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Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν κάνετε χρήση της συσκευής. 



  

Λειτουργίες Πλήκτρων: 
 

 

1. Power/MUT Πλήκτρο 

Πλήκτρο Ενεργοποίησης 

Πιέστε για να ενεργοποιήσετε την συσκευή. Κρατήστε το πιεσμένο για να την απενεργοποιήσετε. 

Πλήκτρο Σίγασης 

Έλεγχος σίγασης: Όσο η μονάδα είναι ενεργοποιημένη, πιέστε μια φορά για να σιγάσετε τον ήχο 
προσωρινά και ξαναπιέστε για να επιστρέψετε στην ένταση αναπαραγωγής του ήχου πριν την σίγαση. 

 

2. Πλήκτρο BAND/APS  

Συχνότητες: Σε θέση λειτουργίας ράδιο, πιέστε για να αλλάξετε ανάμεσα στις θέσεις μνήμης FM1-FM2-
FM3. 

Έλεγχος APS: Σε θέση λειτουργίας ράδιο, πιέστε και κρατήστε πιεσμένο για να αποθηκεύσετε τον 
σταθμό που επιθυμείτε. Η κάθε θέση μνήμης (FM1-FM2-FM3) αποθηκεύει εως 6 σταθμούς. 

Σε θέση αναπαραγωγής ΜΡ3, πιέστε αυτό το πλήκτρο, έπειτα περιστρέψτε το περιστροφικό 
χειριστήριο έντασης ήχου (VOLUME – ή στο τηλεχειριστήριο) για να επιλέξετε οποιοδήποτε τραγούδι 
με αριθμό: “0”,”1”,”2”,”3”,”4”,”5”,”6”,”7”,”8”,”9”. 

 

3. Πλήκτρο Έντασης / Επιλογής Ήχου 

Σε κανονική θέση λειτουργίας, χρησιμοποιήστε το περιστροφικό χειριστήριο για να αυξο-μειώσετε την 
ένταση του ήχου.  

Για να προσπελάσετε διάφορες ρυθμίσεις ήχου, πιέστε το πλήκτρο  για να περάσετε από τις διάφορες 
ρυθμίσεις ήχου: VOLUME > BASS > TREBLE > BALANCE > FADER > LOUD > EQ > DX > STEREO 

 

4. Δέκτης Υπερύθρων  

Δέκτης υπερύθρων τηλεχειριστηρίου. 



 

5. Οθόνη Ενδείξεων (LCD Display) 

Πιέστε για να φανεί η ώρα και άλλες επιλεγμένες λειτουργίες. 

 

6. Πλήκτρο Ρολογιού (CLK) 

Πιέστε για να εμφανίσετε και ρυθμίσετε την ώρα. 

 

7.  πλήκτρο 

Σε θέση λειτουργίας ράδιο, πιέστε για να συντονίσετε στον επόμενο σταθμό. 

Σε θέση λειτουργίας ΜΡ3, πιέστε για να προχωρήσετε στο επόμενο τραγούδι. 

 

8. Θύρα σύνδεσης USB για αναπαραγωγή μουσικής 

Εισάγετε οποιαδήποτε συσκευή τύπου USB σε αυτή την θύρα για να αναπαράξετε αρχεία ΜΡ3/WMA. 

 

9. Πλήκτρο Θέσης Λειτουργίας (MOD) 

Πιέστε για να εναλλαγή ανάμεσα στις θέσεις λειτουργίας RADIO/USB/ Aux-In. 

Η προεπιλεγμένη θέση λειτουργίας είναι το ράδιο 

 

10. Πλήκτρο επαναφοράς 

Πιέστε το πλήκτρο RESET αν:  
1.            Η συσκευή παγώσει.  
2.            Εμφανιστεί μήνυμα σφάλματος στην οθόνη 
3.            Τα πλήκτρα σταματήσουν να αποκρίνονται. 
Η συσκευή θα επανέλθει στις αρχικές ρυθμίσεις. 

 

11. 1/ PAUSE πλήκτρο 

Σε θέση αναπαραγωγής ΜΡ3, πιέστε για να παύσετε την αναπαραγωγή, ξαναπιέστε για να την 
συνεχίσετε. 

 

12. 2/INT πλήκτρο 

Σε θέση αναπαραγωγής ΜΡ3, πιέστε για να ακούσετε τα πρώτα 10 δευτερόλεπτα του κάθε τραγουδιού. 

 

13. 3/RPT πλήκτρο 

Σε θέση αναπαραγωγής ΜΡ3, πιέστε για να επαναλάβετε το τραγούδι. 

 

14. 4/RDM πλήκτρο 

Σε θέση αναπαραγωγής ΜΡ3, πιέστε για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή τραγουδιού με τυχαία σειρά. 

 



15. Πλήκτρο 5/-10 & Φάκελος (Folder) 

Σε θέση λειτουργίας ΜΡ3, πιέστε αυτό το πλήκτρο για να πηγαίνετε πίσω ανά 10 τραγούδια. Πιέστε και 
κρατήστε πιεσμένο για να πάτε στην αρχή του φακέλου στον οποίο βρίσκεστε. 

 

16. Πλήκτρο 6/+10 & Ένδειξη Οθόνης (LCD Display) 

Σε θέση λειτουργίας ΜΡ3, πιέστε αυτό το πλήκτρο για να προχωρήσετε ανά 10 τραγούδια. 

Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο για να για να πάτε στον επόμενο φάκελο. 

 

17. Είσοδος ήχου “Aux In”  

Επιλέξτε για να συνδέσετε και αναπαράγετέ ήχο από οποιαδήποτε συμβατή εξωτερική πηγή ήχου. 

 

18.   πλήκτρο 

Σε θέση λειτουργίας ράδιο, πιέστε για να συντονίσετε στον θεμιτό σταθμό. 

Σε θέση λειτουργίας ΜΡ3, πιέστε για να προχωρήσετε στο προηγούμενο τραγούδι. 

 

19. Θύρα σύνδεσης USB για φόρτιση κινητού τηλεφώνου 

Επιπρόσθετη θύρα USB για φόρτιση κινητού τηλεφώνου. 

 

20. Πλήκτρο Ισοσταθμιστή (EQ – Για τηλεχειριστήριο) 

Επιλογή ρύθμισης ισοσταθμιστή (POP-CLASS-ROCK-EQ off). 

 

21 0-9 Πλήκτρο (Για τηλεχειριστήριο) 

 

 

 

 

 

Τηλεχειριστήριο 

 

 

 

 

 



Κύριες λειτουργίες: 

 

▪ Ψηφιακός Δέκτης FM Stereo με δυνατότητα ID3 
▪ Διπλή θύρα USB με βοηθητική είσοδο ήχου “Aux In” 
▪ Υποστήριξη ταυτόχρονης ακρόασης αρχείων από USB και φόρτισης τηλεφώνου 
▪ Ψηφιακή Ένδειξη Οθόνης / Ψηφιακό ρολόι  
▪ Ηλεκτρονική Ρύθμιση Ήχου: VOL/BAS/TRE/BAL/FAD 
▪ Ρυθμίσεις ισοσταθμιστή: POP/ROCK/CLASS 
▪ Νυχτερινός Φωτισμός – Μπλε χρώμα 

4 Κανάλια·      

Τηλεχειριστήριο & Σύνδεση ISO 

· Υποστήριξη μνημών USB  

·     Υποστηριζόμενοι Τύποι Αρχείων: MP3 & WMA  

· Υποστήριξη Φόρτισης Κινητού Τηλεφώνου 

Η μονάδα αυτή υποστηρίζει συστήματα αρχείων τύπου FAT16 ή FAT32. 

Παρακαλούμε μην εκτελείτε μορφοποίηση των μνημών USB. 

 

Βασικά Χειριστήρια: 

 

1. Πλήκτρο Ενεργοποίησης / Σίγαση 

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

απενεργοποιήσετε. 

2) Όταν η μονάδα είναι ενεργοποιημένη, πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο σίγασης “MUTE” 

για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία σίγασης. Ξαναπιέστε για να αναιρέσετε την λειτουργία σίγασης. 

  

2. Πλήκτρο Θέσης Λειτουργίας 

1) Συνδέστε μνήμη USB όσο βρίσκεστε σε θέση λειτουργίας ράδιο, η συσκευή θα αλλάξει στην 

αντίστοιχη λειτουργία αναπαραγωγής. 

Όταν αφαιρέσετε την μνήμη USB η συσκευή θα επιστρέψει σε θέση λειτουργίας ράδιο. 

Η θέση λειτουργίας αναπαραγωγής μέσω θύρας USB, θα προεπιλεγεί όταν ενεργοποιείτε την συσκευή. 

 

3. Ένδειξη ώρας και ρύθμιση 

1) Η ώρα θα εμφανιστεί στην οθόνη πιέζοντας συντόμως το πλήκτρο CLK. 

Η λειτουργία LCD θα επιστρέψει στην αρχική της θέση μετά από 5 δευτερόλεπτα. 

2) Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο CLK button για να ρυθμίσετε την ώρα. Κατά την διάρκεια 

της ρύθμισης, η ένδειξη ώρας θα αναβοσβήνει.  



Έπειτα περιστρέψτε ελαφρώς το περιστροφικό χειριστήριο ή πιέστε το πλήκτρο VOL-/VOL+ στο 

τηλεχειριστήριο για να ρυθμίσετε την ώρα. Για να επιβεβαιώστε την ρύθμιση πιέστε το πλήκτρο “SEL”. 

Για να προχωρήσετε στην ρύθμιση των λεπτών, πιέστε το περιστροφικό χειριστήριο και ρυθμίστε τα 

λεπτά πιέζοντας τα πλήκτρα VOL-/VOL+ στο τηλεχειριστήριο. Για να επιβεβαιώσετε την ρύθμιση ώρας, 

πιέστε το πλήκτρο SEL. 

 

4. Επιλογή Ρύθμισης Ήχου  

1) Περιστρέψτε το πλήκτρο έντασης ήχου για να αυξομειώσετε την ένταση του ήχου. 

2) Πιέστε τον περιστροφικό επιλογέα, θα εμφανιστούν οι εξής ενδείξεις στην οθόνη: 

“VOL>BAS>TRE>BAL>FAD>LOUD>EQ>DX>ST”, έπειτα περιστρέψτε το χειριστήριο έντασης για να αυξο-

μειώσετε τις αξίες στις ρυθμίσεις αυτές (volume, bass, treble, balance, fader, loud On/Off, EQ, DX/LOC, 

Stereo/Mono) 

3) Για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία ισοσταθμιστή στην φωτεινή ένδειξη, περιστρέψτε το 

χειριστήριο μέχρι να εμφανιστεί η επιλογή ισοσταθμιστή “EQ” στην οθόνη. Έπειτα, περιστρέψτε το 

χειριστήριο έντασης για να επιλέξετε την θεμιτή ρύθμιση ήχου: “POP-CLASS-ROCK-EQ OFF”. 

4) Για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία ισοσταθμιστή με το τηλεχειριστήριο, πιέστε το πλήκτρο “EQ” 

στο τηλεχειριστήριο. Θα εμφανιστεί η ένδειξη στην οθόνη και ξαναπιέστε το πλήκτρο EQ για να 

επιλέξετε ανάμεσα στις εξής θέσεις: “POP-CLASS-ROCK-EQ OFF”. 

 

Έλεγχος λειτουργίας Ράδιο 

 

1. Χειρισμός Συχνότητας 

1) Πιέστε το πλήκτρο BND για να επιλέξετε την συχνότητα και επανειλημμένα για να εναλλάξετε 

ανάμεσα στις 3 συχνότητες: FM1-FM2-FM3. 

2) Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο BND. Το ράδιο θα σαρώσει όλους τους σταθμούς και θα 

αποθηκεύσει αυτούς με το ισχυρότερο σήμα στις θέσεις 1-6. 

Σε θέση λειτουργίας FM, μπορείτε να αποθηκεύσετε 18 σταθμούς στις συχνότητες FM1-FM2-FM3 

mode (6 ανά συχνότητα). 

 

2. Πλήκτρο Συντονισμού 

1) Πιέστε </> για να συντονίσετε στον θεμιτό σταθμό, έπειτα πιέστε και κρατήστε οποιονδήποτε 

αριθμό από το 1-6 για να τον αποθηκεύσετε στην θέση μνήμης που επιθυμείτε. 

 

Έλεγχος MP3  

 

1. Η συσκευή αυτή μπορεί να διαβάσει αρχεία αποθηκευμένα σε συσκευές USB, συνδέοντας τις 
στις αντίστοιχες θύρες. 

2. Όταν γίνεται αναπαραγωγή από την θύρα USB, το εικονίδιο USB ενεργοποιείται στην οθόνη. 



3. Όταν γίνεται αναπαραγωγή αρχείων τύπου ΜΡ3, το εικονίδιο ΜΡ3 ενεργοποιείται στην οθόνη. 
4. Όταν γίνεται αναπαραγωγή αρχείων τύπου WMA, το εικονίδιο WMA ενεργοποιείται στην 

οθόνη. 
5. Πιέστε γρήγορη προσπέλαση προς τα εμπρός (“fast forward”) για να πάτε στο επόμενο κομμάτι 

και γρήγορη προσπέλαση προς τα πίσω (“rewind”) για να πάτε στο προηγούμενο. 
6. Όταν γίνεται αναπαραγωγή αρχείων ΜΡ3, πιέστε το πλήκτρο “1 για παύση, και ξαναπιέστε για 

να συνεχίσει η αναπαραγωγή. 
7. Πιέστε το πλήκτρο “2” για να ακούσετε τα πρώτα 10 δευτερόλεπτα του κάθε τραγουδιού. 

Ξαναπιέστε για να απενεργοποιήσετε την λειτουργία. 
8. Πιέστε το πλήκτρο “3” για να ξεκινήσετε ή για να ακυρώσετε την λειτουργία επανάληψης. 

Οι ρυθμίσεις έχουν ως εξής: 

 

 

9. Πιέστε το πλήκτρο “4” για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή τραγουδιών ΜΡ3 με τυχαία σειρά. 
Ξαναπιέστε για να ακυρώσετε την λειτουργία. 

10. Πιέστε το πλήκτρο “5” για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή των προηγούμενων 10 κομματιών. 
Ξαναπιέστε και κρατήστε πιεσμένο για να επιστρέψετε στον προηγούμενο φάκελο. 

11. Πιέστε το πλήκτρο “6” για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή των επόμενων κομματιών. 
Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο για να προχωρήσετε στον επόμενο φάκελο. 

 

Πληροφορίες ID3 TAG 

 

1. Εάν το αρχείο MP3/WMA διαθέτει πληροφορίες ID3 TAG, οι εξής πληροφορίες θα φανούν στην 
οθόνη ενδείξεων αυτόματα: 

 

~ Όνομα τραγουδιού με τύπο αρχείου 

~ Τίτλος 

~ Καλλιτέχνης 

~ Φάκελος 

 

2. Κατά την διάρκεια αναπαραγωγής αρχείων MP3/WMA, πιέστε το πλήκτρο APS στην μονάδα ή 
στο τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία αναζήτησης κομματιών με 
οποιαδήποτε από τις παρακάτω μεθόδους: 
~ Πιέστε το πλήκτρο αριθμού (είτε πάνω στην συσκευή ή στο τηλεχειριστήριο) ή γυρίστε το 

περιστροφικό χειριστήριο για να επιλέξετε το κομμάτι που επιθυμείτε. Για παράδειγμα, όσο 

αναπαράγεται το πρώτο τραγούδι, αν θέλετε να μεταβείτε στο τραγούδι 59, πιέστε το πλήκτρο 

APS, θα εμφανιστεί η λειτουργία “TRK SCH” στην οθόνη. ‘Έπειτα γυρίστε το περιστροφικό 

χειριστήριο για να επιλέξετε από τον αριθμό “0”,”1”,”2”,”3”,”4”,”5”,”6”,”7”,”8”,”9” και 

επιλέξτε “5” ή πιέστε “5” στην μονάδα ή στο τηλεχειριστήριο, ώστε το πρώτο ψηφίο να είναι ο 

αριθμός “5” στη οθόνη. Έπειτα αναμείνατε 3 δευτερόλεπτα, ο κέρσορας θα μετακινηθεί 

αυτόματα στο δεύτερο ψηφίο, και ξαναγυρίστε το περιστροφικό χειριστήριο ή πιέστε τον 

αριθμό στην συσκευή ή το τηλεχειριστήριο έτσι ώστε να εμφανιστεί ο αριθμός “9” στην οθόνη 

ενδείξεων.  

Επανάληψη όλων Ακύρωση λειτουργίας Επανάληψης Επανάληψη μεμονωμένου κομματιού 



 

Για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας, πιέστε το πλήκτρο “SEL”. 

 

~ Πρέπει πάντα να ακυρώνετε την επιλογή κομματιού πιέζοντας το πλήκτρο APS στην μονάδα ή 

στο τηλεχειριστήριο. 

 

Εγκατάσταση 

Η μονάδα διαθέτει αντικλεπτικό σχεδιασμό. Παρακαλούμε ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες 

εγκατάστασης: 

 

1. Πιέστε το πλαίσιο τοποθέτησης προς το σασί του αυτοκινήτου μέχρι το πλαίσιο να εφαρμόσει. 
2. Τοποθετήστε την μονάδα στην θέση της συσκευής μέχρι αυτή να ασφαλιστεί. 

 

Προσοχή: 

1. Επιλέξτε το σημείο εγκατάστασης έτσι ώστε η μονάδα να μην εμποδίζει τον οδηγό στην 
οδήγηση του οχήματος. 

2. Πριν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση της μονάδας, συνδέστε προσωρινά την καλωδίωση και 
σιγουρευτείτε ότι η σύνδεση έχει γίνει και η μονάδα λειτουργεί σωστά. 

3. Για ασφαλή εγκατάσταση, χρησιμοποιήστε τα εργαλεία που σας παρέχονται από τον 
κατασκευαστή. 

 

Απεγκατάσταση: 

Εισάγετε τους μοχλούς στήριξης στα πλάγια της μονάδας και από τις δυο πλευρές μέχρι να ακουστεί 

ένα «κλικ». Τραβώντας τους μοχλούς στήριξης προς τα έξω, καθιστά εφικτό το να αφαιρέσετε την 

μονάδα.. 

 

ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 

Οδηγίες εγκατάστασης 

 

Συνδέστε το πλαίσιο ασφάλισης με την 

κλειδαριά και πιέστε τα προς τα μέσα, 

εισάγοντας την συσκευή στην θέση 

εγκατάστασης και πιέζοντας την μέχρι αυτή να 

ασφαλίσει. 

 

Εάν η γωνία εγκατάστασης είναι άνω των 30 μοιρών, η συσκευή ενδέχεται να μην λειτουργήσει σωστά. 

 

Συσκευή 

Μεταλλική ασφάλεια 

Σταθεροποιητής 

(δεν περιλαμβάνεται) 
Δακτύλιος σταθεροποίησης  

(δεν περιλαμβάνεται) 

Παξιμάδια 

(δεν περιλαμβάνονται) 

Πλαστικό Πλαίσιο 

Μοχλοί απεγκατάστασης 



Η θέση εγκατάστασης δεν θα έπρεπε να εμποδίζει τον οδηγό κατά οποιονδήποτε τρόπο, ή να 

τραυματίσει τους επιβάτες όταν το αυτοκίνητο σταματήσει απότομα. 

 

Οδηγίες απεγκατάστασης 

 

Αφαιρέστε το πλαστικό πλαίσιο και εισάγετε τους μοχλούς στήριξης στα πλάγια της πρόσοψης, στη 

συνέχεια τραβώντας τους προς τα έξω για να αφαιρέσετε την μονάδα. 

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΗΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO

ΚΟΚΚΙΝΟ

ΛΕΥΚΟ

ΕΞΟΔΟΣ RCA

ΕΜΠΡΟΣ ΔΕΞΙΑ

ΕΞΟΔΟΣ RCA

ΕΜΠΡΟΣ ΑΡΙΣΤ.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΕΡΑΙΑΣ 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 (-)  

 

Οδηγός Επίλυσης Προβλημάτων 

 

Σύμπτωμα Αιτία Λύση 

Η συσκευή δεν ανάβει Το καλώδιο των ηχείων είναι 

αποσυνδεδεμένο.  

Κακή σύνδεση τροφοδοσίας 

ρεύματος. 

Ελέγξτε ότι όλα τα καλώδια 

τροφοδοσίας και των ηχείων 

είναι καλά συνδεδεμένα. 

Έχει καεί η ασφάλεια Αντικαταστήστε την ασφάλεια 

Δεν ακούγεται ήχος Η ένταση ήχου είναι ρυθμισμένη 

στο ελάχιστο. 

Ρυθμίστε την ένταση στην 

θεμιτή ένταση. 

Η καλωδίωση δεν έχει γίνει Ελέγξτε την συνδεσμολογία της 



σωστά. καλωδίωσης. 

Το ράδιο δεν λειτουργεί και η 

αυτόματη επιλογή σταθμών δεν 

ανταποκρίνεται. 

Το καλώδιο της κεραίας δεν 

είναι συνδεδεμένο ή το σήμα 

έχει χαμηλή ισχύ. 

Συντονίστε τον σταθμό 

χειροκίνητα. Ασφαλίστε το 

καλώδιο σύνδεσης της κεραίας. 

Η συσκευή είναι 

ενεργοποιημένη αλλά δεν 

αναπαράγει κανένα τραγούδι. 

Ο τύπος αρχείου δεν είναι MP3 ή 

WMΑ. 

Σιγουρευτείτε ότι τα τραγούδια 

που αποθηκεύετε στην συσκευή 

USB ή στην κάρτα SD είναι 

τύπου MP3 ή WMΑ. 

 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Τροφοδοσία – 12V DC 

Γείωση – Αρνητική 

Μέγιστο φορτίο – 5A 

Διαστάσεις (Μ*Π*Υ) – 178 X 85 X 50 χιλ. 

Βάρος – 0.65 kg 

Θερμοκρασία λειτουργίας - 20C ~ +60C 

 

Ήχος 

Μέγιστη ισχύς εξόδου – 4x20 Watts 

Αντίσταση ηχείων – 4 Ohms ~ 8 Ohms 

 

Δέκτης FM 

Φάσμα συχνοτήτων – 87.5 – 108 MHZ 

Ευαισθησία – 10dB (S/N 30 dB)  15 dB 

 

Δήλωση συμμόρφωσης 
Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των παρακάτω οδηγιών: 

RED Directive 14/53/EU  

RoHS2 Directive 11/65/EU  

Όπως τροποποιήθηκε από το CE-marking Directive 93/68/EEC 

 

 

 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

Αμοιρίδης – Σαββίδης Α.Ε. 

Πάροδος 17ης Νοεμβρίου 87 – T.K. 55535 – Πυλαία Θεσσαλονίκη 
Τηλ: 2310944944, Fax: 2310944940 
www.amiridis-savvidis.gr  

http://www.amiridis-savvidis.gr/

