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ΦΟΡΗΤΟ ΡΑΔΙΟ-CD/MP3

RCD9031MUC

Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ LASER ΑΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΚΑΙ Ο

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΘΕΙ ΒΛΑΒΗ, ΠΡΑΓΜΑ 

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΤΙΑ. ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ 

ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΑ LASER. ΧΡΗΣΙ-

ΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

ΧΡΗΣΗΣ, ΜΗΝ ΤΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΚΑΙ ΜΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΗ-

ΣΕΤΕ ΝΑ ΤΗΝ ΕΠIΔΙΟΡΘΩΣΕΤΕ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ.

ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ.
ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΒΡΟΧΗ ΚΑΙ
ΥΓΡΑΣΙΑ. ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΤΕ ΤΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙ-
ΣΤΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΒΕΒΑΙΩΘΕΊΤΕ ΟΤΙ Η ΤΑΣΗ ΕΞΟΔΟΥ
ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗ-
ΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αγαπητέ πελάτη:

           Ευχαριστούμε πολύ που αγοράσατε αυτό το προϊόν. Για να απο- 

λαύσετε όλες τις δυνατότητές του, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες

χρήσης πριν το χρησιμοποιήσετε για να μάθετε περισσότερα για τις

συνδέσεις και τη λειτουργία του συστήματος. Θα ανακαλύψετε ότι η

έρευνα και ανάπτυξη που έχουμε κάνει θα ικανοποιήσει τις απαιτήσεις 

σας σε ότι αφορά τη σχεδίαση, την κατασκευή και τη λειτουργία. Φυλάξτε 

αυτές τις οδηγίες σε ασφαλές σημείο για μελλοντική αναφορά. 

Άνοιγμα της συσκευασίας:

         Ανοίξτε τη συσκευασία με προσοχή και ελέγξτε αν τα παρακάτω υπάρ-

χουν μαζί με τη συσκευή και  βάλτε τα στην άκρη:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ----------------------x 1

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ---x 1



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΙΣΧΥΣ:  AC 220V/50Hz
                DC  12V(um-1x 8) (δεν περιλαμβάνονται μπαταρίες)
ΕΞΟΔΟΣ:                                                              2W+2W

ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ WOW:                                        ≤0,5%                                            
CD (ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ):                 31,5Hz-16kHz ± 3db

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ (ΑΠΟΚΡ. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ):     250Hz-6,3kHz

ΛΟΓΟΣ CD S/N:                                                ≥50dB
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ CD:        44,1kHz

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ:      ΚΥΚΛΙΚΗ
ΕΥΡΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ: FM: 88-108MHz    
                                              AM: 530-1600KHz     

ΑΠΟΣΤΑΣΗ Τ/Χ :                    8m
ΓΩΝΙΑ Τ/Χ:                              30
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΗΧΕΙΩΝ:          4 + 4 ohm

ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ:        260x240x140mm
ΒΑΡΟΣ:                                      περίπου 2,0 κιλά   

Τροφοδοσία                                                          
1.Μπαταρία: Σπρώξτε προς τα κάτω το πορτάκι των μπαταριών προς την
   κατεύθυνση του βέλους, αφαιρέστε το πορτάκι (22) και τοποθετήστε 8 
   μπαταρίες (UM-1), σύμφωνα με το σχέδιο μέσα στη θήκη μπαταριών. 
   Στη συνέχεια, κλείστε το πορτάκι μπαταριών. Μπορείτε επίσης να χρη-
   σιμοποιήσετε εξωτερικό ηλεκτρικό ρεύμα ως τροφοδοσία.
2.Ηλεκτρικό ρεύμα: Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου ρεύματος στην 
   υποδοχή ρεύματος ((23) και το άλλο άκρο σε μια πρίζα του σπιτιού σας. 
Κατάσταση αναμονής                                                    
Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα και ο διακόπτης λειτουργίας
είναι στη θέση OFF, η συσκευή είναι σε κατάσταση αναμονής και ανάβει 
έντονα η ένδειξη αναμονής (3). Αν στρέψετε τον διακόπτη λειτουργίας στη
θέση CD/MP3 ή Radio, η ένδειξη αναμονής (3) θα σβήσει και η συσκευή
είναι σε λειτουργία.
Μέθοδος σύνδεσης ακουστικών                                           
Βάλτε το βύσμα των ακουστικών στην υποδοχή ακουστικών και ακούστε
από τα ακουστικά σας. 

Μέθοδος σύνδεσης συστήματος



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:
  Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη 
συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Ακολουθήστε αυστηρά 
όλες τις προειδοποιήσεις, τις σημειώσεις και τους εξής κανόνες:

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΗΓΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

1.  Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό, όπως μπανιέρες, μπάνια,
     χώρους εστίασης, κουζίνες, πλυντήρια, πισίνες και άλλες περιοχές στις 
     οποίες υπάρχει υγρασία. 
2.  Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε σημεία με πολύ υψηλή θερμοκρασία, 
     καλοριφέρε, θερμάστρες και άλλες συσκευές θέρμανσης.
3.  Πριν χρησιμοποιήστε τη συσκευή, τοποθετήστε τη σε σταθερή επιφάνεια.
4.  Η συσκευή πρέπει να βρίσκεται σε σημείο με καλό εξαερισμό και να υ-
     πάρχει ελεύθερος χώρος γύρω από αυτήν, για παράδειγμα 10 εκ. από πά-
     νω και πίσω και 5 εκ. από αριστερά και δεξιά.
   *Μη βάζετε τη συσκευή πάνω στο κρεβάτι, σε χαλιά κ.λπ. Αυτές οι επιφά- 
     νειες παρεμποδίζουν τον εξαερισμό της συσκευής. 
   *Μη βάζετε τη συσκευή σε βιβλιοθήκες, ντουλάπια, κ.λπ. διότι παρεμπο-
     δίζεται επίσης ο εξαερισμός.
5.  Μην αφήνετε να εισέρχονται υγρά στη συσκευή.
6.  Υγρασία: Το laser θα μαζέψει υγρασία στις εξής περιπτώσεις:
   *Αν η συσκευή μεταφερθεί από κρύο σημείο σε ζεστό σημείο.
   *Αν λειτουργεί συσκευή θέρμανσης.
   *Αν τη χρησιμοποιείτε σε δωμάτιο με πολλή υγρασία.
Αν το laser μαζέψει υγρασία δεν θα λειτουργεί σωστά. Αφήστε το
κλειστό για μερικές ώρες και μετά ξαναχρησιμοποιήστε το.

1.  Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε οικιακή παροχή ρεύματος, όπως αναφέρε-
     ται στις οδηγίες χρήσης και στην ταμπέλα διαβάθμισης.
2.  Καλώδιο ρεύματος:
***Προστατέψτε το καλώδιο ώστε να μην πατιέται και να μη φθαρεί, ιδιαί-
       τερα κοντά στο φις, τις πρίζες ρεύματος και στο σημείο που εξέρχεται από 
       τη συσκευή.
***Μην αγγίζετε το φις με βρεγμένα χέρια, για να μην πάθετε ηλεκτροπληξία.
***Βάλτε το καλώδιο σε σταθερό σημείο και μην υπερφορτώνετε τις πρίζες 
      τοίχου ή τις επεκτάσεις, για να μην προκληθεί πυρκαγιά και ηλεκτροπληξία.
3.  Βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα όταν υπάρχει καταιγίδα ή όταν δεν πρό-
     κειται να τη χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Στη δεύτερη 
     περίπτωση, μην ξεχάσετε να βγάλετε επίσης τις μπαταρίες.



ΘΕΣΗ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. ΚΕΡΑΙΑ FM

2. ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ

3. ΚΟΥΜΠΙ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ

4. ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

5. ΚΟΥΜΠΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

6. ΚΛΕΙΣΙΜΟ/ΑΝΟΙΓΜΑ CD

7. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ CD/MP3/USB/ΚΑΡΤΑΣ

8. ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ CD

9. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ/ΓΡ. ΠΙΣΩ CD

10. ΕΠΟΜΕΝΟ/ΓΡ. ΕΜΠΡΟΣ CD

11. KOYΜΠΙ ΣΤΟΠ CD

12. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ/ΠΑΥΣΗ CD

13. KOYMΠΙ ΟΘΟΝΗΣ LCD

14. ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

15. ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΗΧΕΙΟ

16. ΕΝΔΕΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

17. ΘΥΡΑ USB

18. ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΡΤΑΣ SD MMC

19. ΔΕΞΙΟ ΗΧΕΙΟ

20. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΠΑΝΤΑΣ

21. ΠΟΡΤΑΚΙ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

22. ΥΠΟΔΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

23. ΚΟΥΜΠΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

24. ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ (AUX-IN)
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ΕΝΑΛΛΑΓΗ CD/USB/ΚΑΡΤΑΣ

ΚΟΥΜΠΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΟΥΜΠΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΜΕΝΟΥ+ (MP3)ΜΕΝΟΥ (MP3)

ΚΟΥΜΠΙ 10-ΚΟΥΜΠΙ 10+

ΚΟΥΜΠΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΟΥΜΠΙ

ΚΟΥΜΠΙ ΑΝΑΠΑΡ/ΠΑΥΣΗΣ

ΚΟΥΜΠΙ ΓΡΗΓΟΡΑ ΠΙΣΩ/ΠΡΟΗΓ. ΚΟΥΜΠΙ ΓΡΗΓΟΡΑ ΕΜΠΡΟΣ/ΕΠΟΜΕΝΟ

ΚΟΥΜΠΙ ΣΤΟΠ

ΚΟΥΜΠΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ



1. Θέστε τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση  CD/MP3.
2. Πατήστε το κουμπί ανοίγματος CD για να ανοίξετε το πορτάκι του CD, 
αφαιρέστε το προστατευτικό χαρτί, βάλτε το δίσκο και κλείστε το πορτάκι. 
Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, η συσκευή θα διαβάσει αυτόματο το δίσκο 
και θα εμφανίσει τη μορφή του δίσκου στην οθόνη LCD, π.χ.: CD ή MP3.
3. Ρυθμίστε την ένταση ήχου με το κουμπί έντασης ήχου στη στάθμη που
σας ικανοποιεί.
4. Πατήστε μία φορά το κουμπί αναπαραγωγής/παύσης για να σταματήσει  
ο δίσκος να παίζει προσωρινά. Πατήστε ξανά το ίδιο κουμπί και η συσκευή 
θα συνεχίσει να παίζει.
5. Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί στοπ (10).
6. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί (13) για να ακούσετε το προη- 
γούμενο τραγούδι ή το κουμπί (9) για να ακούσετε το επόμενο τραγούδι. 
Αν κρατήσετε πατημένο το κουμπί γρήγορης προώθησης εμπρός (9) ή πίσω
(13), η συσκευή θα παίξει τη μουσική γρήγορα προς τα εμπρός ή πίσω.
7. Όταν παίζει ένας δίσκος CD, πατήστε μία φορά το κουμπί λειτουργίας και
η συσκευή θα επαναλάβει μόνο το τραγούδι που παίζεται ενώ η οθόνη LCD 
θα εμφανίσει κάτι σαν την παρακάτω εικόνα (1). Αν το πατήσετε δεύτερη
φορά, η συσκευή θα επαναλάβει όλα τα τραγούδια του δίσκου, ενώ η οθόνη 
LCD θα εμφανίσει κάτι σαν την παρακάτω εικόνα (2). Αν το πατήσετε τρίτη 
φορά, η συσκευή θα παίξει τα τραγούδια με τυχαία σειρά, ενώ η οθόνη LCD 
θα εμφανίσει κάτι σαν την εικόνα (3). Αν το πατήσετε τέταρτη φορά, η επα-
νάληψη ακυρώνεται και η συσκευή παίζει κανονικά. Όταν η συσκευή παίζει
τραγούδια σε μορφή mp3, όταν πατήσετε για δεύτερη φορά θα επαναλάβει
όλα τα τραγούδια ενώ η οθόνη LCD θα δείχνει την εικόνα (4). Αν το πατήσε-
τε τρίτη φορά, επαναλαμβάνει ολόκληρο το δίσκο, αν το πατήσετε τέταρτη 
φορά παίζει με τυχαία σειρά και αν το πατήσετε πέμπτη η επανάληψη ακυρώ-
νεται και παίζει κανονικά. (Σημείωση: Όταν πατήσετε το κουμπί λειτουργίας
για πρώτη φορά, εμφανίζεται η τρέχουσα κατάσταση επανάληψης.

                   
                    

1. Θέστε το διακόπτη λειτουργίας (20) στη θέση CD/MP3.
2. Συνδέστε τον εξωτερικό σκληρό δίσκο USB ή την κάρτα SD/MMC στη 
θύρα USB (16) ή στην υποδοχή καρτών (15). Πατήστε το διακόπτη λειτουρ-
γίας MP3/USB/Κάρτας (8) για να περάσετε σε αναπαραγωγή από αποθηκευ-
τικό μέσο USB ή σε αναπαραγωγή από κάρτα. Μετά από λίγα λεπτά, η συ-
σκευή θα ελέγξει τις συσκευές αποθήκευσης και θα αρχίσει η αναπαραγωγή. 
Η οθόνη LCD εμφανίζει τους χαρακτήρες USB ή κάρτας.
3. Όταν γίνεται αναπαραγωγή από αποθηκευτικό μέσο, η λειτουργία όλων
των χειριστηρίων της κύριας μονάδας και του τηλεχειριστηρίου είναι ίδια 
όπως στη << Λειτουργία CD/MP3>>.

Λειτουργία δίσκου CD/MP3

F 0 1
REP

0 2 : 0 5

CD

ALL

F 0 1
REP

0 2 : 0 5

CD

RND

F 0 1 0 2 : 0 5

CD

F 0 1
REP

0 2 : 0 5

MP3

DIR

Εικ. 1 Εικ. 2 Εικ. 3 Εικ. 4

 USB και ανάγνωση κάρτας

Λειτουργία δίσκου CD/MP3



4. Αν θέλετε να σταματήσετε την αναπαραγωγή μουσικής, πατήστε απλώς 
το κουμπί STOP στη συσκευή ή στο τηλεχειριστήριο και, μόλις σταματήσει
η συσκευή να παίζει, μπορείτε να αφαιρέσετε τη συσκευή αποθήκευσης.  
Υ.Γ.: Ενώ η συσκευή λειτουργεί, πατήστε το κουμπί εναλλαγής MP3/USB/
Κάρτας (9), για να επιλέξετε διαφορετικές λειτουργίες, όπως παρακάτω: 
Αναπαραγωγή δίσκου CD/MP3, Αναπαραγωγή δίσκου USB, κάρτας SD/MMC 
1. Τα MP3/USB/Κάρτα λειτουργούν μόνο με κλειστό πορτάκι του CD.
2. Μην αφαιρείτε ποτέ τη συσκευή USB ή την κάρτα μνήμης όταν παίζει η
συσκευή, διότι τα περιεχόμενα της μνήμης μπορεί να διαγραφούν.
Λειτουργία ραδιοφώνου
1. Θέστε το διακόπτη εναλλαγής λειτουργίας (20) στη θέση Radio.
2. Επιλέξτε το σταθμό που θέλετε να ακούσετε με το κουμπί επιλογής μπά-
ντας (18). Η οθόνη LCD εμφανίζει την τρέχουσα συχνότητα που ακούτε.
3. Ρυθμίστε την ένταση ήχου όσο θέλετε με το κουμπί έντασης ήχου.
4. Στρέψτε το κουμπί συντονισμού (19) για να επιλέξετε το σταθμό που θέ-
λετε. Σημείωση: Για να επιτύχετε όσο το δυνατό καλύτερη λήψη σήματος, 
όταν ακούτε την μπάντα ΑΜ μετακινήστε τη συσκευή και όταν ακούτε στα-
θμούς στα FM, σηκώστε την κεραία.
5. Όταν ακούτε στην μπαντα των FM, η οθόνη LCD εμφανίζει την ένδειξη
ST αν ο σταθμός εκπέμπει στερεοφωνικά.
Λειτουργία τηλεχειριστηρίου
1. Λειτουργία προγραμματισμού
Όταν η συσκευή δεν παίζει, πατήστε το κουμπί προγράμματος και οι ενδεί-
ξεις στην οθόνη θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν, πράγμα που σημαίνει ότι
είναι σε κατάσταση προγραμματισμού. Δείτε την εικόνα (5). Πατήστε το
κουμπί προηγούμενο ή επόμενο ή τα κουμπιά αριθμών στο τηλεχειριστήριο
για να επιλέξετε τα τραγούδια που θέλετε να προγραμματίσετε και μετά πα-
τήστε το κουμπί προγράμματος. Με τον τρόπο αυτό, θα αποθηκευτεί το συ-
γκεκριμένο τραγούδι. Έτσι μπορείτε να αποθηκεύσετε περισσότερα από 20
τραγούδια σε μορφή CD και 99 τραγούδια σε μορφή mp3. Μόλις τελειώσετε
τον προγραμματισμό, απλώς πατήστε το κουμπί αναπαραγωγής και η συσκευή
θα παίξει με την προγραμματισμένη σειρά. Η οθόνη LCD θα εμφανίσει κάτι
όπως η εικόνα (6). Κατά τη διάρκεια του προγραμματισμού, πατήστε το στοπ
μία φορά για να σταματήσει ο προγραμματισμός ή δύο φορές για να διαγρα-
φούν τα προγραμματισμένα τραγούδια και να σταματήσει η εκτέλεση. Κατά
την αναπαραγωγή προγραμματισμού, πατήστε το κουμπί στοπ δύο φορές για 
να περάσετε σε κανονική λειτουργία. Ο προγραμματισμός παύει να ισχύει αν
χρησιμοποιήσετε άλλη λειτουργία της συσκευής.

2. Λειτουργία αναζήτησης: Πατήστε το κουμπί αναζήτησης και μετά το κουμπί
αναπαραγωγής. Η συσκευή θα παίξει τα πρώτα 10 δευτερόλεπτα από κάθε τρα-
γούδι του δίσκου.
3. Μενού +, Μενού 
Ενώ παίζει δίσκος mp3, πατήστε το κουμπί Menu + για να παίξει το επόμενο
τραγούδι στον ίδιο φάκελο ή το κουμπί Menu για το προηγούμενο τραγούδι.
4. Κουμπί αριθμών, 10+, 10-
1. Όταν παίζει η συσκευή, πατήστε το για να επιλέξετε τραγούδι απευθείας.
2. Αν ο αριθμός τραγουδιού είναι μεγαλύτερος από 10, πατήστε το 10+ και 
μετά πατήστε τα κουμπιά 0-9.

0 3 : 2 0
PROG

P 0 1

MP3

PROG

P 0 1

MP3

Εικ. 5 Εικ. 6



3. Αν πατήσετε δύο ή περισσότερες φορές το κουμπί 10+ και θέλετε να 
επιστρέψετε σε μικρότερο αριθμό, χρησιμοποιήστε το κουμπί 10-.
4. Όταν παίζουν αρχεία mp3, τα κουμπιά 10+ και 10- χρησιμοποιούνται
μόνο για την επιλογή τραγουδιών που είναι στον ίδιο φάκελο.
5. Η λειτουργία του κουμπιού Mode είναι ίδια με τη λειτουργία του 
κουμπιού REPEAT στη συσκευή.
6. Κουμπί λειτουργιών: Όταν η συσκευή είναι ανοιχτή, πατήστε αυτό το
κουμπί για να επιλέξετε τις λειτουργίες με την εξής σειρά: αναπαραγωγή
CD/MP3, αναπαραγωγή USB, αναπαραγωγή κάρτας  SD. 

   

 

  

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Συντήρηση

1. Αν η συσκευή είναι πολύ βρώμικη, βουτήξτε ένα μαλακό πανί σε καθαρό νερό ή σαπουνάδα,
    στίψτε το και σκουπίστε την με αυτό. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε χημικό απορρυπαντικό,
    διαβάστε πρώτα τις οδηγίες. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ αλκοόλες ή έλαια για το καθάρισμα.
2. Μετά από χρήση για μεγάλο διάστημα, ο φακός laser μπορεί να μαζέψει βρωμιά και να υπάρ-
    χουν διακοπές στο παίξιμο. Αφαιρέστε τη σκόνη σκουπίζοντας απαλά το φακό με το βουρτσάκι
    του φακού και μετά φυσήξτε τον. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε μια καθαρή μπατονέτα
    βουτηγμένη σε καθαρό οινόπνευμα για να καθαρίσετε το φακό και μια στεγνή μπατονέτα μετά
    για να τον στεγνώσετε.
3. Όταν πιάνετε το δίσκο με το χέρι, μην αγγίζετε την επιφάνεια δεδομένων (ασημένια επιφάνεια),
    για να μην υπάρχουν διακοπές κατά το παίξιμο.
4. Αν η επιφάνεια δεδομένων του δίσκου είναι πολύ βρώμικη, σκουπίστε τη με ένα υγρό πανί και
    μετά με ένα στεγνό πανί για να στεγνώσει. Σημείωση: Προτείνεται να ξεκινάτε το καθάρισμα 
    από το κέντρο προς τα έξω γραμμικά και να μην περιστρέφετε το δίσκο κατά το καθάρισμα.
5. Μη γράφετε και μην κολλάτε ετικέτες πάνω στο δίσκο.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΜΠΤΩΜΑ                                  ΑΙΤΙΑ                          ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Η συσκευή δεν λειτουργεί. ** Το φις δεν είναι στην πρίζα.

** Ο διακόπτης δεν είναι ανοιχτός.

** Βάλτε καλά το φις στην πρίζα.

** Ανοίξτε τον διακόπτη.

Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.

Ο δίσκος δεν παίζει ή

δεν εμφανίζεται δίσκος

στη οθόνη όταν βάλετε

δίσκο στη συσκευή.

** Δεν κατευθύνετε σωστά το άκρο
    του τηλεχειριστηρίου.

**Η μπαταρία έχει εξαντληθεί.

**Η απόσταση είναι πολύ μακρινή.

** Χρησιμοποιήστε σωστά  
    το τηλεχειριστήριο.

**Αντικαταστήστε τις μπαταρίες.

**Μικρύνετε την απόσταση.

**Ο δίσκος δεν είναι στη σωστή
   θέση.

**Το CD είναι βρώμικό ή ελαττωμα-
τικό, έχει συσσωρευτεί υγρασία.

**Ο φακός είναι βρώμικος.

**Δεν έχετε βάλει δίσκο.

Δεν ακούγεται καθόλου ήχος

** Ελέγξτε ότι μπήκε το CD με 
    την ετικέτα προς τα πάνω.
**Αφήστε τη συσκευή σβηστή 
   για αρκετές ώρες μέχρι να 
   εξατμιστεί η υγρασία.

**Καθαρίστε το φακό.

** Βάλτε δίσκο.

**Τα βύσματα είναι βρώμικα ή δεν 
   έχουν συνδεθεί σωστά.

**Βάλατε στη συσκευή σε σίγαση.

**Συνδέστε καλά τα βύσματα, 
   καθαρίζετέ τα περιοδικά με 
  μαλακό πάνι.

**Κλείστε τη λειτουργία σίγασης.



Ανακύκλωση

                                                                                    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!

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

Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με τις προϋποθέσεις των παρακάτω οδηγιών:
ΗλεκτροΜαγνητικής Συμβατότητας (EMC): 2004/108/EC
Χαμηλής Τάσης (LVD): 2006/95/EC
Ενεργειακής κατανάλωσης ηλεκτρονικών συσκευών (ErP): 2009/125/EC
Απαγόρευσης χρήσης Επικίνδυνων Ουσιών (RoHS): 2002/95/EC
Οι παραπάνω οδηγίες δηλώνουν ότι το φορητό ραδιο-CD F&U RCD9031MUC
ελέγχθηκε με βάση τα παρακάτω πρότυπα:
EN55013:2001+A1:2003+A2:2006
EN61000-3-2:2006
EN61000-3-3:2008
EN55020:2007
EN60065:2002+A1:2006+A11:2008

Δήλωση Συμμόρφωσης
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