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Εγχειρίδιο Οδηγιών
Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε το προϊόν µας. Ελπίζουµε 
ότι θα απολαύσετε τη χρήση της συσκευής.

Πληροφορίες για την ασφάλεια
∆ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από θέσετε τη 
συσκευή σε λειτουργία και κρατήστε τις οδηγίες 
συµπεριλαµβανοµένης της εγγύησης και, αν είναι δυνατόν, 
το κουτί µε την εσωτερική συσκευασία.
 Χρησιµοποιείτε τη συσκευή µόνο για το σκοπό που 
προορίζεται. Η συσκευή θα πρέπει να εγκατασταθεί µε 
τέτοιο τρόπο ώστε οι υφιστάµενα οπές εξαερισµού να µην 
καλύπτονται. Ποτέ µην ανοίγετε το περίβληµα της συσκευής. 
Λανθασµένη επισκευές µπορεί να αποτελέσουν ένα 
σηµαντικό κίνδυνο για τον χρήστη. Εάν η συσκευή έχει 
υποστεί ζηµιά δεν θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί, αλλά να 
επισκευαστεί από έναν ειδικό.

Αυτά τα σύµβολα µπορούν να βρεθούν στο µηχάνηµα και 
προορίζονται να αναφέρουν τα ακόλουθα:

Το σύµβολο µε ένα θαυµαστικό θα πρέπει να 
συµβουλεύει το χρήστη για µια σηµαντική 
λειτουργία ή για οδηγίες συντήρησης στη 
συνοδευτική τεκµηρίωση.

Συσκευές που φέρουν αυτό το σύµβολο 
δουλεύουν µε µια "κατηγορία 1 λέιζερ " για τον 
εντοπισµό του CD. Οι ενσωµατωµένοι 
διακόπτες ασφαλείας θα πρέπει να εµποδίζουν 
το χρήστη να εκτεθεί σε επικίνδυνο φώτα λέιζερ, 

το οποίο είναι αόρατο στο ανθρώπινο µάτι, όταν το κοµµάτι 
του CD έχει ανοιχτεί.
Σε καµία περίπτωση δεν θα πρέπει οι διακόπτες ασφαλείας 
να παρακαµφθούν  ή να παραποιηθούν, καθώς αυτό θα 
µπορούσε να οδηγήσει σε κίνδυνο έκθεσης στο φως λέιζερ.

Σύµβολα σε αυτές τις οδηγίες χρήσης
Σηµαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια σας φέρουν 
ειδική σήµανση. Είναι απαραίτητο να συµµορφώνεστε µε 
αυτές τις οδηγίες, ώστε να αποφευχθούν ατυχήµατα και 
ζηµιές στο µηχάνηµα:

      ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ:
Αυτό σας προειδοποιεί για τους κινδύνους για την υγεία σας 
και να υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους τραυµατισµού.

      ΠΡΟΣΟΧΗ:
Αυτό αναφέρεται σε πιθανούς κινδύνους για το µηχάνηµα ή 
άλλα αντικείµενα.

    ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Αυτό επισηµαίνει συµβουλές και πληροφορίες.

Παιδιά και αδύναµα άτοµα
 Προκειµένου να εξασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών 
σας, παρακαλείσθε να κρατήσει όλα τα υλικά συσκευασίας 
(πλαστικές σακούλες, κουτιά, πολυστυρένιο κλπ.) µακριά 
τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Προσοχή! Μην αφήνετε µικρά παιδιά να παίζουν µε 
εύφλεκτα καθώς υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας!

Οδική Ασφάλεια
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ:
 Η οδική ασφάλεια είναι υψίστης σηµασίας. Θα πρέπει 
εποµένως να χρησιµοποιείται το ραδιόφωνο του 
αυτοκινήτου σας, ανά πάσα στιγµή κατά τέτοιο τρόπο ώστε 
να είστε σε θέση να αντιµετωπίσετε την τρέχουσα 
κατάσταση της κυκλοφορίας.
 Να θυµάστε ότι σε µια ταχύτητα 50 kph ταξιδεύετε 15 µέτρα 
(14 µέτρα) σε ένα δευτερόλεπτο.
 Σας συµβουλεύουµε να µην χρησιµοποιείται το ραδιόφωνο 
σε κρίσιµες καταστάσεις.
 Θα πρέπει να είναι δυνατόν να ακούσετε τις σειρήνες της 
αστυνοµίας και τα πυροσβεστικά οχήµατα κλπ. από το 
εσωτερικό του οχήµατος σε καλό χρόνο.
 Κατά την οδήγηση θα πρέπει να µην έχετε την ένταση του 
ραδιοφώνου υπερβολικά υψηλά.
 Για την αποφυγή σοβαρών τροχαίων ατυχηµάτων, η 
συσκευή θα πρέπει να τοποθετηθεί µε τέτοιο τρόπο ώστε να 
µην παρεµποδίζεται η όταν λειτουργία του το τιµονιού, του 
λεβιέ ταχυτήτων κλπ.
 Οµοίως, θέµατα ασφάλειας, όπως οι αερόσακοι και σαφής 
εικόνα του δρόµου δεν πρέπει να παρεµποδίζεται.

Υποδείξεις ασφαλείας για τη στιγµή της 
συναρµολόγησης / σύνδεσης
 Αποσυνδέστε πρώτα το αρνητικό πόλο και στη συνέχεια το 
θετικό πόλο της µπαταρίας. (Σύνδεση µε την αντίστροφη 
σειρά.)
Παρακαλώ σηµειώστε: Όταν η µπαταρία έχει αποσυνδεθεί 
οι πληροφορίες χάνονται από τη µνήµη. Παρακαλώ 
σηµειώστε τις πληροφορίες που παρέχονται για την 
ασφάλεια του οχήµατος από τον κατασκευαστή.
 Η κύρια ασφάλεια πρέπει να εγκατασταθεί όσο το δυνατόν 
περισσότερο (όχι περισσότερο από 30 εκατοστά µακριά) 
στο θετικό πόλο της µπαταρίας, ώστε  το αυτοκίνητο 
προστατεύεται από πυρκαγιά που προκαλείται από 
καλώδιο, γιαπαράδειγµα, από ένα ατύχηµα. Αν τα 
παραπάνω δεν τηρούνται  η ασφαλιστική προστασία δεν 
ισχύει πλέον. Η διατοµή του θετικού και του αρνητικού 
καλωδίου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 1,5 mm ².

Σηµαντικές Πληροφορίες για την εγκατάσταση!
1. Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για τον αρνητικό πόλο της 
µπαταρίας, ο οποίος πρέπει να συνδέεται µε το σώµα του 
οχήµατος.
Παρακαλούµε ελέγξτε το πριν από την εγκατάσταση.
2. Κατά την εγκατάσταση / σύνδεση της συσκευής σας 
παρακαλούµε να σηµειώσετε ότι δεν είναι κάθε όχηµα είναι 
εξοπλισµένο µε µια "σύνδεση ISO".
Σε αυτή την περίπτωση συνιστάται η χρήση ενός 
προσαρµογέα ISO που σχεδιαστεί ειδικά για το όχηµά σας.
Προσαρµογείς είναι διαθέσιµοι από τα καταστήµατα 
αξεσουάρ αυτοκινήτων και / ή από το συνεργείο του 
οχήµατός σας.
3. Ανάλογα µε τον συγκεκριµένο τύπο αυτοκινήτου, υπάρχει 



διαφορετική καλωδίωση σύνδεσης της «∆ιάρκεια +" σύρµα 
(Συνεχές ρεύµα σύνδεση) είναι διαθέσιµη. (Ωστόσο, αυτό 
είναι απαραίτητο για την αποθήκευση των ραδιοφωνικών 
σταθµών). Για να εξασφαλιστούν όλες τις λειτουργίες, η 
εγκατάσταση πρέπει να γίνετε σύµφωνα µε τις αυτές οι 
οδηγίες . Σε περίπτωση αµφιβολίας, παρακαλούµε 
επικοινωνήστε µε ένα εξουσιοδοτηµένο συνεργείο 
αυτοκινήτων.
Λόγω των διαφόρων τύπων των µηχανοκίνητων οχηµάτων 
και οχηµάτων οι κατασκευαστές, δεν είναι δυνατό να 
εγγυηθούν ότι η αντιστοίχιση των ακίδων του βύσµατος ISO 
είναι σωστή, ακόµη και αν το πρότυπο ISO βύσµα σύνδεσης 
ταιριάζει µεταξύ τους µηχανικά. Εποµένως, µπορεί να είναι 
απαραίτητη η τροποποίηση της ηλεκτρικής σύνδεσης ή 
χρήση ειδικών προσαρµογέων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Εάν η συσκευή είναι συνδεδεµένη σωστά, το ραδιόφωνο 
µπορεί να να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί µέσω 
του διακόπτη ενεργοποίησης. Εάν οι αποθηκευµένοι 
σταθµοί έχουν χαθεί, αυτό υποδεικνύει ότι το ραδιόφωνο δεν 
λαµβάνει "συνεχές +", το ρεύµα το οποίο απαιτείται για την 
αποθήκευση των σταθµών.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Όταν υπάρχει σύνδεση µε "συνεχή +", χωρίς η ανάφλεξη να 
ενεργοποιηθεί, η µπαταρία του αυτοκινήτου µπορεί να είναι
Στραγγισµένη από ενέργεια, ακόµη και αν το ραδιόφωνο 
είναι απενεργοποιηµένο. Αυτό µπορεί να οδηγήσει ακόµη 
και στην µπαταρία να γίνει πλήρως επίπεδη.

4. Ανάλογα µε το συγκεκριµένο τύπο αυτοκινήτου, 
παρεµβολές µπορεί να προκύψουν κατά τη λειτουργία 
ραδιοφώνου / CD. Αυτές οι παρεµβολές µπορούν να 
αποφεύγονται εύκολα µε ένα επιπλέον φίλτρο Παρεµβολών. 
Το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου σας είναι αρχικά 
παρασκευάζονται µε τέτοιο Φίλτρο ήδη.
Στις περιπτώσεις αυτές, παρακαλώ επικοινωνήστε µε τον 
εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο του αυτοκινήτου σας.

5. Κατά την εγκατάσταση του ραδιοφώνου σας βεβαιωθείτε 
ότι δεν υπάρχει αρκετός χώρος στο πίσω µέρος του 
ραδιοφώνου για να εξασφαλιστεί επαρκής ψύξη.

6. Για τη σύνδεση της κεραίας υπάρχουν δύο διαφορετικά 
πρότυπα. Το πρώτο από αυτά είναι το παλιό (50 Ohm) µε 
έκδοση
µια µακρά επαφή που προεξέχει γύρω στο όχηµα και 
στρογγυλή υποδοχή στο τέλος του ραδιοφώνου. Το δεύτερο 
είναι µία ISO standardised κεραία µε βύσµα (150 ohm). 
Προσαρµογείς και για τις δύο µορφές είναι διαθέσιµοι από 
τους κατασκευαστές αξεσουάρ και /ή το συνεργείο 
αυτοκινήτων σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Σηµαντικές πληροφορίες για τα VW / Audi οχήµατα: το 
αυτοκίνητο µπορεί να έχει µια ενεργή κεραία. Απαιτεί 
ενέργεια όπως προβλέπεται για το αρχικό ραδιόφωνο του 
αυτοκινήτου. Σε αυτή την περίπτωση, χρησιµοποιήστε ένα 

κινούµενο προσαρµογέα κεραίας. Κεραίες προσαρµογείς 
είναι διαθέσιµοι σε προµηθευτές αξεσουάρ αυτοκινήτων και 
/ ή συνεργείο αυτοκινήτων σας.

Εγκατάσταση

Παρακαλούµε εγκαταστήστε το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου, 
όπως φαίνεται παρακάτω.
ένα παξιµάδι
β spring ροδέλα
γ επίπεδη ροδέλα
δ βίδα
ε βάση βραχίονα
στ σπείρωµα βίδας
ζ συρόµενη εισαγωγή
h εργαλείο εξαγωγής (κλειδί για την αποσυναρµολόγηση)

Σύνδεση
Συνδέστε τη συσκευή όπως φαίνεται στο διάγραµµα.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
 Παρακαλούµε χρησιµοποιήστε ηχεία µε σύνθετη αντίσταση 
4 ohm. Τα καλώδια ηχείων πρέπει να µην είναι φανερά.

Σύνδεση ενός εξωτερικού ενισχυτή
Για τη σύνδεση ενός εξωτερικού ενισχυτή χρησιµοποιείτε τον 
ήχο εξόδου LINE OUT στην πίσω πλευρά της συσκευής.

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών που αφορά τον εξωτερικό 
ενισχυτή.

Οδηγίες χειρισµού
1. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν το εσωτερικό του 
αυτοκινήτου είναι εξαιρετικά καυτό, για παράδειγµα, µετά 
από παρατεταµένη στάθµευση σε άµεσο ηλιακό φως. 
Περιµένετε µέχρι το εσωτερικό να κρυώσει µετά από µία 
σύντοµη
διαδροµή.
2. Πιθανές βλάβες κατά τη λειτουργία µπορεί να επιλυθούν 



πιέζοντας το πλήκτρο RESET. Πιέστε το κουµπί RESET
µε ένα σύρµα ή παρόµοια (10) για να επαναφέρετε τα 
ηλεκτρονικά (RESET).
3. Ο χρόνος εµφανίζεται σε κατάσταση αναµονής ρυθµίζεται 
αυτόµατα καθώς ακούτε ένα ραδιοφωνικό σταθµό. 
Χειροκίνητη ρύθµιση είναι δεν είναι δυνατή.

Επισκόπηση  των Εξαρτηµάτων

Λειτουργία
Στην συνέχεια, οι λειτουργίες των επιµέρους πλήκτρων της 
συσκευής περιγράφονται σύµφωνα µε την απεικόνιση 
"Επισκόπηση  των Εξαρτηµάτων ".

1 Κουµπί MODE
Πατήστε αυτό το κουµπί για να επιλέξετε τις διάφορες 
λειτουργίες. (Ραδιόφωνο, USB, AUX και CARD)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Η USB και η CARD  λειτουργία µπορεί να επιλεγούν µόνο αν 
έχετε συνδέσει το αντίστοιχο µέσο.

2 Προρυθµίσεις σταθµών (1-6)
α) Σε λειτουργία ραδιοφώνου:
 Κρατήστε πατηµένο το επιθυµητό κουµπί προεπιλογής του 
ραδιοσταθµού για να αποθηκεύσετε έναν ραδιοφωνικό 
σταθµό.
 Για να επιλέξετε έναν ραδιοφωνικό σταθµό, πατήστε 
σύντοµα το αντίστοιχο πλήκτρο σταθµού.
 Για να επιλέξετε έναν τύπο προγράµµατος. Σελίδα 41
"BAND / PTY κουµπί»
β) Σε USB / CARD λειτουργία:
Άµεση επιλογή ενός αρχείου µουσικής. Σελίδα 41
"AS / PS»

3 Έλεγχος της έντασης / On-/Off / SEL Button (Επιλογή)
α) Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου για να ενεργοποιήσετε τη 
συσκευή. Κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο έλεγχου για να 
απενεργοποιήσετε τη συσκευή. Ο χρόνος εµφανίζεται στην 
οθόνη.
β) Κατά την κανονική λειτουργία αναπαραγωγής, ο έλεγχος 
χρησιµοποιείται για να ελέγχετε την ένταση.
Μαζί µε το προηγούµενο πιεσµένο κουµπί ελέγχου (SEL
κουµπί), µπορούν να γίνουν αλλαγές στο µενού, π.χ. η 
λειτουργία ήχου.
γ) Πατήστε το κουµπί SEL σύντοµα να εισέλθετε στην 
επιλογή µενού. Η επαναλαµβανόµενη πίεση του κουµπιού 
επιλέγει SEL
µεµονωµένες καταχωρήσεις µενού. Μπορείτε να αλλάξετε τις 
ρυθµίσεις από τις µεµονωµένες καταχωρήσεις µενού 

περιστρέφοντας τον διακόπτη έντασης.
BAS (Bass)
TRE (Πρίµα)
BAL (Υπόλοιπο)
FAD (Fader)
AF ON / OFF AF
AF (Εναλλακτικές συχνότητες) είναι µια λειτουργία εργασίας 
µε RDS (Radio Data System) και µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
µόνο
µε σταθµούς FM. Στο ενδιάµεσο, η συσκευή αναζητά την 
καλύτερη συχνότητα για τον επιλεγµένο σταθµό.
 ON: Αν ένας συγκεκριµένος ραδιοφωνικός σταθµός έχει 
κακή λήψη, η συσκευή µεταβαίνει αυτόµατα σε µια εκποµπή
ραδιοτηλεοπτικού σταθµού µέσω της ίδιας αλυσίδας 
µετάδοσης RDS.
 OFF: Η λειτουργία είναι απενεργοποιηµένη.

REG ON / OFF REG
Σε ορισµένες φορές, κάποιοι σταθµοί χωρίζουν τα 
προγράµµατα τους σε περιφερειακά προγράµµατα µε 
διαφορετικό περιεχόµενο.
 ON: Μόνο τα περιφερειακά προγράµµατα του σταθµού 
αναπαράγονται.
 OFF: Παίξτε σε εθνικό επίπεδο, καθώς και προγράµµατα.
VOL (Ένταση)

4          / DIR Κουµπί
α) Σε λειτουργία ραδιοφώνου για να επιλέξετε έναν 
ραδιοφωνικό σταθµό.
β) Σε USB / CARD λειτουργία:
 Πατήστε το κουµπί για να επιλέξετε τον επόµενο τίτλο 
µουσικής.
 Κρατήστε πατηµένο το κουµπί για να επιλέξετε το επόµενο 
κατάλογο
(Αν οι κατάλογοι που υφίστανται στο µέσο αποθήκευσης).

5        / Κουµπί MUT
α) Πατήστε το κουµπί για να διακόψετε την αναπαραγωγή 
της µουσικής
Τίτλος (παύση λειτουργίας). Πατήστε το πλήκτρο ξανά για να 
συνεχίσετε ακούγοντας το CD.
β) Εάν κρατήσετε πατηµένο αυτό το κουµπί, η αναπαραγωγή 
θα σταµατήσει. Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, 
κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο πάλι.

6 LCD (υγρών κρυστάλλων)

7 SD / MMC Card
Σύρετε την κάρτα µνήµης στην αντίστοιχη µε το άνοιγµα η 
ετικέτα µπροστά µέχρι να ασφαλίσει µε ένα "κλικ". Η λέξη
ΚΑΡΤΑ εµφανίζεται στην οθόνη.
Τα δεδοµένα αναπαράγονται αυτόµατα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Για να αναζητήσετε / επιλέξετε ορισµένα κοµµάτια όπως 
προχωρήστε όπως  περιγράφεται στο τµήµα 13 (AS / PS 
κουµπί η αναζήτηση λειτουργία σε λειτουργία Mp3).
Για να αφαιρέσετε την κάρτα µνήµης, πατήστε και πάλι στο 
τέλος την κάρτα µνήµης. Αφαιρείται µε ένα "κλικ" και µπορεί 
να µετακινηθεί.



ΠΡΟΣΟΧΗ:
Απλό τράβηγµα µπορεί να προκαλέσει βλάβη στην υποδοχή 
και / ή στην κάρτα µνήµης.

8 AUX υποδοχή
Για να συνδέσετε αναλογικές συσκευές αναπαραγωγής. 
Χρησιµοποιώντας την υποδοχή αυτή είναι δυνατόν να 
ακούσετε τον ήχο από άλλες συσκευές αναπαραγωγής όπως 
MP3 players, CD players, κλπ. µέσα από το µεγάφωνο.
1. Συνδέστε την εξωτερική συσκευή µε 3,5 mm στερεοφωνικό 
βύσµα στην υποδοχή AUX (8).
2. Πατήστε το κουµπί MODE (1) επανειληµµένα έως ότου η 
ένδειξη "AUX" εµφανίζεται στην οθόνη.
3. Ακούτε την αναπαραγωγή από την εξωτερική συσκευή 
µέσα από τα µεγάφωνα. Μπορείτε να αλλάξετε την ένταση 
του ήχου µε τον έλεγχο της έντασης (3).
4. Για την υπόλοιπη διαδικασία ανατρέξτε στις οδηγίες του 
λειτουργικό της εξωτερικής πηγής ήχου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Ρυθµίστε την ένταση της εξωτερικής συσκευής σε ένα άνετο 
επίπεδο.

9 USB Σύνδεση
Αν θα θέλατε να αναπαράγετε δεδοµένα που περιέχονται σε 
ένα USB stick, παρακαλώ τοποθετήστε το stick στην 
παρεχόµενη από το άνοιγµα υποδοχή. Η λέξη USB 
εµφανίζεται στην οθόνη. Τα δεδοµένα αναπαράγονται
αυτόµατα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
 Για να αναζητήσετε / επιλέξετε ορισµένα κοµµάτια 
προχωρήστε όπως περιγράφεται στην παράγραφο 13 (AS / 
PS ως κουµπί
λειτουργία αναζήτησης σε MP3 κατάσταση).
 Παρακαλώ σηµειώστε: Η σύνδεση USB έχει σχεδιαστεί 
µόνο για την αναπαραγωγή µέσων αποθήκευσης και όχι για 
τη φόρτιση εξωτερικών συσκευών. Μόνο ένας χαµηλής 
ισχύος (100 mA) φορτιστής µπορεί να παρέχεται. Η 
σύνδεση USB δεν είναι σχεδιασµένη για την οδήγηση, π.χ. 
εξωτερική 2,5 "σκληροί δίσκοι, χρειάζονται την ρεύµα για την 
έναρξη µέχρι 1100mA. Για την αναπαραγωγή στο 
smartphone σας, το iPod ή το iPhone σας, χρησιµοποιήστε
την υποδοχή AUX-IN, που προορίζεται για το σκοπό αυτό.

10 Επαναφορά κουµπί (reset)
Ανατρέξτε στην ενότητα "Οδηγίες χρήσης".

11         / DIR + κουµπί 
α) Σε λειτουργία ραδιοφώνου για να επιλέξετε έναν 
ραδιοφωνικό σταθµό.
β) Σε USB / CARD λειτουργία:
 Πατήστε το κουµπί για να επιλέξετε τον επόµενο τίτλο 
µουσική.
 Κρατήστε πατηµένο το κουµπί για να επιλέξετε το επόµενο 
κατάλογο
(Αν οι κατάλογοι που υφίστανται κατά την αποθήκευση
µέσα µαζικής ενηµέρωσης).

12 BAND / PTY Button
α) Λειτουργία Radio
Λίγο πατήστε το BAND / PTY κουµπί για εναλλαγή µεταξύ
οι τρεις FM-(UKW) περιοχές. Ο χαρακτηρισµός
το αντίστοιχο επίπεδο εµφανίζεται στην οθόνη LCD.
β) το κουµπί PTY
Λειτουργία ραδιοφώνου:
PTY Επιλογή του τύπου του προγράµµατος
Εκτός από το όνοµα του σταθµού, µερικοί σταθµοί 
µεταδίδουν πληροφορίες σχετικά µε τον τύπο του 
προγράµµατος του προγράµµατός σας. Αυτές οι 
πληροφορίες µπορούν να εµφανίζονται στο ραδιόφωνο του 
αυτοκινήτου σας.
Το πρόγραµµα µπορεί να είναι των ακόλουθων τύπων, για 
παράδειγµα:

Σπορ   /   ποπ   /    κλασικό   /    νέα

Χρησιµοποιώντας τη λειτουργία PTY, µπορείτε να επιλέξετε 
συγκεκριµένους σταθµούς που έχουν έναν ορισµένο τύπο 
προγράµµατος. 
Οι τύποι του προγράµµατος χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: 
Μουσική και Οµιλία. 
Μπορείτε παρακάτω να βρείτε µια λίστα µε τους τύπους 
προγράµµατος.

Κρατήστε πατηµένο το BAND / PTY 1x κουµπί για να 
ενεργοποιήσετε τη λειτουργία και να επιλέξετε την κατηγορία 
"Οµιλία".
 Κρατήστε πατηµένο το BAND / PTY πλήκτρο 2 για να 
επιλέξετε την κατηγορία "Music".

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Απενεργοποιήστε τη λειτουργία
Εάν κρατήσετε πατηµένο το BAND / PTY κουµπί για τρίτη 
φορά, η λειτουργία θα σβήσει.
Στη συνέχεια, πατήστε τα κουµπιά σταθµός 1-6 για να κάνει 
το PTY επιλογή. Το επιλεγµένο είδος προγράµµατος 
εµφανίζεται στην οθόνη.
Αν το PTY έχει επιλεγεί, το ραδιόφωνο αρχίζει να αναζητά 
τις αντίστοιχες πληροφορίες PTY και σταµατά όταν οι 
επιθυµητές PTY πληροφορίες βρίσκονται.
Εάν ο επιθυµητός τύπος προγράµµατος δεν έχει βρεθεί, το 
µήνυµα "NO PTY" εµφανίζεται στην οθόνη.



Εάν οι πληροφορίες PTY δεν υπάρχουν πια, η PTY 
λειτουργία θα µεταβεί αυτόµατα στην κανονική
λειτουργία.

13 AS / PS-κουµπί

Λειτουργία ραδιοφώνου:
α) Πατήστε το κουµπί σύντοµα για να παίξει τους 
αποθηκευµένους σταθµούς διαδοχικά για περίπου. 5 
δευτερόλεπτα. Πατήστε το επιθυµητό σταθµό για να 
σταµατήσετε τη λειτουργία και να παίξει το ραδιόφωνο
σταθµό.
β) Κρατήστε πατηµένο αυτό το κουµπί για να ξεκινήσει 
αυτόµατη σάρωση σταθµού. SEARCH εµφανίζεται στην 
οθόνη. Η
διαδικασία αναζήτησης µπορεί να διαρκέσει µερικά λεπτά. 
Οι σταθµοί αποθηκεύονται µε τη σειρά αύξουσας 
συχνότητας.
Στη συνέχεια, οι αποθηκευµένες σταθµοί παίζουν για ένα 
σύντοµο χρονικό διάστηµα.
Πατήστε ένα κουµπί σταθµού να εγκαταλείψετε την 
λειτουργία.

USB / CARD λειτουργία:
Άµεση επιλογή ενός αρχείου µουσικής.
Πατήστε το πλήκτρο AS / PS κουµπί, "NUM ---" θα 
εµφανιστεί στην οθόνη. Γυρίστε το χειριστήριο έντασης στο 
αρχείο που θέλετε, ή εισάγετε τον αριθµό µε τα πλήκτρα 
σταθµών (το κουµπί 1-6,
MODE = 7,       / DIR = 8,       / DIR += 9, BAND = 0). Στη 
συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο SEL (3) για την 
αναπαραγωγή του αρχείου.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Γενικός
Τάση τροφοδοσίας .................................... DC 12 V 
(αρνητική γείωση)
Κατανάλωση ρεύµατος ................. ........... 5 A Max.
Ισχύς .................................... ..................... 4 x 80 W (PMPO)
Φορµά αρχείου .............................. ........ MP3, WMA
Στέγαση διαστάσεις (Εγκατάσταση) ........ 182 W x 52 x 108 
H D
Ζώνη FM
Εύρος συχνοτήτων .................................... 87,5 MHz ~ 108,0 
MHz
Αποτελεσµατική ευαισθησία.................... 4 V µ
IF συχνότητα .................... ....................... 10,7 MHz

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών χωρίς προηγούµενη 
ειδοποίηση!
Αυτή η συσκευή έχει δοκιµαστεί σύµφωνα µε όλες τις 
σχετικές τρέχουσες CE κατευθυντήριες οδηγίες, όπως 
ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα και οδηγίες χαµηλής τάσης, 
και έχει κατασκευαστεί σύµφωνα
µε τους τελευταίους κανονισµούς ασφαλείας.

Αντιµετώπιση προβληµάτων
Πριν πάτε µέσω του πίνακα ελέγχου µπορείτε να κάνετε όλες 

τις συνδέσεις πρώτα. Αν εξακολουθείτε να έχετε ερωτήσεις 
αφού έχετε διαβάσει αυτό τον κατάλογο, παρακαλούµε να 
συµβουλευτείτε τον τοπικό εκπρόσωπος εξυπηρέτησης 
πελατών.

Συµπτώµατα βλάβης Αιτία Λύση

Καµία λειτουργία. Ο διακόπτης 

ανάφλεξης είναι

απενεργοποιηµένος.

Γυρίστε το 

διακόπτη 

ανάφλεξης στη 

θέση "ON" ή

"ACC".

Μία ή περισσότερες 

ασφάλειες έχουν 

καεί.

Αντικαταστήστε 

την ασφάλεια µε  

µία άλλη 

5 Α / Α1.

Η συσκευή δεν 

µπορεί να

ενεργοποιηθεί ή να 

απενεργοποιηθεί

µέσω της ανάφλεξης.

Λανθασµένη 

σύνδεση

(Σε κάθε αυτοκίνητο

τα καλώδια του 

κατασκευαστή

έχουν διαφορετική  

σύνδεση ISO).

Παρακαλούµε 

επικοινωνήστε µε 

τον

συνεργείο 

αυτοκινήτων ή

ένα ειδικό όχηµα

για σύνδεση µε 

προσαρµογείς 

που µπορεί να

είναι ειδικοί για 

το δικό  σας

µοντέλο.

Η συσκευή 

δεν λειτουργεί σωστά.

Ο ικροϋπολογιστής

Έχει παρεµποδιστεί 

από

ηλεκτροµαγνητικά

πεδία.

Απενεργοποιήστε 

και 

ενεργοποιήστε 

ξανά τη συσκευή.

∆εν υπάρχει 

ραδιοφωνική λήψη.

Το καλώδιο της 

κεραίας

δεν είναι 

συνδεδεµένο.

Τοποθετήστε το 

καλώδιο της

κεραίας στην

υποδοχή της 

κεραίας

της συσκευής.

Κακή ραδιοφωνική 

λήψη.

Είναι πιθανό ότι

το όχηµά σας έχει

µια ειδική κεραία.

Παρακαλούµε 

επικοινωνήστε µε 

τον

συνεργείο 

αυτοκινήτων ή 

ένα ειδικό του 

οχήµατος.

(Για τους άλλους 

κατασκευαστές

Υπάρχουν

συγκεκριµένα 

Τροφοδοτικά

προσαρµογέων 

και διαθέσιµες

τάσεις 

προσαρµογής)



Σηµασία του συµβόλου "Κάδου απορριµάτων"
Προστατεύστε το περιβάλλον µας: µην πετάτε τον ηλεκτρικό εξοπλισµό στα εσωτερικά απόβλητα. 
Παρακαλώ επιστρέψτε οποιοδήποτε ηλεκτρικό εξοπλισµό που δεν χρησιµοποιείτε πλέον στα σηµεία 
που παρέχονται για τη διάθεσή τους.




