥΡΟ - ΕΜΠΡΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΗΧΕΙΟ (-)
ΓΚΡΙ - ΕΜΠΡΟΣ ΔΕΞΙ ΗΧΕΙΟ (+)
ΓΚΡΙ/ΜΑΥΡΟ - ΕΜΠΡΟΣ ΔΕΞΙ ΗΧΕΙΟ (-)
ΠΡΑΣΙΝΟ - ΠΙΣΩ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΗΧΕΙΟ (+)
ΠΡΑΣΙΝΟ/ΜΑΥΡΟ - ΠΙΣΩ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΗΧΕΙΟ (-)
ΜΩΒ - ΠΙΣΩ ΔΕΞΙ ΗΧΕΙΟ (+)
ΜΩΒ/ΜΑΥΡΟ - ΠΙΣΩ ΔΕΞΙ ΗΧΕΙΟ (-)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ISO

A B

(  ) (  )

(  ) (  )

(  ) (  )

(  ) (  )

-

-

-

-

   MEMORY
BACKUP +12V

 POWER
ANTENNA

GROUND

ILGNITION
   SWITH

REAH RIGHT SPEAKER

FRONT RIGHT SPEAKER

FRONT RIGHT SPEAKER

REAH RIGHT SPEAKER

12

34

56

7878

5

4

ΠΙΣΩ ΔΕΞΙ ΗΧΕΙΟ

ΕΜΠΡΟΣ ΔΕΞΙ ΗΧΕΙΟ

ΕΜΠΡΟΣ ΑΡΙΣ ΗΧΕΙΟ

ΠΙΣΩ ΑΡΙΣ ΗΧΕΙΟΓΕΙΩΣΗ

ΜΙΖΑ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
ΜΝΗΜΗΣ +12V

ΑΥΤΟΜΑΤΗ
ΚΕΡΑΙΑ

ΠΙΣΩ: ΕΙΣΟΔΟΣ RCA
ΚΟΚΚΙΝΟ: ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΕΞΙΟΥ ΗΧΕΙΟΥ
ΛΕΥΚΟ: ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΗΧΕΙΟΥ
(ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟ ΗΧΟΥ)

ΠΙΣΩ ΟΨΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 15Α

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ

ΛΕΥΚΟ: ΕΞΟΔΟΣ RCA ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΗΧΕΙΟΥ

ΚΟΚΚΙΝΟ: ΕΞΟΔΟΣ RCA ΔΕΞΙΟΥ ΗΧΕΙΟΥ

ΜΠΛΕ: ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΕΡΑΙΑ

ΛΕΥΚΟ ΓΚΡΙ

ΛΕΥΚΟ/ΜΑΥΡΟ ΓΚΡΙ/ΜΑΥΡΟ

ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΩΒ

ΠΡΑΣΙΝΟ/ΜΑΥΡΟ ΜΩΒ/ΜΑΥΡΟ

ΕΜΠΡΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΗΧΕΙΟ

ΠΙΣΩ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΗΧΕΙΟ

ΕΜΠΡΟΣ ΔΕΞΙΑ ΗΧΕΙΟ

ΠΙΣΩ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΗΧΕΙΟ

ΜΑΥΡΟ: ΓΕΙΩΣΗ (Β-)

ΚΙΤΡΙΝΟ: ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΜΝΗΜΗΣ (Β+) 

ΚΟΚΚΙΝΟ: ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΙΖΑΣ (Β+)

Σε θέση λειτουργίας Ράδιο, πιέστε για να ενεργο/απενεργοποιήσετε το AF
Σε θέση λειτουργίας Bluetooth, πιέστε το πλήκτρο *

Σε θέση λειτουργίας αναπαραγωγής μουσικής, πιέστε για το πλήκτρο PTY 
για να ενεργο/απενεργοποιήσετε την λειτουργία

Σε θέση λειτουργίας Bluetooth, πιέστε το πλήκτρο #
Πιέστε για να δείτε την κατάσταση λειτουργίας της μονάδας
Σε θέση λειτουργίας Bluetooth, πιέστε το πλήκτρο 0

Πιέστε για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου

Θέση λειτουργίας Ράδιο
Πιέστε για να σαρώσετε όλους τους σταθμούς στην επιλεγμένη συχνότητα 
ράδιο και αφήστε το πλήκτρο για να ακούσετε το πρόγραμμα. Πιέστε και 
κρατήστε πιεσμένο για 2 δλ για να ξεκινήσετε την αναζήτηση και 
αποθήκευση των σταθμών με το δυνατότερο σήμα μετάδοσης στις θέσεις 
μνήμης 1-6.

Δίσκος / USB / Είσοδος κάρτας SD
Πιέστε επανειλημμένα για να ενεργοποιήσετε τους διαφορετικούς τύπους 
αναζήτησης οι οποίοι μπορεί να συμπεριλαμβάνουν φακέλους, τραγούδια 
και αναζήτηση βάσει διαρκείας. Σε αυτή την θέση λειτουργίας, περιστρέψτε 
και πιέστε το πλήκτρο “FUNCTION CONTROL” για να επιλέξετε το 
κομμάτι που επιθυμείτε να αναπαράξετε.
Σε θέση λειτουργίας ράδιο, πιέστε οποιοδήποτε απο τα πλήκτρα μνήμης 
για να επιλέξετε εναν αποθηκευμένο σταθμό στη μνήμη. Πιέζοντας και 
κρατώντας πιεσμένο οποιοδήποτε πλήκτρο μνήμης για 2 δλ, αποθηκεύεται 
στην επιλεγμένη θέση μνήμης ο σταθμός που αναπαράγεται εκείνη την 
δεδομένη στιγμή.

Σημείωση: Ανάλογα με τον δίσκο και τον τύπο αρχείων αναπαραγωγής, ενδέχεται η λειτουργία της μονάδας 
να διαφοροποιείται σε σχέση με το εγχειρίδιο οδηγιών αυτό.



Χειρισμός & Χειριστήρια
Πιέστε για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε την μονάδα.
Όταν η μονάδα είναι απενεργοποιημένη, πιέστε για να την ενεργοποιήσετε. 
Όταν η μονάδα είναι ενεργοποιημένη, πιέστε και κρατήστε πιεσμένο γαι 2 δλ για 
να απενεργοποιήσετε την μονάδα. Όταν η μονάδα είναι ενεργοποιημένη, 
πιέστε επανειλημμένα για να επιλέξετε την θεμιτή θέση λειτουργίας.
Αισθητήρας Υπερύθρων (για λήψη σημάτων απο το τηλεχειριστήριο)
Πιέστε για να ελευθερώσετε την αφαιρούμενη πρόσοψη απο την κύρια μονάδα.
Δείχνει την υφιστάμενη κατάσταση λειτουργίας της μονάδας.
Έλεγχος έντασης
Περιστρέψτε για να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου.
Έλεγχος ρυθμίσεων Ήχου
Πιέστε επανειλημμένα για να ενεργοποιήσετε τις εξής λειτουργίες ελέγχου και 
όταν φτάσετε στην θεμιτή, περιστρέψτε για να ορίσετε ή ρυθμίσετε: Μπάσο 
(BAS) / Πρίμα (TRE) / Ισορροπία (BAL) / Στάθμη (FAD) / Loudness (LOUD ON / 
LOUD OFF) / Θέσεις ισοσταθμιστή “EQ” (CLASSIC / POP / ROCK / DSP OFF) / 
Τοπικός & Απομακρυσμένος (LOCAL / DX) / Στέρεο & Μονό (STEREO / 
MONO) / Ένταση (VOL).
(Σημείωση: Η ρύθμιση τοπικών / απομακρυσμένων και στέρεο / μονό 
λειτουργούν αποκλειστικά σε θέση λειτουργίας ράδιο στις συχνότητες FM.
Λειτουργίες (”FUNCTION CONTROL”)
Πιέστε & κρατήστε πιεσμένο για 2 δλ για να ενεργοποιήσετε τις διάφορες 
λειτουργίες. Σε αυτή την θέση λειτουργίας πιέστε & περιστρέψτε για τα εξής:
-   Επιλογή στάθμης έντασης (VOL LAST / VOL ADJ): για να επιλέξτε την 
    στάθμη της έντασης όταν η μονάδα επαν-ενεργοποιηθεί.
-   Επιλογή συχνότητας ράδιο ( BAND — / BAND ADJ): για να επιλέξετε την 
    επιθυμητή συχνότητα AM/FM και τo εύρος συχνοτήτων που ταιριάζει στην
    χώρα που βρίσκεστε.
-   Αναζήτηση ράδιο & ρύθμιση συντονισμού (SEEK 1/ SEEK 2/ SEEK3): για να 
    επιλέξετε διαφορετικού τύπου αναζητήσεις όταν χρησιμοποιείτε τα 
    χειριστήρια        /        .
-   Έλεγχος Ήχου βομβητή (ΒΕΕΡ ON / BEEP OFF): για να επιλέξετε 
     ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του βομβητή ήχου, όταν πιέσετε ή 
     περιστρέψετε το χειριστήριο (Σημείωση: Λειτουργία διαθέσιμη μόνο σε 
     συγκεκριμένες εκδόσεις).
-    Διάρκεια τραγουδιού (COUNT UP / COUNT DOWN): για να επιλέξετε εαν θα 
     φαίνεται ο χρόνος που διανύθηκε ή που απομένει.
-    ESP (ESP ON / ESP OFF): για να ενεργο/απενεργοποιήσετε την λειτουργία 
     ηλεκτρονικής προστασίας δονήσεων σε θέση λειτουργίας αναπαραγωγής 
     δίσκων.
Θέση λειτουργίας αναπαραγωγής DVD / USB / Καρτών SD
Σε θέση λειτουργίας αρχείου/κομματιού/διάρκειας, περιστρέψτε για να 
επιλέξετε, πιέστε για να εισάγετε/επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
Πιέστε για να ενεργο/απενεργοποιήσετε την σίγαση.
Πιέστε επανειλημμένα για να επιλέξετε την θεμιτή θέση του ισοσταθμιστή.
Πιέστε για να ενεργο/απενεργοποιήσετε το φίλτρο “Loudness”.
Πιέστε για να εμφανίσετε το ρολόϊ. Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο για 2 δλ για να 
ενεργοποιήσετε την ρύθμιση του ρολογιού και θα αρχίσει να αναβοσβήνει η 
ώρα. Περιστρέφοντας το χειριστήριο “FUNCTION CONTROL” θα ρυθμίσετε 
την ώρα και τα λεπτά. Αφου ολοκληρώσετε την ρύμιση, πιέστε για καταχώρηση.
Πιέστε για την θεμιτή θέση λειτουγίας.
Εισάγετε συσκευή USB στην θύρα, για αναπαραγωγή μουσικών κομματιών.
Εισάγετε κάρτα SD στην θύρα, για αναπαραγωγή μουσικών κομματιών.
Συνδέστε μια εξωτερική συσκευή σε αυτή την είσοδο, για να περαστεί η έξοδος 
του ήχου της συσκευής μέσα απο την μονάδα.
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-   Μετρήστε προς τα πάνω & κάτω (COUNT UP/COUNT DOWN): για να επι- 
    λέξετε την μέτρηση προς τα πάνω ή κάτω της διάρκειας του τραγουδιού.
-   Μηχανισμός ESP (ESP ON/ESP OFF): Σε θέση αναπαραγωγής δίσκων 
    για ενεργο/απενεργοποίηση του ESP (ηλεκτρονικός μηχανισμός 
    προστασίας δονήσεων).

Θέση λειτουργίας αναπαραγωγής DVD / USB / Κάρτας SD 
Σε θέση λειτουργίας αρχείου / τραγουδιού / χρόνου, πιέστε για να επιλέξετε / 
επιβεβαιώσετε την επιλογή.

Λειτουργία Ράδιο (Θέση λειτουργιας ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ 1)
Πιέστε για να ξεκινήσετε την αυτόματη αναζήτηση σταθμών προς τα πάνω ή 
προς τα κάτω. Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο για 2 δλ για να ενεργοποιήσετε 
την χειροκίνητη αναζήτηση. Σε αυτή την θέση λειτουργίας, κρατήστε πιεσμένο 
για να ξεκινήσει η αναζήτηση σταθμών. 

Λειτουργία Ράδιο (Θέση λειτουργιας ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ 2)
Πιέστε επανειλημμένα για να αναζητήσετε σταθμούς προς τα πάνω ή προς τα 
κάτω. Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο για 2 δλ για να ξεκινήσει η αυτόματη 
αναζήτηση συχνοτήτων προς τον επόμενο ή προηγούμενο σταθμό.

Λειτουργία Ράδιο (Θέση λειτουργιας ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ 3)
Πιέστε επανειλημμένα για να αναζητήσετε σταθμούς προς τα πάνω ή προς τα 
κάτω. Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο για 2 δλ για να ξεκινήσει η αυτόματη 
αναζήτηση συχνοτήτων και αποπιέστε όταν φτάσετε την θεμιτή συχνότητα.

Λειτουργία αναπαραγωγής Δίσκου / USB / Κάρτας SD:
Πιέστε για να προχωρήσετε στο επόμενο ή προηγούμενο τραγούδι. Πιέστε και 
κρατήστε πιεσμένο για την γρήγορη αναζήτηση εντός τραγουδιού προς τα 
εμπρός ή προς τα πίσω (”Fast Forward” ή “Fast Rewind”).
Σε θέση λειτουργίας Bluetooth, πιέστε το πλήκτρο 8 / 9.
Πιέστε επανειλημμένα για να επιλέξετε την θεμιτή θέση του ισοσταθμιστή 
(”Equalizer”). Πιέστε για να ενεργο/απενεργοποιήσετε το φίλτρο “Loudness”.
Σε θέση λειτουργίας αναπαραγωγής Δίσκου / USB / Κάρτας SD, πιέστε για να 
ξεκινήσετε ή θέσετε σε παύση την αναπαραγωγή. 
Σε θέση λειτουργίας Bluetooth, πιέστε το πλήκτρο 1.
Σε θέση λειτουργίας αναπαραγωγής Δίσκου / USB / Κάρτας SD, πιέστε για να 
ξεκινήσει η εισαγωγή του κάθε κομματιού για 10 δλ.
Σε θέση λειτουργίας Bluetooth, πιέστε το πλήκτρο 2.
Σε θέση λειτουργίας αναπαραγωγής Δίσκου / USB / Κάρτας SD, πιέστε για να 
επιλέξετε την θεμιτή θέση λειτουργίας επανάλειψης. 
Σε θέση λειτουργίας Bluetooth, πιέστε το πλήκτρο 3.
Σε θέση λειτουργίας αναπαραγωγής Δίσκου / USB / Κάρτας SD, πιέστε για να 
επιλέξετε την θεμιτή θέση λειτουργίας τυχαίας αναπαραγωγής της συσκευής.
Σε θέση λειτουργίας Bluetooth, πιέστε το πλήκτρο 4.
Σε θέση λειτουργίας αναπαραγωγής ταινιών / μουσικής, κάθε φορά πιέστε και 
κρατήστε πιεσμένο συντόμως για να επιλέξετε διαφορετικές κανάλια εξόδου 
του ήχου.
Σε θέση λειτουργίας Bluetooth, πιέστε το πλήκτρο 5.
Σε θέση λειτουργίας αναπαραγωγής Δίσκου / USB / Κάρτας SD, πιέστε για να 
σταματήσει η αναπαραγωγή.
Σε θέση λειτουργίας Bluetooth, πιέστε το πλήκτρο 6.
Σε θέση λειτουργίας Ράδιο, πιέστε για να ενεργο/απενεργοποιήσετε την 
λειτουργία AF.
Σε θέση λειτουργίας Bluetooth, πιέστε το πλήκτρο 7.

6.         /8  
            /9  

7.     EQ
        LOUD
8.     1 /   

9.     2 / ΙΝΤ   

10.   3 / RPT   

11.   4 / RDM   

12.   5 / AUDIO

13.   6 /

14.   7 / AF

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

1.     PWR
1.         / MOD

2.     IR
3.

4.     LCD DISPLAY
5.     FUNCTION
        CONTROL

6.     
7.     DSP     
8.     LOUD
9.     CLK

10.   MODE
11.   USB
12.   SD
13.   AUX



ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Αναφερθείτε στο πίσω μέρος του τηλε-
χειριστηρίου για λεπτομέρειες του 
τρόπου αλλαγής της μπαταρίας.
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Εισάγετε ή αφαιρέστε τον δίσκο απο την μονάδα
Πιέστε για να αφαιρέσετε τον δίσκο απο την μονάδα
Θέση λειτουργίας Ράδιο
Πιέστε για να επιλέξετε το θεμιτό φάσμα συχνοτήτων για μετάδοση.
Θέση λειτουργίας δίσκου / USB / Κάρτας SD
Πιέστε για να εμφανιστούν τα στοιχεία Id3 εντός των αρχείων ΜΡ3
Θέση λειτουργίας Ράδιο
Πιέστε σύντομα για να σαρώσετε όλους τους αποθηκευμένους σταθμούς εντός 
της μνήμης της συσκευής. Η αναπαραγωγή θα σταματήσει. Πιέστε και 
κρατήστε πιεσμένο για 2 δλ για να ξεκινήσετε την αναζήτηση και αποθήκευση 
των σταθμών με το ισχυρότερο σήμα μετάδοσης στις θέσεις μνήμης 1 - 6.
Θέση λειτουργίας δίσκου / USB / Κάρτας SD
Πιέστε επανειλημμένα για να ενεργοποιήσετε διαφορετικές θέσεις αναζήτησης 
οι οποίες ενδέχεται να συμπεριλαμβάνουν φακέλους, αρχεία, αναζήτηση 
κομματιού και χρονική. Σε αυτή την θέση λειτουργίας, περιστρέψτε και πιέστε 
το χειριστήριο “FUNCTION CONTROL” για να επιλέξετε τραγούδι για 
αναπαραγωγή.
Λειτουργία Ράδιο (Θέση λειτουργιας ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ 1)
Πιέστε για να ξεκινήσει η αυτόματη αναζήτηση συχνοτήτων προς τα πάνω ή 
προς τα κάτω. Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο για 2 δλ για να ενεργοποιήσετε 
την χειροκίνητη αναζήτηση σταθμών. Σε αυτή την θέση λειτουργίας, πιέστε 
επανειλημμένα για να συντονίσετε σταθμούς προς τα πάνω ή προς τα κάτω.
Λειτουργία Ράδιο (Θέση λειτουργιας ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ 2)
Πιέστε επανειλημμένα για να αλλάξετε συχνότητα προς τα πάνω ή προς τα 
κάτω. Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο για 2 δλ για να ξεκινήσει η αυτόματη 
αναζήτηση σταθμών.
Λειτουργία Ράδιο (Θέση λειτουργιας ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ 3)
Πιέστε επανειλημμένα για να αναζητήσετε συχνότητα προς τα πάνω ή προς τα 
κάτω. Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο για να φθάσετε στην θεμιτή συχνότητα και 
αποπιέστε το πλήκτρο όταν φτάσετε σε αυτήν.
Θέση λειτουργίας δίσκου / USB / Κάρτας SD
Πιέστε για να αλλάξετε τραγούδι προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Κρατήστε & 
πιέστε για να ξεκινήσετε την γρήγορη μετάβαση προς τα εμπρός (”Fast 
Forward”) ή προς τα πίσω (”Fast Rewind”).
Σε θέση λειτουργίας ράδιο, πιέστε οποιοδήποτε απο τα πλήκτρα μνήμης για να 
επιλέξετε αποθηκευμένο σταθμό. Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο οποιοδήποτε 
πλήκτρο μνήμης 1-6 για να αποθηκευτεί ο σταθμός που αναπαράγεται.
Σε θέση λειτουργίας δίσκου / USB / Κάρτας SD, πιέστε για να ξεκινήσει η να 
σταματήσει η αναπαραγωγή.
Σε θέση λειτουργίας δίσκου / USB / Κάρτας SD, πιέστε για να ξεκινήσει η 
αναπαραγωγή της εισαγωγής του κάθε τραγουδιού για 10 δλ.
Σε θέση λειτουργίας δίσκου / USB / Κάρτας SD, πιέστε για να επιλέξετε την 
θεμιτή θέση λειτουργίας επανάλειψης τραγουδιών.
Σε θέση λειτουργίας δίσκου / USB / Κάρτας SD, πιέστε για να ξεκινήσει η 
αναπαραγωγή τραγουδιών με τυχαία σειρά.
Σε θέση λειτουργίας δίσκου / USB / Κάρτας SD, πιέστε κάθε φορά που 
επιθυμείτε να μεταβείτε 10 τραγούδια πίσω.
Σε θέση λειτουργίας δίσκου / USB / Κάρτας SD, πιέστε κάθε φορά που 
επιθυμείτε να μεταβείτε 10 τραγούδια εμπρός.

Σημείωση: Ανάλογα με τον δίσκο και τον τύπο αρχείων αναπαραγωγής, 
ενδέχεται η λειτουργία της μονάδας να διαφοροποιείται σε σχέση με το 
εγχειρίδιο οδηγιών αυτό.

14.    DISC SLOT
15.
16.    BAND

17.    APS

18.  +         /          -

19.   PRESET
        MEMORY
        STATION (1-6)
20.   PAU

21.    INT

22.    RPT

23.    RDM

24.    -10

25.    +10
            

Τραβήξτε προς τα έξω αυτό το γλωσσάκι πριν ξεκινήσετε την 
χρήση του τηλεχειριστηρίου.

Χειρισμός & Χειριστήρια
Πιέστε για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε την μονάδα.
Θέση λειτουργίας Ράδιο
Πιέστε για να επιλέξετε το θεμιτό φάσμα συχνοτήτων μετάδοσης.
Θέση λειτουργίας Δίσκου / USB / Κάρτας SD
Πιέστε για να εμφανιστούν οι πληροφορίες ID3 εντός των τραγουδιών ΜΡ3.
Θέση λειτουργίας Bluetooth
Πιέστε για να ξεκινήσετε ή να απαντήσετε μια κλήση
Θέση λειτουργίας Bluetooth
Πιέστε για να τερματίσετε ή απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση.
Άλλη θέση λειτουργίας
Πιέστε για να επιλέξετε αυτή την θέση λειτουργίας.
Πιέστε για να ενεργο/απενεργοποιήσετε την λειτουργία σίγασης.

Χειριστήρια Ήχου
Πιέστε επανειλημμένα για να ενεργοποιήσετε τις εξής ρυθμίσεις & όταν 
φτάσετε στην θεμιτή θέση, πιέστε  για να ορίσετε ή ρυθμίσετε VOL+ / VOL- (18)
το Μπάσο  / τα Πρίμα (ΤΡΕ) / Ισορροπία (  / Ισοσταθμιστής (BAS) BAL) “EQ” 
( Ένταση .CLASSIC / POP / ROCK / DSP OFF) / (VOL)

Χειριστήριο “Function Control”
Πιέστε & κρατήστε πιεσμένο για 2 δλ για να ενεργοποιήσετε διάφορες 
λειτουργίες. Σε αυτή την θέση, πιέστε SEL / MENU (5) & VOL+ / VOL- (18) για 
να αποκτήσετε πρόσβαση στις παρακάτω ρυθμίσεις:
- Επιλογή στάθμης έντασης κατά την ενεργοποιήση (VOL LAST / VOL ADJ): για 
  να επιλέξετε την στάθμη έντασης.
- Επιλογή φάσματος & ορισμός συχνήτητας (BAND — / BAND ADJ): για να 
  επιλέξετε το φάσμα AM/FM και τις συχνότητες που αντιστοιχούν στην χώρα 
  όπου χρησιμοποιείτε την μονάδα αυτή.
- Χειριστήριο αναζήτησης & συντονισμού (SEEK 1 / SEEK 2 / SEEK 3): για να 
  επιλέξετε διαφορετικές θέσεις αναζήτησης όταν χρησιμοποιείτε το χειριστήριο 
         /         (6)
- Χειριστήριο ενεργοποίησης βομβητή (BEEP ON / BEEP OFF): για να 
  επιλέξετε την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ήχου όταν πιέζετε κάποιο
  χειριστήριο ή το περιστρέφετε (Σημείωση: Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη
  μόνο σε εκδόσεις της συσκευής οι οποίες είναι εξοπλισμένες με αυτή την
  λειτουργία).

ΝΟ / Σύμβολο / Χειριστήριο
1.   
2.     BND / N / P /

3.     MODE / CLK /

4.

5.    SEL / MENU


