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Λειτουργίες ρολογιού

Πρόσοψη
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
Επιλογή λειτουργίας

Επόμ/Προηγ κομμάτι
Επιλογή σταθμού

Αναπαραγωγή/Παύση

Εισαγωγή κομματιών
Αναπαράγει τα πρώτα
10 δευτερόλεπτα από 
κάθε κομμάτι

Τυχαία αναπ/γή

USB
υποδοχή

Επιλογή μπάντας
ραδιοφώνου

-10/+10 Μετακίνηση
σε κομμάτια ανά 10

Επανάληψη κομματιών
(κομμάτι/φάκελος/όλα)

Αυτόματη αναζήτηση και
αποθήκευση σταθμών ραδιοφώνου

Σίγαση

Επιλογή ρυθμίσεων ήχου όπως ένταση, ισορροπία κλπ
Bass/Treble/Balance/Fader/Loud/DSP(EQ)/DX & LOC/Stereo



4/Τυχαία αναπ/γή

Αυτόματη
αναζήτηση &
αποθήκευση

Διακοπή

Loudness

Mono/Stereo

Λειτουργίες ρολογιού

Έλεγχος
έντασης

5/ προηγ. 10
6/ επόμ. 10

Ισοστάθμιση

Επιλογή ρυθμίσεων ήχου όπως
ένταση, ισορροπία κλπ
Bass/Treble/Balance/Fader/Loud/
DSP(EQ)/DX & LOC/Stereo

2

3/Επανάληψη

Σίγαση ήχου

Τηλεχειριστήριο

Ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση

Επιλογή λειτουργίας

1/Αναπ-γή/Παύση

Επόμενο/
Προηγούμενο

Μπάντα
ραδιοφώνου



Κύριες λειτουργίες:
* Υποστήριξη USB & SD/MMC καρτών μνήμης
* Υποστήριξη αρχείων ήχου μορφής: MP3/WMA
* Υποστήριξη φόρτισης κινητού τηλεφώνου από την υποδοχή USB

Παρακαλούμε μην αλλάζετε το σύστημα αρχείων όταν διαμορφώνετε μνήμες 
USB ή κάρτες μνήμης SD/MMC.

Βασικός έλεγχος:
1. Διακόπτης ενεργοποίησης/Σίγαση
    Πιέστε το πλήκτρο PWR για ενεργοποίηση. Πιέστε ξανά για απενεργοποίηση.
    Πιέστε το πλήκτρο σίγασης για άμεσο μηδενισμό της έντασης ήχου.
    Πιέστε ξανά το πλήκτρο σίγασης για επαναφορά της έντασης ήχου στο 

προηγούμενο επίπεδο.
2. Πλήκτρο επιλογής λειτουργίας
    Συνδέστε μια μονάδα μνήμης USB/SD/MMC σε λειτουργία ραδιοφώνου. Η 

συσκευή θα μπει αυτόματα σε λειτουργία USB/SD/MMC.
    Συνδέστε μια κάρτα μνήμης SD/MMC σε λειτουργία USB, η συσκευή θα μπει 

αυτόματα σε λειτουργία SD/MMC.
    Συνδέστε μια μονάδα μνήμης USB σε λειτουργία SD/MMC, η συσκευή θα 

μπει αυτόματα σε λειτουργία USB.
    Η συσκευή θα γυρίσει σε λειτουργία ραδιοφώνου μόλις η μονάδα μνήμης 

USB/SD/MMC αποσυνδεθεί.
    Πιέστε MODE για να αλλάξετε λειτουργία χωρίς να αποσυνδέσετε τη μονάδα 

μνήμης USB/SD/MMC.
    Η προεπιλεγμένη λειτουργία κατά την ενεργοποίηση είναι η USB.
3. Προβολή και ρύθμιση ώρας
    Πιέστε στιγμιαία το πλήκτρο CLK για την εμφάνιση της ώρας.
    Η οθόνη θα επιστρέψει στην προηγούμενη προβολή μετά από 5 δεύτερα.
    Πιέστε και κρατήστε πατημένο το CLK για ρύθμιση της ώρας. Η ώρα θα 

αναβοσβήνει. Πιέστε στιγμιαία το      για ρύθμιση της ώρας και το      για 
ρύθμιση των λεπτών.

4. Επιλογή ρύθμισης ήχου
    Περιστρέψτε το πλήκτρο SEL για ρύθμιση της έντασης ήχου.
    Πιέστε το SEL και κάθε φορά που το πιέζετε θα αλλάζει η λειτουργία ήχου με 

τη σειρά “VOL, BAS, TRE, BAL, FAD”, περιστρέφοντας το SEL αλλάζει η 
ρύθμιση του στοιχείου που εμφανίζεται στην οθόνη.

    Πιέστε και κρατήστε πατημένο το SEL για ρύθμιση της ισοστάθμισης με τις 
εξής επιλογές DSP off, classic, rock, flat and pop.



Ραδιόφωνο
1. Επιλογή μπάντας
    Πιέστε το πλήκτρο BND για επιλογή μπάντας ραδιοφώνου, με τις διαθέσιμες 

μπάντες να είναι: FM1-FM2-FM3.
    Πιέστε και κρατήστε το πλήκτρο BND, για αυτόματη αναζήτηση και 

αποθήκευση των 6 σταθμών με ισχυρό σήμα, στις θέσεις μνήμης 1-6. 
Μπορούν να αποθηκευτούν με τον ίδιο τρόπο μέχρι 18 σταθμοί συνολικά στις 
μπάντες από FM1 ως FM3. Πιέστε τα πλήκτρο μνήμης 1 ως 6 για άμεσο 
συντονισμό στην αποθηκευμένη συχνότητα.

2. Επιλογή συχνότητας
    Πιέστε          για να επιλέξετε τη συχνότητα βήμα-βήμα.
    Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο           για αυτόματο συντονισμό στον 

επόμενο/προηγούμενο σταθμό με αρκετά ισχυρό σήμα.
3. Αυτόματη αποθήκευση
    Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο BAND για αυτόματη αναζήτηση και 

αποθήκευση των σταθμών με ισχυρό σήμα.
4. Χρήση των πλήκτρων μνήμης
    Πιέστε κάποιο πλήκτρο από το 1 ως το 6 για συντονισμό στον αποθηκευμένο 

σταθμό
    Πιέστε παρατεταμένα κάποιο πλήκτρο από το 1 ως το 6 για αποθήκευση του 

συντονισμένου σταθμού στη θέση μνήμης.



Λειτουργία MP3
1. Η συσκευή μπορεί να διαβάσει αρχεία από μονάδες μνήμης USB/SD/MMC 

που είναι συνδεδεμένες. Κατά την αναπαραγωγή αυτών των αρχείων από 
μνήμη USB, τότε το εικονίδιο USB εμφανίζεται στην οθόνη, ενώ κατά την 
αναπαραγωγή από κάρτα μνήμης SD/MMC, στην οθόνη θα εμφανίζεται η 
ένδειξη SD. Κατά την αναπαραγωγή αρχείων MP3 θα εμφανίζεται και το 
ανάλογο εικονίδιο.

2. Πιέζοντας το πλήκτρο επόμενο, θα αρχίσει αναπαραγωγή του επόμενου 
κομματιού ενώ με το προηγούμενο, θα αρχίσει να παίζει το προηγούμενο 
κομμάτι.

3. Κατά την αναπαραγωγή MP3, πιέστε το ”1” για παύση και κατόπιν για 
συνέχιση.

4. Το πλήκτρο “3” ξεκινά, αλλάζει και ακυρώνει τη λειτουργία επανάληψης ο 
κύκλος επιλογής είναι:

           Repeat all      cancel repeat      repeat one      Repeat all

5. Πιέστε το “4” για αναπαραγωγή όλων των αρχείων με τυχαία σειρά. Πιέστε 
ξανά για ακύρωση της τυχαίας σειράς.

6. Πιέστε το “5” για επιστροφή πίσω κατά 10 κομμάτια.
7. Πιέστε το “6” για αναπαραγωγή του αρχείου που βρίσκεται 10 κομμάτια μετά.
8. Ετικέτες ID3 (Εργοστασιακή ρύθμιση)
    Αν υπάρχουν στη μονάδα μνήμης διαθέσιμα αρχεία MP3/WMA με ετικέτες  

ID3, τότε αυτές θα εμφανίζονται στην οθόνη κατά την αναπαραγωγή του 
εκάστοτε κομματιού.

    Κατά την αναπαραγωγή MP3 ή WMA αρχείων, πιέζοντας το πλήκτρο AMS θα 
ενεργοποιήσει την αναζήτηση κομματιού, πιέστε τα πλήκτρα 1-6 για επιλογή 
του επιθυμητού κομματιού, λοπως για παράδειγμα, αν αναπαράγεται το 
πρώτο κομμάτι και πιέσετε το AMS ακολουθούμενο από τα πλήκτρα “5” & “6”, 
και μετά πιέσετε το “VOL” θα ξεκινήσει αναπαραγωγή του κομματιού με 
αριθμό 56.



Εγκατάσταση
Η συσκευή είναι σχεδιασμένη να αποτρέπει την εύκολη αφαίρεση της. 
Ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης όπως παρακάτω:
1. Εισάγετε το μεταλλικό πλαίσιο στο σασί μέχρι τέρμα και ασφαλίστε
2. Εισάγετε τη συσκευή στο πλαίσιο και πιέστε μέχρι να ασφαλίσει.

Προσοχή:
1. Επιλέξτε τοποθέτηση σε σημείο που να μην ενοχλεί την οδήγηση.
2. Πριν την τελική εγκατάσταση συνδέστε τα καλώδια προσωρινά ώστε να 

δοκιμάσετε και να βεβαιωθείτε ότι είναι όλα σωστά συνδεμένα και 
λειτουργούν.

3. Για ασφαλή εγκατάσταση, χρησιμοποιήστε τα παρελκόμενα που ήρθαν με τη 
συσκευή.

Αφαίρεση:
Εισάγετε τα κλειδιά αφαίρεσης στις εγκοπές που υπάρχουν στα άκρα της 
συσκευής μέχρι να ακουστεί το κλικ. Τραβήξτε τα κλειδιά ώστε να αφαιρεθεί η 
συσκευή από το μεταλλικό πλαίσιο.
 
Οδηγίες εγκατάστασης και αφαίρεσης

Εγκατάσταση
Βιδώστε το μεταλλικό έλασμα στο σασί και εγκαταστείστε το μεταλλικό πλαίσιο. 
Εισάγετε τη συσκευή στο μεταλλικό πλαίσιο μέχρι να κλειδώσει αφού έχετε 
συνδέσει τη φίσα με τα καλώδια.
Αν η γωνία εγκατάστασης είναι μεγαλύτερη από 30
μοίρες, μπορεί να μην δουλεύει σωστά η συσκευή.
Η θέση εγκατάστασης θα πρέπει να είναι
τέτοια που να μην εμποδίζει την ασφαλή
οδήγηση αλλά και να μην υπάρχει
περίπτωση τραυματισμού των επιβατών
σε απότομο φρενάρισμα.



WHITE  L

ANTENNA SOCKET

WHITE  L

RED  R RED  R
RAC (OUT) RAC (OUT)

Απεγκατάσταση
Αφαιρέστε το πλαστικό πλαίσιο, εισάγετε τα μεταλλικά κλειδιά στις εγκοπές 
αριστερά και δεξιά μέχρι να κλειδώσουν και τραβήξτε τα ώστε να αφαιρεθεί η 
μονάδα από το μεταλλικό πλαίσιο.

Πιθανές βλάβες και λύσεις

Σύμπτωμα Αιτία Λύση

Δεν υπάρχει ρεύμα Λανθασμένη σύνδεση 
καλωδίωσης ηχείων και 
ρεύματος.

Ελέγξτε τη σύνδεση της 
καλωδίωσης και τη 
φίσα.

Καμμένη ασφάλεια. Αντικατάσταση 
ασφάλειας

Δεν υπάρχει ήχος Η ένταση ήχου είναι 
στο ελάχιστο. Η 
καλωδίωση είναι λάθος

Ρυθμίστε την ένταση.
Ελέγξτε την 
καλωδίωση.

Το ραδιόφωνο δεν 
λειτουργεί

Το καλώδιο κεραίας δεν 
είναι συνδεμένο. 
Κατεστραμένη κεραία.

Συνδέστε το καλώδιο 
κεραίας. Ελέγξτε την 
κεραία.

Δεν αναπαράγει 
αρχεία.

Τα αρχεία είναι σε 
λάθος μορφή και όχι 
MP3/WMA.

Ελέγξτε τα αρχεία στη 
μονάδα μνήμης.



Σημείωση για την 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 ανακυκλωθούν 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 ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή για 
τοποθεσία απόρριψης συσκευών προς ανακύκλωση.
Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν σημεία συγκέντρωσης 
χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.
Παρακαλούμε, βοηθήστε μας να προστατέψουμε το περιβάλλον που ζούμε!

Δήλωση συμμόρφωσης
Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των παρακάτω οδηγιών:
EMC Directive: 2004 / 108 / EC
Restriction of Hazardous Substance (RoHS) Directive: 2002/95/EC

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
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