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Εισαγωγή 
Πρόλογος
Αγαπητέ πελάτη, 
Σας ευχαριστούμε για την επιλογή του προϊόντος μας. 
Διαβάστε τις πληροφορίες του εγχειριδίου προκειμένου να 
εξοικειωθείτε με τη συσκευή γρήγορα και να είστε σε θέση 
να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες. Σας ευχόμαστε μια 
ευχάριστη εμπειρία. 

Σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο
Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης είναι μέρος του στερεοφωνικού 
ραδιοφώνου αυτοκινήτου AR 4021 BT (εφεξής καλούμενο 
σαν συσκευή) και αποσκοπεί στο να σας ενημερώσει για 
την προβλεπόμενη χρήση, την ασφάλεια, τη σύνδεση και τη 
λειτουργία της συσκευής. 
Το εγχειρίδιο χρήσης πρέπει να κρατηθεί. Πρέπει να το 
διαβάσει οποιοδήποτε άτομο που θα είναι υπεύθυνο για τη 
χρήση της συσκευής και για την αντιμετώπιση τυχόν 
προβλημάτων κατά τη λειτουργία της. Κρατήστε αυτό το 
εγχειρίδιο χρήσης για μελλοντική αναφορά και δώστε το σε 
οποιουσδήποτε επόμενους ιδιοκτήτες. 

Πνευματικά δικαιώματα 
Αυτό το έγγραφο προστατεύεται από πνευματικά 
δικαιώματα. Αναπαραγωγή κειμένων και απεικονίσεων, είτε 
αυτούσια ή τροποποιημένα, επιτρέπεται μόνο με τη γραπτή 
έγκριση του κατασκευαστή.

Περιορισμός ευθύνης 
Όλες οι τεχνικές πληροφορίες, τα στοιχεία και οι οδηγίες για 
τη σύνδεση και τη λειτουργία που περιγράφονται σε αυτό το 
εγχειρίδιο χρήσης είναι αναβαθμισμένες κατά την διάρκεια 
της εκτύπωσης και απεικονίζουν τα πρόσφατα 
συμπεράσματά για την καλύτερη χρήση της συσκευής. 
Καμία αξίωση δεν μπορεί να προέλθει από τις πληροφορίες, 
τις απεικονίσεις και τις περιγραφές σε αυτό το εγχειρίδιο.. 
Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημίες λόγω 
μη τήρησης των οδηγιών χρήσεως, μη προβλεπόμενης 
χρήσης, ακατάλληλων επισκευών, τροποποιήσεων χωρίς 
εξουσιοδότηση ή χρήσης ακατάλληλων ανταλλακτικών. 

Προειδοποιήσεις 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
Προειδοποίηση αυτού του επιπέδου δείχνει μια 
επικείμενη επικίνδυνη κατάσταση. 
Εάν η επικίνδυνη κατάσταση δεν αποτραπεί, αυτό μπορεί να 
προκαλέσει το θάνατο ή σοβαρούς τραυματισμούς. 
>> Ακολουθήστε τις οδηγίες για να αποφευχθεί ο κίνδυνος 
θανάτου ή σοβαρού τραυματισμού. 

ΠΡΟΣΟΧΗ
Προειδοποίηση αυτού του επιπέδου δείχνει πιθανή 
ζημία της ιδιοκτησίας σας. 
Η μη αποφυγή τέτοιας κατάστασης μπορεί να προκαλέσει 
ζημιές. 
>> Ακολουθήστε τις οδηγίες για να αποφύγετε τυχόν ζημιές. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
>> Σημείωση που δείχνει πρόσθετη διευκόλυνση 

πληροφοριών για τη χρήση της συσκευής. 

Προβλεπόμενη χρήση 
Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για:
- Λήψη ραδιοφωνικών σταθμών FM ή ΑΜ
- Αναπαραγωγή CD
- Αναπαραγωγή ήχου από αρχεία MP3 και WMA από CD, 
USB ή κάρτα μνήμης SD/MMC
- Αναπαραγωγή ακουστικών σημάτων από εξωτερικές 
συσκευές ήχου.
- Αναπαραγωγή μουσικής μέσω Bluetooth A2DP 
- τηλεφώνημα μέσω Bluetooth 
Καμία άλλη χρήση δεν προβλέπεται.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
Κίνδυνος ως αποτέλεσμα ακατάλληλης χρήσης! 
Αυτή η συσκευή μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο σε 
περίπτωση ακατάλληλης ή/και μη προβλεπόμενης χρήσης.
>> Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο όπως προορίζεται.
>>Ακολουθήστε τις διαδικασίες που περιγράφονται στο 
εγχειρίδιο. 
Ζημίες λόγω της ακατάλληλης χρήσης δεν περιλαμβάνονται. 
Ο κίνδυνος έγκειται μόνο στο χρήστη. 

Ασφάλεια
Αυτό το κεφάλαιο προσφέρει σημαντικές πληροφορίες 
ασφαλείας για τη χρήση της συσκευής. 
Αυτή η συσκευή συμβαδίζει με τους νομικούς κανονισμούς 
για την ασφάλεια. Ακατάλληλη χρήση μπορεί να προκαλέσει 
ζημιά σε πρόσωπα και ιδιοκτησία. 

Βασικές προφυλάξεις ασφαλείας 
Για την ασφαλή λειτουργία της συσκευής, δώστε προσοχή 
στις ακόλουθες προφυλάξεις ασφαλείας: 
- πριν από τη χρήση, ελέγξτε τη συσκευή για ορατή ζημία. 
Μην χρησιμοποιείτε μια συσκευή που είναι χαλασμένη ή 
έχει πέσει κάτω.
- Κατεστραμμένα καλώδια ή συνδέσεις πρέπει να 
αντικαθίστανται από εξουσιοδοτημένο προσωπικό ή από το 
τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.
-  Άτομα με μειωμένες φυσικές, διανοητικές ή πνευματικές 
ικανότητες δεν πρέπει να θέτουν τη συσκευή σε λειτουργία 
εκτός αν επιβλέπονται ή καθοδηγούνται από άτομα αρμόδια 
για την ασφάλεια τους.
-  τα παιδιά πρέπει να ενεργοποιήσουν τη συσκευή μόνο 
όταν επιβλέπονται από ενήλικες
- Οι επισκευές πρέπει να γίνονται μόνο από 
εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Ελλιπής επισκευές μπορούν 
να προκαλέσουν ιδιαίτερους κινδύνους για το χρήστη. 
Επιπλέον, η εγγύηση δεν θα ισχύει.
- Επισκευές κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης 
μπορούν να γίνουν μόνο από το τμήμα εξυπηρέτησης 
πελατών που εγκρίνεται από τον κατασκευαστή. 
Διαφορετικά, περαιτέρω ζημίες δεν καλύπτονται από την 
εγγύηση.
- ελαττωματικά μέρη πρέπει να αντικαθίστανται με γνήσια 
ανταλλακτικά. Μόνο αυτά εγγυώνται τη συμβατότητα με τις 
απαιτήσεις ασφαλείας.
- προστατεύστε τη συσκευή από νερό και υγρά. 



Κίνδυνος από ακτινοβολία λέιζερ 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με λέιζερ 
τύπου 1. 
Η ακτινοβολία λέιζερ μπορεί να βλάψει τα 
μάτια σας! 

Παρακαλώ προσέξτε τις ακόλουθες προειδοποιήσεις 
ασφάλειας για να αποφύγετε την ακτινοβολία λέιζερ: 
>> Μην ανοίγετε το περίβλημα της συσκευής.
>> Επισκευές να γίνονται μόνο από το εξουσιοδοτημένο 
τμήμα service. 
>> Μην τροποποιείτε τη συσκευή. 

Ασφάλεια κυκλοφορίας 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
Η ασφάλεια κατά την κυκλοφορία είναι υψίστης 
προτεραιότητας!
Παρακαλείστε να ακολουθήσετε τις προφυλάξεις ασφάλειας 
για να την ασφάλεια τη δική σας και των άλλων.
► μελετήστε τις λειτουργίες προτού να οδηγήσετε. 
► ενεργοποιήστε τη συσκευή μόνο όταν το επιτρέπει η 
κυκλοφορία!  Είναι προτιμότερο να σταματήσετε σε ένα 
ασφαλές σημείο προκειμένου να ενεργοποιήσετε/ρυθμίσετε 
τη συσκευή
► τοποθετήστε και αφαιρέστε την πρόσοψη μόνο όταν είστε 
σταθμευμένοι
► ρυθμίστε την ένταση στο ακουστικό ώστε να ακούτε 
ήχους πυροσβεστικών οχημάτων, αυτοκινήτων της 
αστυνομίας και άλλα επείγοντα περιστατικά εγκαίρως.

Επισκόπηση μερών (εικ. Α) 
Ραδιόφωνο αυτοκινήτου 
1 Κουμπί που ξεκλειδώνει την πρόσοψη 
2     Κουμπί σίγασης (MUTE):
Απενεργοποίηση της συσκευής/σίγαση
3 :     Δεχτείτε κλήσεις κλήση ή καλέστε προ-
αποθηκευμένο αριθμό/ τελευταία εξερχόμενη κλήση
4 Κουμπί PAIR/MOD
Επιλέξτε συσκευές/ ρυθμίστε λειτουργία
5 Κουμπί SEL: 
Άνοιγμα ρυθμίσεων/επιβεβαίωση
6 Δέκτης IR για το σήμα τηλεχειριστηρίου 
7 Οθόνη
8 1 - 6  Κουμπιά: 
Πρόσβαση σε αποθηκευμένους σταθμούς /αριθμούς 
τηλεφώνου 
9 1/PAU Κουμπί: 
Αναπαραγωγή και παύση ήχου/ κουμπί για την εισαγωγή 
αριθμού τηλεφώνου 
10 2/SCN Κουμπί: 
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία SCAN/ κουμπί για την 
εισαγωγή αριθμού τηλεφώνου
11 3/RPT Κουμπί: 
Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε τιη λειτουργία 
επανάληψης/ αριθμητικό κουμπί για την εισαγωγή αριθμού 
τηλεφώνου
12 6/DIR + κουμπί: 
Επιλέξτε τον επόμενο φάκελο/ αριθμητικό κουμπί για την 
εισαγωγή αριθμού τηλεφώνου
13 5/DIR - κουμπί:  

Επιλέξτε τον προηγούμενο φάκελο/ αριθμητικό κουμπί για 
την εισαγωγή αριθμού τηλεφώνου
14 4/SHF Κουμπί: 
Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε την τυχαία 
αναπαραγωγή ήχου/ αριθμητικό κουμπί για την εισαγωγή 
αριθμού τηλεφώνου
15 Θύρα USB 
16 Aux-in: 
 3,5 χιλ. στερεοφωνική είσοδος
17 9/PTYΚουμπί: 
αριθμητικό κουμπί για την εισαγωγή αριθμού τηλεφώνου/ 
τύπος προγράμματος/άνοιγμα επιπλέον ρυθμίσεων
18 #/SCAN/CON Κουμπί:  
Κουμπί για εισαγωγή αριθμών τηλεφώνου/επανασύνδεση ή 
αποσύνδεση/σάρωση συχνοτήτων για λήψη σταθμών στην 
τρέχουσα εμβέλεια
19 8/EQ/TA Κουμπί:  
αριθμητικό κουμπί για την εισαγωγή αριθμού 
τηλεφώνου/επαναφορά αρχικών ρυθμίσεων ισοσταθμιστή 
(equalizer)/ενεργοποίηση και απενεργοποίηση 
ανακοινώσεων κυκλοφορίας
20 0/DISP Κουμπί:  
Αριθμητικό κουμπί για εισαγωγή τηλεφώνου/εμφάνιση 
πρόσθετων πληροφοριών
21 */+ / AS/PS Κουμπί 
 Αστερίσκος/επιπλέον κουμπί για εισαγωγή τηλεφώνου/ 
αυτόματη αναζήτηση και αποθήκευση ραδιοφωνικών 
σταθμών
22 7/AF/MON Κουμπί:  
Αριθμητικό κουμπί για εισαγωγή τηλεφώνου /διακόπτης 
AF/αλλαγή στέρεο/μονοφωνικό 
23  ► κουμπί: 
Χειροκίνητη αναζήτηση επάνω/αυτόματη αναζήτηση επάνω 
/επόμενο τραγούδι 

◄ κουμπί: 
Χειροκίνητη αναζήτηση κάτω/αυτόματη αναζήτηση κάτω 
/προηγούμενο τραγούδι 

▲ κουμπί: 
Αύξηση έντασης ήχου/ αλλαγή στις επιλογές του μενού

▼ κουμπί: 
Μείωση έντασης ήχου/ αλλαγή στις επιλογές του μενού
24 MIC (μικρόφωνο)
25 T-MENU Κουμπί: άνοιγμα μενού τηλεφώνου 
26  /BAND Κουμπί: 
Τερματισμός κλήσης ή απόρριψη εισερχόμενης κλήσης 
/επιλογή ζώνης συχνότητας/ενεργοποίηση και 
απενεργοποίηση λειτουργίας έντασης ήχου (LOUDNESS) 
27 Οδηγός CD 
28 Κουμπί εξόδου CD 
29 Είσοδος κάρτας SD/MMC
30 RESET Κουμπί: 
Επαναφορά συσκευής στις αρχικές ρυθμίσεις (πίσω από 
την πρόσοψη)

Τηλεχειριστήριο
1 Κουμπί /MUTE: 
Απενεργοποίησης/σίγαση
2 Κουμπί : 
Δεχτείτε την κλήση ή καλέστε τον αριθμό που έχετε 
εισάγει/τελευταίος επιλεγμένος αριθμός 



προηγούμενου τραγουδιού
11 Κουμπί 7/AF/MON: 
αριθμητικό κουμπί για εισαγωγή αριθμού τηλεφώνου 
/Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης AF και 
αλλαγής στέρεο/μονοφωνικό
12 Κουμπί 4/SHF: 
Τυχαία αναπαραγωγή ήχου/ αριθμητικό κουμπί για 
εισαγωγή αριθμού τηλεφώνου 
13 Κουμπί 5/ : 
Επιλέξτε τον προηγούμενο φάκελο/ αριθμητικό κουμπί για 
εισαγωγή αριθμού τηλεφώνου
14 Κουμπί 1/ : 
Αναπαραγωγή και παύση// αριθμητικό κουμπί για εισαγωγή 
αριθμού τηλεφώνου
15 Κουμπί PAIR/MODE: 
Επιλέξτε συσκευές/ ρύθμιση λειτουργίας
16 Κουμπί /BAND/LOU 
Τερματισμός κλήσης ή απόρριψη εισερχόμενης κλήσης 
/επιλογή ζώνης συχνότητας/ενεργοποίηση και 
απενεργοποίηση λειτουργίας LOUDNESS
17 Θέση μπαταριών 
18 Εγκοπή για τοποθέτηση στην αριστερή πλευρά του 
τιμονιού
19 Έλεγχος έντασης ήχου 
20 Εγκοπή για τοποθέτηση στη δεξιά πλευρά του τιμονιού

3 Κουμπί 2/SCN: 
Ενεργοποιεί τη λειτουργία σάρωσης/ αριθμητικό κουμπί για 
εισαγωγή τηλεφώνου
4 Κουμπί 3/RPT: 
Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τη λειτουργία επανάληψης/ 
αριθμητικό κουμπί για εισαγωγή τηλεφώνου
5 Κουμπί 6 / :  
 Επιλέξτε τον επόμενο φάκελο/ αριθμητικό κουμπί για 
εισαγωγή τηλεφώνου 
6 Κουμπί 9/PTY/LOC:  
αριθμητικό κουμπί για εισαγωγή τηλεφώνου / αναγνώριση 
προγράμματος/άνοιγμα επιπλέον ρυθμίσεων
7 Κουμπί 8/EQ/TA:  
αριθμητικό κουμπί για εισαγωγή τηλεφώνου/ επιλογή 
αρχικών ρυθμίσεων ισοσταθμιστή/ ενεργοποίηση και 
απενεργοποίηση υπηρεσίας ενημέρωσης κυκλοφορίας
8 Κουμπί  #/>>: 
κουμπί για εισαγωγή αριθμού τηλεφώνου/αύξηση 
συχνότητας/αυτόματος συντονισμός/ αναπαραγωγή 
επόμενου τραγουδιού
9 Κουμπί 0/DISP: 
αριθμητικό κουμπί για εισαγωγή αριθμού 
τηλεφώνου/εμφάνιση πρόσθετων πληροφοριών στην οθόνη
10 */<< κουμπί: 
Αστερίσκος για εισαγωγή τηλεφώνου /μείωση 
συχνότητας/αυτόματος συντονισμός/αναπαραγωγή 

Α

Β



Ρύθμιση συνδέσεων ISO 
Βύσμα Α ISO  

1 Μη συνδεδεμένο
2 Μη συνδεδεμένο
3 Μη συνδεδεμένο
4 Continuous plus (μνήμη) 
5 Τάση ελέγχου για τα 

ηλεκτρονικά/την κεραία 
ή τον ενισχυτή της 
έντασης

6 Μη συνδεδεμένο
7 12 V (ACC)
8 GND

Βύσμα Β ISO  
1 Πίσω δεξιά ηχείο + 
2 Πίσω δεξιά ηχείο - 
3 Μπροστά δεξιά ηχείο + 
4 Μπροστά δεξιά ηχείο - 
5 Μπροστά αριστερό 

ηχείο + 
6 Μπροστά αριστερό 

ηχείο - 
7 Πίσω αριστερό ηχείο + 
8 Πίσω αριστερό ηχείο – 

ΠΡΟΣΟΧΗ 
>> Χρησιμοποιείστε ηχεία με σύνθετη αντίσταση 
τουλάχιστον 4 Ohm.
>> Το καλώδιο των ηχείων πρέπει να έχει επιπλέον γείωση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
>> Για τη σύνδεση της συσκευής με δύο μόνο ηχεία, 
χρησιμοποιείστε μόνο τα δύο  μπροστινά καλώδια για τα 

 

Εγκατάσταση και σύνδεση 
Προφυλάξεις ασφάλειας 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
Θέτοντας τη συσκευή σε λειτουργία μπορεί να 
προκαλέσει τραυματισμούς ή ζημίες! 
Μελετήστε προσεκτικά τις ακόλουθες προφυλάξεις 
ασφάλειας για αποφυγή κινδύνων:
>> Τα υλικά συσκευασίας δεν είναι παιχνίδι, υπάρχει 
κίνδυνος ασφυξίας. 
>> Προσέξτε τις οδηγίες εγκατάστασης για να αποφύγετε 
τραυματισμούς και ζημιές.

Παράδοση και επιθεώρησης για ζημιές κατά τη 
μεταφορά
Η συσκευή περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 
- ραδιόφωνο αυτοκινήτου (συμπεριλαμβανομένης της 
πρόσοψης
-  κάλυμμα (συνημμένο) 
- πλαίσιο (συνημμένο) 
- πλαίσιο στήριξης (συμπεριλαμβανομένων πλαστικών 
στήριξης) 
- κλειδί εγκατάστασης (2x) 
- θήκη για την πρόσοψη
- βύσμα ISO με καλώδια (2x)
-  προσαρμογέας κεραίας 
- εγχειρίδιο χρήσης
- τηλεχειριστήριο τιμονιού (συμπεριλαμβανομένης της 
μπαταρίας)
- εξάρτημα για τοποθέτηση στο τιμόνι

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
>> Ελέγξτε το περιεχόμενο για πληρότητα και ορατή ζημία. 
>> Εάν παρατηρήσατε οποιαδήποτε ζημία κατά τη 
μεταφορά, παρακαλώ ελάτε αμέσως σε επαφή με τον 
εμπορικό σας αντιπρόσωπο. 

Διάθεση των υλικών συσκευασίας 
Η συσκευασία προστατεύει τη συσκευή από ζημία κατά τη 
μεταφορά.
Τα υλικά συσκευασίας που επιλέχθηκαν είναι φιλικά προς 
το περιβάλλον και ανακυκλώσιμα.
Η ανακύκλωση των υλικών συσκευασίας εξοικονομεί 
πρώτες ύλες. Πετάξτε την ανεπιθύμητη συσκευασία 
σύμφωνα με τους κανονισμούς. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
>> Εάν είναι δυνατόν, κρατήστε την αρχική συσκευασία 
κατά τη διάρκεια της εγγύησης, προκειμένου να είστε σε 
θέση να συσκευάστε τη συσκευή σε περίπτωση που 
χρειαστεί κατά την εγγύηση.

Σύνδεση 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης μπορούν να 
προκύψουν ζημίες! 
>> Εγκαταστήστε τη συσκευή σε εξειδικευμένο κατάστημα, 
εάν είναι δυνατό. 
>> Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες εγκατάστασης και 
σύνδεσης για την ασφαλή και χωρίς προβλήματα λειτουργία 

εάν τοποθετείτε τη συσκευή μόνοι σας

ΠΡΟΣΟΧΗ 
Λανθασμένη συνδεσμολογία μπορεί να καταστρέψει τη 
συσκευή. 
>> Χρησιμοποιήστε τα βύσματα ISO κατά την εγκατάσταση 
της συσκευής. 
Αντάπτορες για βύσματα ISO ειδικοί για αυτοκίνητα 
υπάρχουν σε εξειδικευμένα καταστήματα με είδη 
αυτοκινήτου, αν αυτό είναι απαραίτητο.

Οπίσθιες συνδέσεις πρόσοψης

Α Βύσμα ISO (ηχεία)
Β Ασφάλεια αυτοκινήτου (5 Α) 
C Βύσμα ISO Α (παροχή ηλεκτρικού ρεύματος) 
D Έξοδος (LINE OUT): RCA έξοδος ήχου L/R για ενισχυτή 
Ε Υποδοχή κεραίας



εξουσιοδοτημένο συνεργείο αυτοκινήτων. Λόγω των 
διαφορετικών τύπων αυτοκινήτων και κατασκευαστών, η 
σωστή καλωδίωση του ISO είναι κανένα σίγουρη ακόμα αν 
υπάρχουν υποδοχές για ISO. Κατά συνέπεια μπορεί να είναι 
απαραίτητο να αλλαχτεί η ηλεκτρική σύνδεση ή για να 
χρησιμοποιήσετε έναν ειδικό αντάπτορα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
>> Σε περίπτωση σωστής σύνδεσης, το ραδιόφωνο μπορεί 
να απενεργοποιηθεί και από μακρινή απόσταση. Σε 
περίπτωση πιθανής απώλειας αποθηκευμένων 
ραδιοφωνικών σταθμών, στο ραδιόφωνο δεν παρέχεται η 
λειτουργία“Continuous +” που απαιτείται για την 
αποθήκευση σταθμών.

ΠΡΟΣΟΧΗ 
>> Σε περίπτωση σύνδεσης " Continuous +”, ένα περιττό 
φορτίο μπορεί να επιβαρύνει τη μπαταρία του αυτοκινήτου 
ακόμα και όταν το ραδιόφωνο είναι κλειστό.. Στη χειρότερη 
περίπτωση, αυτό μπορεί να οδηγήσει στο να χρειαστεί 
αντικατάσταση της μπαταρίας.

4. Ανάλογα με τον τύπο του αυτοκινήτου, παράσιτα μπορούν 
να εμφανιστούν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του 
ραδιοφώνου. Αυτά μπορούν να εξαλειφθούν με ένα 
πρόσθετο φίλτρο θορύβου. Η συσκευή είναι ήδη 
εξοπλισμένη με φίλτρο θορύβου. Παρόλα αυτά παράσιτα 
μπορεί να προκληθούν ανάλογα με τον τύπο του 
αυτοκινήτου. Τα φίλτρα θορύβου είναι διαθέσιμα από 
πωλητές ή/και συνεργεία αυτοκινήτων. 
5. Κατά την εγκατάσταση του ραδιοφώνου, προσέξτε ώστε 
να υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος στην πίσω πλευρά της 
συσκευής για να έχει επαρκή αερισμό και να μην 
υπερθερμαίνεται.
6. Υπάρχουν δύο διαφορετικά τρόποι για τη σύνδεση της 
κεραίας. Ο πρώτος (50 Ohm)  είναι με μια μακριά προβολή 
που προεξέχει από την μία πλευρά του αυτοκινήτου και μια 
στρογγυλή υποδοχή στο πλάι της συσκευής. Ο δεύτερος και 
ο πιο καινούριος είναι με βύσμα για κεραία τύπου ISO (150 
Οhm). Οι αντάπτορες και για τις δύο περιπτώσεις είναι 
διαθέσιμοι από πωλητές ή/και συνεργεία αυτοκινήτων . 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
>> Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για αυτοκίνητα VW/Audi : 
Η κεραία του οχήματος σας μπορεί να είναι ενεργή. Αυτό 
απαιτεί παροχή τάσης που παρέχεται μόνο από τα 
αυθεντικά ραδιόφωνα αυτοκινήτου. Σε αυτή την περίπτωση, 
χρησιμοποιείστε ένα αντάπτορα για την κεραία για 
πλασματική τροφοδοσία. Οι αντάπτορες και για την κεραία 
είναι διαθέσιμοι από πωλητές ή/και συνεργεία αυτοκινήτων.

Οδηγίες συναρμολόγησης
- Τα κατάλληλα εργαλεία σας βοηθούν στην εγκατάσταση 
της συσκευής.
- Εισάγετε τη συσκευή στην υποδοχή ISO ή επιλέξτε μια 
θέση όπου θα μπορείτε να φτάσετε όλα τα κουμπιά ελέγχου 
χωρίς όμως να εμποδίζει τον οδηγό.
- Συνδέστε τη συσκευή μόνο με κατάλληλη μπαταρία 12 V.
- Συνδέστε τη συσκευή μόνο μέσω υποδοχής ISO. 
- Τοποθετήστε τη συσκευή μόνο με τέτοιο τρόπο ώστε να μην 
υπερθερμαίνεται και να αερίζεται κανονικά.

 

ηχεία. 
>> Προσέξτε ότι το βύσμα για τη μνήμη για τους σταθμούς 4 
πρέπει να συνδεθεί με συνεχές θετικό.
>> Σε μερικούς τύπους αυτοκινήτων η διαμόρφωση για τις 
συνδέσεις 4 και 7 (ISO A) είναι αντίστροφες. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις ο αποθηκευμένος σταθμός μπορεί να χαθεί. Για 
να το αντιμετωπίσετε αντιστρέψτε τις οι συνδέσεις 7 (ACC) και 
4 (συνεχές θετικό). 

Αυτόματη παροχή κεραίας A5 (ISO Α) 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
Είναι πιθανή ζημιά στη συσκευή! 
>> Μην συνδέετε το τερματικό για την κεραία με τη παροχή 
ηλεκτρικού ρεύματος της κεραίας. 
>> Μέγιστο φορτίο:  100 mA. 

Το τερματικό για την κεραία παρέχεται από κεραία 
αναμετάδοσης σταθμών(ρελέ). 
Το ρελέ επεκτείνει αυτόματα την κεραία όταν το ραδιόφωνο 
ενεργοποιείται. Η κεραία αποσύρεται πάλι όταν το ραδιόφωνο 
κλείνει. Αυτό το τερματικό μπορεί επίσης χρησιμοποιηθεί για 
εξωτερικό ενισχυτή. Βρείτε τις λεπτομέρειες στο εγχειρίδιο του 
ενισχυτή. 

Σύνδεση εξωτερικού ενισχυτή 
Συνδέστε έναν εξωτερικό ενισχυτή μέσω της υποδοχής LINE 
OUT . Βρείτε λεπτομέρειες στο εγχειρίδιο του ενισχυτή. 

Εγκατάσταση και αφαίρεση 
Η συσκευή μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιαδήποτε θύρα για 
βύσμα ISO. Παρακαλώ ελάτε σε επαφή με τον κατασκευαστή 
του αυτοκινήτου ή τον τοπικό αντιπρόσωπο εάν το όχημα δεν 
έχει υποδοχή για ISO. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
>> Πριν την εγκατάσταση αφαιρέστε τις δύο βίδες 
ασφαλείας(για τη μεταφορά). 
>> Συνδέστε όλα τα καλώδια πριν τοποθετήσετε τη συσκευή. 
Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις είναι σωστές και ότι όλα τα 
συστήματα λειτουργούν σωστά.

Σημαντικές πρόσθετες πληροφορίες για την εγκατάσταση 
του ραδιόφωνου στο αυτοκίνητο σας! 
1. Η συσκευή είναι σχεδιασμένη για εγκατάσταση όπου 
αρνητικός πόλος της μπαταρίας πρέπει να συνδεθεί το σασί 
του αυτοκινήτου. Παρακαλώ ελέγξτε το πριν από την 
εγκατάσταση. 
2. Παρακαλώ σημειώστε ότι για την εγκατάσταση/ σύνδεση 
της συσκευής σας ότι δεν είναι όλα τα οχήματα εξοπλισμένα με 
υποδοχή για ISO. Σε αυτήν την περίπτωση συστήνουμε τη 
χρήση ειδικού αντάπτορα ISO για αυτοκίνητα. 
Οι αντάπτορες είναι διαθέσιμοι σε καταστήματα με αξεσουάρ 
αυτοκινήτων.
3. Η σύνδεση "συνεχής +" (συνεχής τρέχουσα σύνδεση) 
μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του αυτοκινήτου. 
(Εντούτοις, αυτό απαιτείται για την αποθήκευση 
ραδιοσταθμών.) 
Προκειμένου να βεβαιωθείτε για όλες οι λειτουργίες, η 
εγκατάσταση πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες. Σε 
περίπτωση αμφιβολίας, παρακαλώ ελάτε σε επαφή με ένα 



Αφαίρεση της συσκευής

- ακολουθήστε τις οδηγίες για να αφαιρέσετε τη συσκευή:
- αφαιρέστε το πλαίσιο
- βγάλτε τον αριστερό και το δεξί γάντζο
- τραβήξτε τη συσκευή προσεκτικά από το προστατευτικό 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
>>Αν βάλετε τα πλαστικά στραβά στη θήκη μπορεί να 
κλειδώσουν. Σε τέτοια περίπτωση χρησιμοποιείστε τα 
κλειδιά αν είναι απαραίτητο.

Εγκατάσταση σε Toyota ή Nissan 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
>> Το προστατευτικό, το πλαίσιο και η λωρίδες τοποθέτησης 
δεν χρειάζονται. 

Χρησιμοποιήστε τις προεξοχές που υπάρχουν στις άκρες 
από την πρόσοψη (A) για να τοποθετήσετε τη συσκευή στο 
στήριγμα του αυτοκινήτου (που παρέχεται από το αυτοκίνητό 
σας).  Οι τρύπες σημειώνονται με Τ (για την TOYOTA) και Ν 
(για τη Nissan).  

ο- Αν η γωνία εγκατάστασης υπερβαίνει τις 30  η συσκευή 
μπορεί να μη λειτουργεί σωστά.
- Αποφύγετε την τοποθέτηση σε σημεία που η συσκευή 
υπόκειται σε υψηλές θερμοκρασίες, όπως το άμεσο φως του 
ήλιου, τον ζεστό αέρα από τους αεραγωγούς ή όπου 
υποβάλλεται σε σκόνη, ρύπους ή υπερβολική δόνηση. 
- Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του αυτοκινήτου ή με 
τον εμπορικό σας αντιπρόσωπο αν πρέπει να γίνουν 
τροποποιήσεις στο όχημά σας.

Εγκατάσταση στην υποδοχή ISO 

- Αφαιρέστε το προστατευτικό (D) και το πλαίσιο (B) από τη 
συσκευή. Χρησιμοποιείστε τα  πλαστικά γαντζάκια για την 
εγκατάσταση (C), αν είναι απαραίτητο.

- Τοποθετήστε το προστατευτικό στην υποδοχή ISO

- Κάμψτε τα πλαστικά με ένα κατσαβίδι για καλύτερη 
εφαρμογή.
- Ελέγξτε το προστατευτικό για καλή εφαρμογή
- Συνδέστε τη θηλυκή υποδοχή του ISO με τις δύο αρσενικές 
υποδοχές του αυτοκινήτου
- Συνδέστε την κεραία στην υποδοχή της κεραίας στο πίσω 
μέρος της συσκευής.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή προστατεύεται από κλοπή αν 
αυτό είναι απαραίτητο. Συνδέστε την βίδα στερέωσης και την 
ταινία με τα υλικά στερέωσης στο τείχος προστασίας.

- Προσεκτικά γλιστρήστε τη συσκευή στο προστατευτικό έως 
ότου να κλειδώσει στη θέση της.

- Πιέστε το κουμπί RESET (30) με ένα στυλό ή ένα μυτερό 
αντικείμενο όταν ολοκληρώσετε όλες τις συνδέσεις.

- Τοποθετήστε την πρόσοψη (Α), όπως περιγράφεται στην 
ενότητα «Τοποθέτηση πρόσοψης»

ΠΡΟΣΟΧΗ 
Πιθανή ζημιά στα καλώδια! 
>> Για να αποφύγετε τη ζημία στα καλώδια προσέξτε όταν 
θα τοποθετείται τη συσκευή στο προστατευτικό

- Συνδέστε το πλαίσιο



Εκκίνηση
Για να προστατευτείτε από κλοπή αφαιρέστε την πρόσοψη. 
Μην κρατάτε την πρόσοψη στο αυτοκίνητο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
>> Κρατήστε την πρόσοψη στη θήκη της. 
>> Μην αγγίξτε τις επαφές της συσκευής ή της πρόσοψης.

Τοποθέτηση της πρόσοψης

- Τοποθετήστε την πρόσοψη βάζοντας πρώτα την αριστερή 
πλευρά.
-  Κατόπιν ωθήστε τη δεξιά πλευρά μέσα έως να ακουστεί το 
χαρακτηριστικό κλικ.
- Γυρίστε την πρόσοψη μέχρι να κλειδώσει.
- Βεβαιωθείτε ότι η πρόσοψη έχει τοποθετηθεί σωστά. Αν 
δεν είναι σωστά τοποθετημένη, αυτό μπορεί να προκαλέσει 
δυσλειτουργία.

Αφαίρεση της πρόσοψης
- Πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης (1) και πιέστε την 
πρόσοψη. 
- Στη συνέχεια τραβήξτε απαλά την δεξιά πλευρά της 
πρόσοψης μέχρι να βγει.

- χαλαρώστε τις βίδες για τους γάντζους δεξιά και αριστερά 
στο μπροστινό μέρος της συσκευής και αφαιρέστε τους 
γάντζους.
- Τοποθετήστε τα στηρίγματα (B) με τις βίδες στη συσκευή 
(D). 

Σύνδεση εξωτερικής συσκευής ήχου
- Συνδέστε την έξοδο της εξωτερικής συσκευής στην 
υποδοχή AUX ΙΝ (16) της πρόσοψης. Επιλέξτε τη λειτουργία 
αναπαραγωγής της εξωτερικής συσκευής πατώντας 
επανειλημμένα το πλήκτρο PAIR/MOD (4) μέχρι η ένδειξη 
AUX να φανεί στην οθόνη.

Προσαρμογή του τηλεχειριστηρίου στο τιμόνι
- Μπορείτε να τοποθετήσετε το τηλεχειριστήριο επάνω στην 
εσωτερική πλευρά του τιμονιού. Ακολουθήστε τα παρακάτω 
βήματα: 

1 Λαστιχένια λωρίδα
2 Στήριγμα 
3 Κάλυμμα στηρίγματος 
4 Βίδες 
5 Τηλεχειριστήριο

- Χρησιμοποιείστε ένα κατσαβίδι Philips για να χαλαρώσετε 
τις βίδες (4), προκειμένου να αποσυναρμολογήσετε το 
στήριγμα για το τιμόνι στα ακόλουθα μέρη όπως φαίνεται 
παραπάνω (1-4).
- Τυλίξτε το πλαστικό γύρω από το τιμόνι. Χρησιμοποιείστε 
τις τρύπες για να προσαρμόσετε το στήριγμα καλά πάνω 
στο τιμόνι. 
- Τοποθετήστε το κάλυμμα (3) πάνω στο στήριγμα (2). Μετά 
σφίξτε καλά τις βίδες (4)

Βάλτε τις μπαταρίες στο χειριστήριο
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
>> Πριν να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για πρώτη 
φορά, πρέπει να τοποθετήσετε τις μπαταρίες που 
συμπεριλαμβάνονται προκειμένου να λειτουργήσει.
>> Η διάρκεια ζωής των μπαταριών που 
συμπεριλαμβάνονται μπορεί να μειωθεί λόγω των συνθηκών 
αποθήκευσης. 

- Ανοίξτε το κάλυμμα (17) από τη θήκη των μπαταριών του 
χειριστηρίου
- Βάλτε τη μπαταρία στη θήκη με το θετικό πόλο προς τα 
επάνω
- Κλείστε ξανά τη θήκη για τις μπαταρίες 
- Τοποθετήστε το χειριστήριο στο στήριγμα μέχρι να 
κλειδώσει στη θέση του.

Απεικόνιση της συναρμολόγησης στη δεξιά πλευρά του 
τιμονιού.



Ρυθμίσεις ήχου
Πιέστε το κουμπί SEL  (5). Ανοίγει η τρέχουσα ένταση. 
Πιέστε το κουμπί SEL ξανά  για να ανοίξετε την επόμενη 
ρύθμιση. 

Οι ακόλουθες ρυθμίσεις είναι δυνατές: 
VOL - ένταση (0 έως 100) 
 BAS - μπάσα (-10 + σε 10) 
 TRB - πρίμα (-10 + σε 10) 
 BAL - ισορροπία (ισορροπία μεταξύ του αριστερού και 
δεξιού ηχείου) (10L έως 10R) 
FAD - Fader (ισορροπία μεταξύ του πίσω και του 
μπροστινού ηχείου) (10F έως 10R) 

Πιέστε τα κουμπιά  /  (23) για να αλλάξετε τη ρύθμιση που 
φαίνεται στην οθόνη.

Περισσότερες ρυθμίσεις μέσω του κουμπιού SEL 
Πιέστε το κουμπί SEL  (5)  για μερικά δευτερόλεπτα για να 
ανοίξετε περισσότερες επιλογές. Πιέστε το κουμπί SEL ξανά 
για να ανοίξετε την επόμενη ρύθμιση. 
Πιέστε τα κουμπιά  / (23) για να αλλάξετε τη ρύθμιση.

Οι ακόλουθες ρυθμίσεις είναι δυνατές: 
BEEP βασικός τόνος
- BEEP ON: ακούγεται ένας τόνος κάθε φορά που πατάτε 
ένα κουμπί
- BEEP OFF:  δεν ακούγεται κανένας τόνος
P-VOL ρυθμίζει την ένταση στην οποία θα ανοίγει η 
συσκευή
AREA  περιοχή που χρησιμοποιείται η συσκευή. Ευρώπη 
(EUR) ή USA

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
>> Αυτή η ρύθμιση διαγράφει όλους τους σταθμούς που 
είναι αποθηκευμένοι. 

HOUR επιλέγετε την ένδειξη της ώρας 24ωρο ή 12ωρο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
>> Εάν επιλέξετε το 12ωρο εμφανίζεται η ένδειξη: AM = 
πρωί, ΡΜ = απόγευμα. 

PCLK επιλέγετε αν θέλετε να εμφανίζετε η ένδειξη της ώρας 
όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη

Ρυθμίσεις λήψης ραδιοφώνου
- Πιέστε το κουμπί PTY (17) για αρκετά δευτερόλεπτα για να 
ανοίξετε περισσότερες ρυθμίσεις. Πιέστε το κουμπί PTY 
ξανά για να ανοίξει η επόμενη ρύθμιση. 
- Πιέστε τα κουμπιά  /  (23) για να αλλάξετε την τρέχουσα 
ρύθμιση.

Οι ακόλουθες ρυθμίσεις είναι δυνατές: 

TA Ανακοινώσεις κυκλοφορίας 
- TA SEEK:  Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία TA η 
συσκευή αναζητά σταθμούς με ανακοινώσεις κυκλοφορίας. 

Αντικατάσταση μπαταριών τηλεχειριστηρίου
Η μπαταρία του τηλεχειριστηρίου είναι λιθίου με μεγάλη 
διάρκεια ζωής. 
Εάν η ένταση του τηλεχειριστηρίου γίνεται πιο αδύναμη ενώ 
είναι σε χρήση, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
- Ανοίξτε το κάλυμμα (17) από τη θήκη των μπαταριών του 
χειριστηρίου
- Αντικαταστήστε τη μπαταρία με μία ίδιου τύπου (CR 2025). 
Βεβαιωθείτε ότι η πολικότητα είναι σωστή. 
- Κλείστε το κάλυμμα της θήκης. 
Εάν δεν χρησιμοποιείται το χειριστήριο για μεγάλο χρονικό 
διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες για να μην υπάρξει 
διαρροή οξέος. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
Μην εκτίθεται τις μπαταρίες σε υψηλή θερμοκρασία ή άμεσο 
ηλιακό φως. Μην ρίχνετε ποτέ τις μπαταρίες στη φωτιά.  
Κίνδυνος έκρηξης! 

ΠΡΟΣΟΧΗ 
Δεν πρέπει να πετάτε τις μπαταρίες μαζί με τα σκουπίδια. 
Πετάξτε τις στους ειδικούς κάδους συλλογής. 

Λειτουργία 
Αυτό το κεφάλαιο δίνει τις σημαντικές οδηγίες λειτουργίας 
για τη συσκευή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
>> Υπάρχουν πολλά κουμπιά στη συσκευή και στο 
τηλεχειριστήριο. Τα ίδια κουμπιά εκτελούν την ίδια 
λειτουργία. Τα παρακάτω κουμπιά είναι πάνω στη συσκευή.
>> Τα σήματα του τηλεχειριστηρίου στέλνονται στη συσκευή 
μέσω υπέρυθρου φωτός. Η μετάδοση των σημάτων από το 
τηλεχειριστήριο στη συσκευή μπορεί να επηρεαστεί από την 
έκθεση του αισθητήρα IR στο άμεσο φως του ήλιου (6) 

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

- Πατήστε το κουμπί  / MUT (2) για να ενεργοποιήσετε τη 
συσκευή

- Πατήστε το κουμπί  / MUT (2) για να απενεργοποιήσετε 
τη συσκευή

Ρυθμίσεις
Ήχος 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
Ζημία στη ακοή σας λόγω υψηλής έντασης ήχου! 
Υψηλή ένταση ήχου μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη 
στην ακοή σας
>> Ρυθμίστε τον ήχο σε μέτρια ένταση. 

- Πιέστε τα κουμπιά  / (23) για να ρυθμίσετε την ένταση.

Λειτουργία Σίγασης
- Πατήστε το κουμπί  / MUT (2)  για να ενεργοποιήσετε τη 
λειτουργία της σίγασης.
- Πατήστε το κουμπί  / MUT (2)  για να απενεργοποιήσετε 
τη λειτουργία της σίγασης.



- TA ALARM: η αυτόματη αναζήτηση σταματά.
Ακούγεται ένας τόνος από τη συσκευή αν δεν υπάρχει λήψη 
πληροφοριών κυκλοφορίας και εμφανίζεται η ένδειξη NO 
TP/TA. Η ένδειξη SEEK PI  εμφανίζεται όταν ο 
επιλεγμένος σταθμός δεν εκπέμπει σήμα RDS.
PI όταν κινείστε σε μια περιοχή όπου δύο σταθμοί με τα ίδια 
AF, αλλά διαφορετικό κώδικα ΡΙ (ΡΙ = πληροφορίες 
προγράμματος) λαμβάνονται αποσταθεροποιείται η λήψη.
Σε αυτήν την περίπτωση έχετε δύο επιλογές: 

■■ PI SOUND: Όταν αλλάζεται σταθμό, ο άλλος  σταθμός 
παίζει για λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο.

■■ PI MUTE: ο άλλος σταθμός δεν ακούγεται καθόλου.
RETUNE Καθυστέρηση για αυτόματη αναζήτηση 
ανακοινώσεων κυκλοφορίας ή/και πληροφοριών 
προγράμματος:

■■ S (σύντομο) μετά ό περίπου 30 δευτερόλεπτα.

■■ L (μακρύ) μετά ό περίπου 90 δευτερόλεπτα.
MASK Ρύθμιση για κάλυψη του σταθμού κατά τη διάρκεια 
της αναζήτησης:

■■ DPI:. Εναλλακτικές συχνότητες με διαφορετικό κωδικό 
PL αποκλείονται από την αναζήτηση

■■ ALL:Εναλλακτικές συχνότητες με διαφορετικό κωδικό PL 
και καμία πληροφορία RDS με υψηλό επίπεδο σημάτων 
αποκλείονται από την αναζήτηση. 
EON TA  η συσκευή μπορεί να λάβει στοιχεία RDS EON. Τα 
EON σηματοδοτούν τη μετάδοση πρόσθετων πληροφοριών 
προγράμματος μέσα σε μια ομάδα σταθμών. Σε περίπτωση 
ανακοίνωσης κυκλοφορίας(TA), θα αλλάζει από μια ομάδα 
σταθμών μη ραδιοφωνικής μετάδοσης κυκλοφορίας σε 
αντίστοιχους σταθμούς μετάδοσης κυκλοφορίας.

■■ DX: Η συσκευή προσπαθεί να λάβει EON TA 
πληροφορίες από έναν σταθμό και να βελτιώσει την 
ποιότητα λήψης. 

■■ LO: Αυτό αποτρέπει την αλλαγή ενός προγράμματος με 
πολύ αδύνατο σήμα. 
TA VOL Ένταση ανακοίνωσης κυκλοφορίας
REG Μερικοί σταθμοί διαχωρίζουν το πρόγραμμά τους σε 
ορισμένο χρόνο σε περιφερειακά προγράμματα με 
διαφορετικό περιεχόμενο. 

■■ ON: Μόνο τα περιφερειακά προγράμματα του σταθμού 
παίζουν. 

■■ OFF: Παίζονται επίσης εθνικά προγράμματα

Λειτουργία Loudness

- Πιέστε και κρατήστε το κουμπί / BND (26) για να 
ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Loudness. Στην οθόνη 
εμφανίζεται η ένδειξη LOUD ON. Η λειτουργία Loudness 
ενισχύει τη συχνότητα των μπάσων. 

- Πιέστε και κρατήστε το κουμπί / BND (26) ξανά για να 
απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Loudness. Στην οθόνη 
εμφανίζεται η ένδειξη LOUD OFF.
 
Ρυθμίσεις ήχου

- Πιέστε επανειλημμένα το κουμπί EQ/TA (19) για να 
περιηγηθείτε στις ρυθμίσεις FLAT, CLASSICS, POP M, 
ROCK M ή DSP OFF. Η επιλεγμένη ρύθμιση φαίνεται στην 
οθόνη.

Πληροφορίες οθόνης
Πιέστε επαλειμμένα το κουμπί DISP (20) για να περιηγηθείτε 
στις παρακάτω πληροφορίες: 
Χρόνος (ρυθμίζεται αυτόματα εάν η υποδοχή RDS είναι 
ενεργή), ραδιοσταθμός, τύπος προγράμματος, συχνότητα 
του συγκεκριμένου ραδιοσταθμού, πληροφορίες για ονόματα 
αρχείων (μόνο κατά τη διάρκεια αναπαραγωγή ήχου MP3 ή 
αρχείου WMA). 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
>> Εάν δεν υπάρχουν πληροφορίες που να 
ανταποκρίνονται, η ένδειξη   PTY NONE εμφανίζεται στην 
οθόνη.
>> Εάν οι πληροφορίες είναι πολύ μεγάλες σε μέγεθος, 
εμφανίζεται ένα κυλιόμενο κείμενο.

Χειροκίνητη ρύθμιση ώρας (Λειτουργία ραδιοφώνου) 
Εάν η ώρα δεν ρυθμιστεί αυτόματα, ακολουθήστε την 
ακόλουθη διαδικασία:
- Πιέστε το κουμπί DISP (20) για λίγο μέχρι να εμφανιστεί η 
ώρα στην οθόνη.
- Κρατήστε το κουμπί DISP  (20) πατημένο μέχρι η ώρα να 
αναβοσβήνει.
- Χρησιμοποιείστε το κουμπί ► (23) για να ρυθμίσετε τα 
λεπτά.
- Χρησιμοποιείστε το κουμπί ◄(23) για να ρυθμίσετε την 
ώρα.

Επαναφορά αρχικών ρυθμίσεων ραδιοφώνου
Για να επαναφέρετε τη συσκευή στις αρχικές ρυθμίσεις 
πιέστε το κουμπί RESET (30)  με ένα μυτερό αντικείμενο π.χ. 
στυλό
Επαναρυθμίστε τη συσκευή όταν: 
- τη χρησιμοποιείτε για πρώτη φορά αφού έχετε τελειώσει με 
την καλωδίωση
- προκύψει δυσλειτουργία κάποιου κουμπιού
- εμφανίζεται ένδειξη λάθους 

Λειτουργίες Ραδιοφώνου
Ρύθμιση λειτουργίας ραδιοφώνου

- Πιέστε επανειλημμένα το κουμπί PAIR/MOD (4) μέχρι η 
συχνότητα και η μπάντα να εμφανιστούν. 

Επιλέξτε τη ζώνη συχνότητας 
Πιέστε το κουμπί / BND (26) για να επιλέξει μεταξύ 
FM1, FM2, FM3 και ΑΜ. Η επιλεγμένη ζώνη συχνότητας 
εμφανίζεται. 

Αυτόματη αναζήτηση 
Πιέστε το κουμπί (23)◄ ή (23)► για να αρχίσει η αυτόματη 
αναζήτηση. Η ένδειξη SEARCH εμφανίζεται στην οθόνη. Η 
αναζήτηση σταματά όταν ένας σταθμός εντοπίζεται. 

Χειροκίνητη αναζήτηση 
- Πιέστε και κρατήστε τα κουμπί ► (23) ή (23) ◄ μέχρι να 
εμφανιστεί η ένδειξη MANUAL. 
- Πιέστε τα κουμπί ► (23) ή (23) ◄ για να περιηγηθείτε στη 
ζώνη συχνότητας FM κατά 0,05 MHz και κατά 9 kHz για τη 
ζώνη AM μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή συχνότητα.
Μετά από δύο δευτερόλεπτα η συσκευή επιστρέφει στη 
αυτόματη αναζήτηση. Η ένδειξη AUTO εμφανίζεται.



Αποθήκευση σταθμού
Για κάθε ζώνη συχνότητας είναι διαθέσιμοι 6 
προεπιλεγμένοι σταθμοί.
Πιέστε και κρατήστε το επιθυμητό αριθμητικό κουμπί (8) για 
περίπου 2 δευτερόλεπτα προκειμένου να αποθηκεύσετε τον 
τρέχοντα σταθμό. Ένα ηχητικό σήμα ακούγεται μετά από 
επιτυχή αποθήκευση (εκτός αν έχετε επιλέξει τη ρύθμιση 
BEEP OFF).

Πρόσβαση σε αποθηκευμένο σταθμό
- Πιέστε το κουμπί / BND (26) για να επιλέξετε την 
επιθυμητή ζώνη συχνότητας. 
- Πιέστε ένα από τα αριθμητικά κουμπιά (8) για να επιλέξετε 
τον αντίστοιχο σταθμό που έχετε αποθηκεύσει.

Αυτόματη αποθήκευση
- Πιέστε το κουμπί / BND (26) για να επιλέξετε την 
επιθυμητή ζώνη συχνότητας.
- Πιέστε και κρατήστε το κουμπί */+ / AS/PS (21). Η ένδειξη 
SEARCH εμφανίζεται. Η συσκευή αρχίζει την αυτόματη 
αναζήτηση. Όταν ένας σταθμός εντοπίζεται (από τη 
λειτουργία αυτόματης αναζήτησης), θα παίξει για λίγα 
δευτερόλεπτα πριν να ξεκινήσει νέα αναζήτηση για επόμενο 
σταθμό. Η αντίστοιχη ένδειξη του σταθμού αναβοσβήνει.
- Πιέστε ένα από τα αριθμητικά κουμπιά (8) για να 
αποθηκεύσετε τον σταθμό. 

Περιήγηση στους αποθηκευμένους σταθμούς
- Πιέστε */+ / AS/PS (21). Όλοι οι σταθμοί παίζουν για λίγο 
με τη σειρά.
- Πιέστε */+ / AS/PS (21). Όταν παίξει ο επιθυμητός σταθμός 
μένει συντονισμένος. 

Εναλλακτικές συχνότητες (AF) 
Οι AF είναι ένα RDS (Radio Data System)  και είναι μόνο 
διαθέσιμο για σταθμούς FM. Η συσκευή αναζητά την 
καλύτερη συχνότητα για τον επιλεγμένο σταθμό. 
- Πιέστε το κουμπί AF/MON (22) για να ενεργοποιήσετε ή να 
απενεργοποιήσετε αυτή την λειτουργία. 
Η ένδειξη AF  εμφανίζεται: Η λειτουργία ενεργοποιείται και 
πληροφορίες RDS λαμβάνονται
Η ένδειξη AF  αναβοσβήνει: δεν λαμβάνονται πληροφορίες 
RDS 
Η ένδειξη AF δεν εμφανίζεται: Η λειτουργία είναι ανενεργή.

Τύπος προγράμματος (PTY) 
Μερικοί σταθμοί FM εκπέμπουν εκτός από το όνομα του 
σταθμού και τον τύπο του προγράμματος. 
Μπορείτε να ψάξετε για σταθμούς με ορισμένο είδος. 
- Πιέστε το κουμπί PTY (17).
- Επιλέξτε τον επιθυμητό κώδικα PTY πατώντας τα κουμπιά 

▲/▼(23). Το είδος PTY εμφανίζεται. Τέτοιοι τύποι 

προγράμματος μπορούν να είναι παραδείγματος χάριν:  
ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ POP M CLASSICS

Μετά από την επιλογή του τύπου PTY, πιέστε το κουμπί ► 
(23). Η ένδειξη PTY SEEK  εμφανίζεται στην οθόνη. Η 
συσκευή αναζητά σταθμούς όποιοι ανταποκρίνονται στο 
συγκεκριμένο είδος PTY και σταματά όταν βρεθεί 
αντίστοιχος σταθμός. Εάν κανένας σταθμός αυτού του 

είδους δε βρεθεί εμφανίζεται η ένδειξη PTY NONE. 
Η λειτουργία PTY απενεργοποιείται εάν το επιλεγμένο είδος 
PTY δεν λαμβάνεται πλέον. Πιέστε το κουμπί PTY  (17) για 
να τερματίσετε τη λειτουργία.

Ανακοίνωση κυκλοφορίας (TA)
- Κρατήστε το κουμπί EQ/ TA (19) για να ενεργοποιήσετε και 
να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία. Η ένδειξη TA  
εμφανίζεται όταν η λειτουργία είναι ενεργή.
Σε λειτουργία TA, η αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη 
λειτουργία γίνεται αυτόματα. Η ένδειξη TRAFFIC εμφανίζεται 
στην οθόνη. Το επίπεδο της έντασης προσαρμόζεται 
αυτόματα σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που έχουν γίνει για την 
εκπομπή των ανακοινώσεων της κυκλοφορίας.
- Κρατήστε το κουμπί EQ/ TA (19) κατά τη διάρκεια της 
αναπαραγωγής για να σταματήσετε τη λειτουργία ΤΑ.

Γενικές λειτουργίες CD 
Λειτουργία αντι-ηλεκτροπληξίας (ESP – προστασία από 
ηλεκτροπληξία) 
Η μονάδα είναι εξοπλισμένη με προστασία από 
ηλεκτροπληξία. Αυτή η λειτουργία εξουδετερώνει τις 
αναταράξεις σε ανώμαλο δρόμο και εξασφαλίζει τη συνεχή 
αναπαραγωγή ήχου. 

Εισαγωγή και εξαγωγή CD 
- Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης (1) για να βάλετε την 
πρόσοψη
- Εισάγετε το CD με την ετικέτα προς τα επάνω στη θέση για 
CD που βρίσκετε στην πρόσοψη.
- Για να βγάλετε το CD, πιέστε το κουμπί  (28) όταν η 
πρόσοψη είναι τοποθετημένη. Όταν αφαιρείτε το CD η 
συσκευή γυρνάει στη λειτουργία του ραδιοφώνου
- Αφαιρέστε το CD από τη μονάδα. Το CD θα ανασυρθεί και 
πάλι μετά από 10 δευτερόλεπτα, αν δεν αφαιρεθεί από την 
θήκη. Σε αυτή την περίπτωση η αναπαραγωγή δεν ξεκινάει 
αυτόματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
>> Παρακαλώ σημειώστε: 
Υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία αντιγραφικών και του 
λογισμικού συμπίεσης στην αγορά. Υπάρχουν διαφορές 
στην ποιότητα ανάμεσα στα CD του εμπορίου και σε CD 
που είναι γραμμένα στο σπίτι. Επιπλέον, η βιομηχανία 
μουσικής δεν έχει καθορίσει πρότυπα (προστασία 
αντιγραφών).  Για αυτόν τον λόγο μπορεί να εμφανιστούν σε 
εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις προβλήματα 
αναπαραγωγής ήχου από CD και MP3/WMA CD. Αυτό δεν 
αποτελεί δυσλειτουργία αυτής της συσκευής. 

Επιλογή λειτουργίας CD (υπάρχει CD μέσα στη 
συσκευή) 
Πιέστε επανειλημμένα το κουμπί PAIR/MOD (4) μέχρι να 
εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη  CDP PLAY 

Λειτουργία παράληψης (Skip Mode)
Πιέστε το κουμπί ► (23) ή (23) ◄, για να προσπεράσετε το 
επόμενο ή το προηγούμενο τραγούδι. Ο τίτλος και ο 
υπολειπόμενος χρόνος εμφανίζονται στην οθόνη. 



Fast Forward/Rewind
Πιέστε και κρατήστε τα κουμπιά ◄(23) ή (23)► για να 
ξεκινήσετε τις λειτουργίες fast forward ή rewind.

Παύση
Πιέστε το κουμπί  PAU (9), για να σταματήσετε στιγμιαία την 
αναπαραγωγή.  Η ένδειξη S-PAUSE εμφανίζεται στην 
οθόνη.
- Πιέστε πάλι το κουμπί  PAU (9), για να ξεκινήσετε ξανά την 
αναπαραγωγή.

Λειτουργία επανάληψης
- Πατήστε το κουμπί RPT (11) για να επαναλάβετε τον 
τρέχοντα τίτλο. Η ένδειξη S-RPT και τρέχων τίτλος 
εμφανίζονται. Πιέστε ξανά για να επανέρθετε στον κανονικό 
τρόπο αναπαραγωγής.
- Μόνο για αρχεία MP3 και CDs με μορφή MP3 : 
- Κρατήστε το κουμπί RPT  (11) πιεσμένο για να 
επαναλάβετε το τρέχον αρχείο. Η ένδειξη D-RPT και ο 
τρέχων τίτλος εμφανίζονται. 
Πιέστε το κουμπί για να αποκαταστήσετε την κανονική 
αναπαραγωγή ήχου. 

Εισαγωγή
- Πιέστε το κουμπί SCN  (10). Εμφανίζεται η ένδειξη S-
SCAN. Όλα τα τραγούδια παίζουν για 10 δευτερόλεπτα στη 
σειρά. Πιέστε ξανά το κουμπί για να επιστρέψετε στον 
κανονικό τρόπο αναπαραγωγής ήχου. 
- Μόνο για αρχεία MP3 και CD με αρχεία σε μορφή MP3:
Κρατήστε το SCN  κουμπί (10) πατημένο για λίγο. Όλοι οι 
τίτλοι μέσα στον τρέχων φάκελο αναπαράγονται με τη σειρά 
για περίπου 10 δευτερόλεπτα.  Η ένδειξη D-SCAN  και ο 
τρέχων τίτλος εμφανίζονται. Πιέστε το κουμπί για να 
αποκαταστήσετε την κανονική αναπαραγωγή.

Τυχαία αναπαραγωγή ήχου 
- Πιέστε το κουμπί SHF (14). Η ένδειξη S-SHF και ο τρέχων 
τίτλος εμφανίζονται στην οθόνη. Όλα τα αρχεία 
αναπαράγονται σε τυχαία σειρά. Πιέστε ξανά για να 
επιστρέψετε πάλι στον κανονικό τρόπο αναπαραγωγής.
- Μόνο για αρχεία MP3 και CD με αρχεία σε μορφή MP3:
Κρατήστε το κουμπί SHF (14) πατημένο για λίγο. Ξεκινά 
τυχαία αναπαραγωγή όλων των τίτλων που υπάρχουν στον 
τρέχον φάκελο. Η ένδειξη D-SCAN  και ο τρέχων τίτλος 
εμφανίζονται. Πιέστε το κουμπί για να αποκαταστήσετε την 
κανονική αναπαραγωγή.

Πρόσθετες λειτουργίες MP3/WMA CD 
Παράλειψη φακέλου
Πιέστε DIR - (13) ή DIR + (12) για να προσπεράσετε το 
επόμενο ή προηγούμενο φάκελο. Η αναπαραγωγή ξεκινά 
αυτόματα με το πρώτο επιλεγμένο τραγούδι.

Λειτουργία αναζήτησης 
Αναζήτηση τίτλου 
- Πιέστε*/+ / AS/PS (21).

- Πιέστε τα κουμπιά ▲/▼ (23) μέχρι ο επιθυμητός αριθμός 
τίτλου να εμφανιστεί στην οθόνη.
- Πιέστε SEL  (5) για επιβεβαίωση. Το επιλεγμένο τραγούδι 
αναπαράγεται. Εμφανίζονται το όνομα του αρχείου και του 

φακέλου.
- Πιέστε*/+ / AS/PS (21) δύο φορές. 
- Πιέστε/τα κουμπιά (23), έως ότου είναι το επιθυμητό 
σύμβολο φανεί στην οθόνη και επιβεβαιώστε τη ρύθμιση 
πατώντας SEL (5).
- Επαναλάβετε αυτό το βήμα έως ότου να εισαχθούν οι 
επιθυμητοί χαρακτήρες. 
- Πιέστε το κουμπί / BND (26) για επιβεβαίωση. Όλα 
τα τραγούδια που ξεκινούν από τους επιλεγμένους 
χαρακτήρες εμφανίζονται.

- Επιλέξτε τον επιθυμητό τίτλο πατώντας το ▲/▼
(23).Χρησιμοποιήστε κουμπί  / BND για να αρχίσετε την 
αναπαραγωγή ήχου (26). 

Αναζήτηση καταλόγου 
- Πιέστε*/+ / AS/PS (21) τρεις φορές.

- Πιέστε το ▲/▼  (23) για να επιλέξετε τον επιθυμητό 
κατάλογο. (ROOT = κύριος κατάλογος)
- Επιβεβαιώστε την επιλογή σας πατώντας SEL  (5) 
- Επιλέξτε τώρα τον επιθυμητό τίτλο στον επιθυμητό φάκελο. 

Κάνετε την επιλογή σας με τα κουμπιά ▲/▼  (23).
- Επιβεβαιώστε την επιλογή σας με το κουμπί SEL.  Ο τίτλος 
αναζήτησης είναι έτοιμος για αναπαραγωγή.

Θύρα USB 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
>> Μεγάλη ποικιλία συσκευών USB στην αγορά μας 
αποτρέπει από την εγγύηση της πλήρους συμβατότητας με 
όλες οι συσκευές USB. Για αυτόν τον λόγο σε εξαιρετικά 
σπάνιες περιπτώσεις εμφανίζονται προβλήματα 
αναπαραγωγής ήχου μέσω USB. Αυτό δεν είναι  
δυσλειτουργία της συσκευής. 

> > Παρακαλώ σημειώστε:  η θύρα USB εξυπηρετεί μόνο 
την αναπαραγωγή ήχου από μέσα μνήμης και όχι για τη 
φόρτιση άλλων εξωτερικών συσκευών (όπως π.χ. 
Smartphones). Μόνο μία χαμηλής ισχύος (100 mA) παροχή 
ηλεκτρικού ρεύματος μπορεί να υποστηριχθεί. Αυτή η θύρα 
USB δεν είναι σχεδιασμένη για τη χρήση εξωτερικά 2,5 " 
σκληρού δίσκου, ο οποίος μπορεί να ανεβάσει ισχύ μέχρι 
1100 mA κατά την εκκίνηση.
Χρησιμοποιήστε την υποδοχή AUX-IN για αναπαραγωγή 
μουσικής από Smartphone, iPod, ή iPhone αντίστοιχα. Εκτός 
αν η αναπαραγωγή μουσικής μέσω Bluetooth δεν 
υποστηρίζεται. 

Σύνδεση Πολυμέσων (Media)
- ανοίξτε το προστατευτικό κάλυμμα της θύρας USB.
- συνδέστε τη συσκευή USB. Η μονάδα ανιχνεύει αρχεία 
MP3 ή WMA και εμφανίζεται η ένδειξη USB PLAY. Η 
αναπαραγωγή ήχου αρχίζει αυτόματα.
- Για να αποφύγετε σκόνη επανατοποθετήστε το 
προστατευτικό κάλυμμα όταν δεν υπάρχει συνδεδεμένη 
συσκευή USB.

Λειτουργία αναπαραγωγής ήχου και αναζήτησης 
- Η λειτουργία αναπαραγωγής ήχου αρχείων από εξωτερική 
συσκευή και η λειτουργία της αναζήτησης είναι παρόμοια με 
το MP3 CD.



- Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί PAIR/MOD (4)για να 
επιλέξετε τη λειτουργία USB.

Card Reader (SD/MMC)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
>> Η μεγάλη ποικιλία των καρτών μνήμης στην αγορά μας 
αποτρέπει από την εγγύηση της πλήρους συμβατότητας της 
συσκευής με όλες τις κάρτες μνήμης. Για αυτόν τον λόγο 
μπορεί να εμφανιστούν σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις 
προβλήματα αναπαραγωγής ήχου από κάρτες μνήμης. Αυτό 
δεν αποτελεί δυσλειτουργία της συσκευής.

Σύνδεση πολυμέσων
- Αφαιρέστε τη πρόσοψη. 
Εισάγετε την κάρτα μνήμης, με την ετικέτα να δείχνει επάνω, 
στην υποδοχή μέχρι να ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος. 
Τοποθετήστε ξανά την πρόσοψη (βλ. σελίδα 85). Η οθόνη 
δείχνει SD PLAY.  Η αναπαραγωγή αρχείων MP3 ή WMA 
από την κάρτα μνήμης γίνεται αυτόματα. 

Αφαίρεση της κάρτας μνήμης
Πιέστε την άκρη της κάρτας μνήμης για να την αφαιρέσετε.

Λειτουργία αναπαραγωγής ήχου και αναζήτησης 
- Η λειτουργία για την αναπαραγωγή αρχείων ήχου από την 
εξωτερική συσκευή αποθήκευσης είναι όμοια με αυτή για τα 
MP3 CD.
- Πιέστε επανειλημμένα PAIR/MOD (4) για να επιλέξετε τη 
λειτουργία της κάρτας μνήμης.

Τηλεφώνημα μέσω Bluetooth 
Το Bluetooth είναι μια τεχνολογία για ασύρματη σύνδεση 
συσκευών που βρίσκονται σε κοντινές αποστάσεις. Η 
τεχνολογία Bluetooth επιτρέπει χρήση κινητών τηλεφώνων 
έχοντας παράλληλα ελεύθερα τα χέρια σας. Ο οδηγός 
μπορεί να συνομιλήσει μέσω του κινητού τηλεφώνου του, 
χωρίς να χρειάζεται να το κρατάει στο αυτί του. 
Αυτή η συσκευή σας προσφέρει την επιλογή χρήσης ενός 
κινητού τηλεφώνου που να διαθέτει Bluetooth. Η ακτίνα 
λειτουργίας είναι περίπου 3 μέτρα ανάλογα με τη συσκευή. 

Για τη βέλτιστη ποιότητα ήχου κατά τη διάρκεια ενός 
τηλεφωνήματος 
Μην ρυθμίζετε πού υψηλά την ένταση του ήχου. Αυτό μπορεί 
να έχει ως αποτέλεσμα την ανατροφοδότηση (σφύριγμα) 
από τα ηχεία. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
>> Η ρύθμιση του ηχείου εξαρτάται από τη θέση 
εγκατάστασης του ηχείου στο μικρόφωνο, επομένως δεν 
μπορεί να ρυθμιστεί.

Καταχώρηση των συσκευών (PAIRING) 
Προτού κάνετε μια κλήση μέσω του ραδιοφώνου του 
αυτοκινήτου, πρέπει να συνδέσετε τις συσκευές.
- Πιέστε το κουμπί PAIR/MOD (4) έως ότου η ένδειξη  
PAIRING να εμφανιστεί στην οθόνη.
- Επιλέξτε το μενού Bluetooth στο κινητό σας τηλέφωνο και 
καταχωρήστε το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου στο κινητό σας. 
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του τηλεφώνου σας. Η 

συσκευή "CarBT" εμφανίζεται ως επιλογή στο κινητό σας. 
- Εισάγετε τον τετραψήφιο κωδικό "0000" στο κινητό σας 
τηλέφωνό, σύμφωνα με τον κατασκευαστή της συσκευή σας, 
το μοντέλο και το λογισμικό. 
- Εάν η εγγραφή έχει πραγματοποιηθεί επιτυχώς, οι ενδείξεις 
PAIR OK και CONN OK εμφανίζονται στην οθόνη του 
ραδιόφωνου. Το σύμβολο  εμφανίζεται στην οθόνη (7).Το 
ραδιόφωνο αλλάζει αυτόματα στη λειτουργιά BT AUDIO.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
>> Εάν η εγγραφή δεν έχει πραγματοποιηθεί επιτυχώς η 
ένδειξη ”NOT PAIR“ εμφανίζεται στην οθόνη
>> Σύμφωνα με τον κατασκευαστή του κινητού σας, πρέπει 
να πραγματοποιήσετε ξανά την εγγραφή (PAIRING) και να 
καταχωρήστε το κινητό σας στο ραδιόφωνο του αυτοκινήτου. 
>> Η συμβατότητα του Bluetooth δεν μπορεί να εγγυηθεί για 
μελλοντικά μοντέλα κινητών τηλεφώνων.
>> Για να επιτύχετε τη βέλτιστη σύνδεση, βεβαιωθείτε ότι η 
μπαταρία του κινητού σας είναι φορτισμένη πλήρως. 
>> Μερικοί τύποι κινητών τηλεφώνων έχουν λειτουργία 
εξοικονόμησης ενέργειας. Παρακαλώ απενεργοποιήστε 
ρύθμιση εξοικονόμησης ενέργειας διαφορετικά μπορούν να 
υπάρξουν προβλήματα κατά τη διάρκεια της κλήσης μέσω 
Bluetooth. 
>> Για να είναι σε θέση να διευθύνετε τις εισερχόμενες ή τις 
εξερχόμενες κλήσεις, το Bluetooth του τηλεφώνου σας 
πρέπει να παραμείνει ενεργοποιημένο. Παρακαλώ ανατρέξτε 
στο εγχειρίδιο χρήσης του τηλεφώνου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
>> Παρακαλώ εξασφαλίστε ότι μιλάτε προς το 
ενσωματωμένο μικρόφωνο (24). Εξωτερικό μικρόφωνο δεν 
μπορεί να συνδεθεί.

Αποσύνδεση των συσκευών (κουμπί #/SCAN/CON (18)) 
- Οι συσκευές συνδέονται εάν σβήνετε το ραδιόφωνο του 
αυτοκινήτου μέσω ανάφλεξης ή από τη συσκευή.
- Κρατήστε το κουμπί #/SCAN/CON (18) πατημένο για να 
αποσυνδέσετε τη συσκευή. Η ένδειξη DISCONN  εμφανίζεται 
στην οθόνη (7).

Επανασύνδεση συσκευών (κουμπί #/SCAN/CON (18)) 
Αυτή η συσκευή υποστηρίζει αυτόματη επανασύνδεση. 
Οι απαιτήσεις είναι: 
- Οι συσκευές να έχουν ήδη καταχωρηθεί. 
- Το Bluetooth να είναι ενεργοποιημένο στο κινητό σας 
τηλέφωνο.. 
- Το κινητό σας να υποστηρίζει αυτήν την λειτουργία. 
Μετά από την απενεργοποίηση και επανενεργοποίηση του 
αυτοκινήτου ή της συσκευής, ενεργοποιείται η αυτόματη 
επανασύνδεση. Αυτό μπορεί να διαρκέσει μερικά 
δευτερόλεπτα.  Η ένδειξη CONN TRY είναι φαίνεται στην 
οθόνη (7). Εάν η σύνδεση έχει αποκατασταθεί, εμφανίζεται η 
ένδειξη CONN OK.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
>> Εναλλακτικά, μπορείτε επίσης να πιέσετε εν συντομία το 
κουμπί #/SCAN/CON (18). Η ένδειξη CONN TRY 
εμφανίζεται επίσης στην οθόνη(7). 



Ρυθμίσεις μενού τηλεφώνου
Αυτό το μενού ανοίγει μόνο αν η συσκευή έχει συνδεθεί 
επιτυχώς με το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου. 
- Πιέστε το κουμπί T-MENU (25). 
- Πιέστε το κουμπί T-MENU (25) ξανά για να ανοίξετε πάλι 
την επόμενη ρύθμιση.

- Πιέστε τα κουμπιά ▲/▼(23) για να αλλάξετε την τρέχουσα 

ρύθμιση. 

Οι ακόλουθες ρυθμίσεις είναι διαθέσιμες: 
PRE NUM  εδώ μπορείτε να έχετε πρόσβαση στους 10 
αποθηκευμένους αριθμούς ταχείας κλήσης. Για να βρείτε 
έναν αριθμό σε ταχεία κλήση ακολουθήστε τα παρακάτω 
βήματα: 

- Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲/▼ (23) για να επιλέξετε τον 

αριθμό μνήμης (0-9). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
>> Εάν μια θέση μνήμης είναι κενή, η ένδειξη EMPTY 
εμφανίζεται. Εάν μια θέση μνήμης είναι ήδη κατειλημμένη, ο 
αποθηκευμένος αριθμός εμφανίζεται.

- Επιβεβαιώστε την επιλογή σας με το κουμπί SEL (5). Η 
ένδειξη DIAL εμφανίζεται.
- Εισάγετε με τη βοήθεια των αριθμητικών κουμπιών τον 
επιθυμητό αριθμό τηλεφώνου. Η ένδειξη SAVE OK 
εμφανίζεται στην οθόνη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
>> Εάν έχετε εισαγάγει έναν ή περισσότερους αριθμούς 
λάθος, μπορείτε να διαγράψετε τους αριθμούς 
χρησιμοποιώντας το κουμπί /BND (26)

Πιέστε εν συντομία:  Οι αριθμοί διαγράφονται ξεχωριστά
Κρατήστε πατημένο:  Όλοι οι αριθμοί που έχετε εισάγει 
διαγράφονται.
 >> Οι αποθηκευμένοι αριθμοί ταχείας κλήσης χάνονται εάν 
το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου επαναρυθμιστεί 
χρησιμοποιώντας το κουμπί RESET (30). 

Χρησιμοποιήστε έναν αποθηκευμένο αριθμό ταχείας 
κλήσης 
- Πιέστε το κουμπί (3). Η ένδειξη DIAL -> φαίνεται στην 
οθόνη.
- Κρατήστε το αντίστοιχο νούμερο πατημένο για να καλέσετε 
τον επιθυμητό αποθηκευμένο αριθμό τηλεφώνου. Η ένδειξη
CALLING εμφανίζεται στην οθόνη. 
RECEIVED Μπορείτε να εμφανίσετε έναν κατάλογο των 

τελευταίων εισερχόμενων κλήσεων. Πιέστε το 
κουμπί  (3) για να καλέσετε τον αριθμό που 
φαίνεται στην οθόνη

DIALED Μπορείτε να εμφανίστε τους τελευταίους 10 
αριθμούς που έχετε καλέσει.

MISSED Μπορείτε να εμφανίσετε τις αναπάντητες 
κλήσεις.

MANU ANS Ρυθμίσεις απάντησης κλήσης

■ MANU ANS: για να δεχτείτε μια κλήση πρέπει 
να πατήσετε το κουμπί (3).

AUTO ANS ■ AUTO ANS: το ραδιόφωνο δέχεται την κλήση 

χωρίς να χρειαστεί να πιέσετε το πλήκτρο (3)
TALK Μπορείτε ρυθμίσετε την επιθυμητή ένταση 

συζήτησης.     
VOLUME

Τερματισμός κλήσης
Χρησιμοποιήστε το κουμπί  / BND (26) για να 
τερματίσετε εξερχόμενες ή εισερχόμενες κλήσεις.  Η ένδειξη  
CALL END παρουσιάζεται στην οθόνη. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
>> Για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση, πιέστε πάλι 
το κουμπί  /BND (26).

Εξερχόμενες κλήσεις 
- Πιέστε το κουμπί  (3) . Η ένδειξη DIAL εμφανίζεται.
- Το νούμερο του τηλεφώνου εισάγεται χρησιμοποιώντας το 
αριθμητικό κουμπί. Ο αποθηκευμένος τηλεφωνικός αριθμός 
παρουσιάζεται στην οθόνη του ραδιοφώνου του 
αυτοκινήτου. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
>> Εάν έχετε εισαγάγει έναν ή περισσότερους αριθμούς 
λάθος,  μπορείτε να τους διαγράψετε χρησιμοποιώντας το 
κουμπί  / BND
Πιέστε εν συντομία:  Οι αριθμοί διαγράφονται ξεχωριστά 
Κρατήστε πατημένο:  Όλοι οι αριθμοί που έχετε εισάγει 
διαγράφονται.
- Για να καλέστε τον επιθυμητό αριθμό, πιέστε μετά το 
κουμπί (3). Η ένδειξη CALLING εμφανίζεται.

Επανάληψη κλήσης
Η συσκευή αποθηκεύει τον τελευταίο αριθμό που καλέσατε. 
Για να τον ανακτήσετε, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: 
- Πιέστε το κουμπί  (3)  δύο φορές. Η ένδειξη LAST NUM 
εμφανίζεται και έπειτα ο τελευταίος επιλεγμένος τηλεφωνικός 
αριθμός παρουσιάζεται στην οθόνη.
- Πιέστε το κουμπί  (3) πάλι για να καλέσετε αυτό το 
νούμερο.

Εισερχόμενες κλήσεις 
Όταν υπάρχουν εισερχόμενες κλήσεις, ένας ήχος ακούγεται 
από τα ηχεία και εάν αυτός που καλεί έχει CLIP "Εμφάνιση 
Αναγνώρισης Γραμμής Κλήσης (ταυτότητα καλούντος)" 
ενεργοποιημένη, ο αριθμός αυτού που σας καλεί φαίνεται 
στην οθόνη του ραδιοφώνου. Αλλιώς εμφανίζεται η ένδειξη 
“RINGING“ στην οθόνη.
- Για να είστε σε θέση να απαντήσετε μια εισερχόμενη 
κλήση, πιέστε το κουμπί  (3). Μπορείτε να ακούσετε τον 
συνομιλητή σας κατευθείαν μέσω από τα ηχεία του 
αυτοκινήτου.

Μεταφορά κλήσης μεταξύ του ραδιοφώνου αυτοκινήτου 
και κινητού τηλεφώνου 
Μπορείτε να μεταφέρετε μια κλήση πάλι στο κινητό σας. 
- Κρατήστε το κουμπί T-MENU (25) πατημένο. 
Η ένδειξη TRANSFER παρουσιάζεται στην οθόνη (7). Το 
ραδιόφωνο ενεργοποιεί τη λειτουργία MUTE. Πιέστε αυτό το 
κουμπί ξανά και κρατήστε το πατημένο για μεταφέρεται την 
κλήση στο ραδιόφωνο του αυτοκινήτου. 



Αναπαραγωγή μουσικής μέσω A2DP  (Προηγμένο 
Σύστημα Μετάδοσης Ηχου) 
Αυτό περιλαμβάνει ένα σύστημα Bluetooth με συνεργασία 
κατασκευαστών. Τα στερεοφωνικά ακουστικά σήματα 
μεταφέρονται ασύρματα μεταξύ της μονάδας αναπαραγωγής 
ήχου (πηγή) και της συσκευής-δέκτη. Για να είστε σε θέση 
να χειρίζεστε την πηγή μέσω τηλεχειριστηρίου, η μονάδα 
αναπαραγωγής ήχου θα πρέπει να υποστηρίζει λειτουργία 
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile). 

Η πλήρης λειτουργία δεν μπορεί να εγγυηθεί λόγω 
διαφορετικών κατασκευαστών συσκευών, μοντέλων και 
εκδόσεων λογισμικού. 

- Αφότου έχετε συνδέσει τις συσκευές μεταξύ τους, μπορείτε 
να αρχίσετε την αναπαραγωγή μουσικής χρησιμοποιώντας 
το κουμπί PAU (9). Πρέπει να αρχίσετε την αναπαραγωγή 
μουσικής εκ των προτέρων στο κινητό σας, ανάλογα με τον 
κατασκευαστή της συσκευής, το μοντέλο και τις εκδόσεις 
λογισμικού. 

- Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ◄/► (23) για να επιλέξετε 
τον επόμενο ή τον προηγούμενο τίτλος. 

Καθαρισμός 
Προφυλάξεις ασφάλειας 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
Είναι πιθανή ζημιά στη συσκευή
>> Βεβαιωθείτε ότι η υγρασία δεν διαπερνά τη συσκευή, 
καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημία. 

Καθαρισμός 
- Καθαρίστε τη μονάδα μόνο με ένα ελαφρώς υγρό ύφασμα. 

Αντιμετώπιση προβλημάτων
Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει σημαντικές οδηγίες για την 
αντιμετώπιση προβλημάτων. 
Παρακαλώ προσέξτε όλες τις οδηγίες για να αποφύγετε 
κινδύνους και ζημιές. 

Προφυλάξεις ασφάλειας 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
Παρακαλώ προσέξτε τις ακόλουθες οδηγίες ασφάλειας για 
να αποφύγετε κινδύνους και ζημιά.
>> Οι ηλεκτρικές επισκευές πρέπει να γίνονται μόνο από 
εξειδικευμένο προσωπικό που έχει εκπαιδευτή από τον 
κατασκευαστή. Λάθος επισκευές μπορεί να προκαλέσουν 
σημαντικό κίνδυνο για το χρήστη καθώς και ζημιές στη 
συσκευή. 



Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα Πιθανή αιτία Αντιμετώπιση 

Η συσκευή δεν ενεργοποιείται Η μηχανή του αυτοκινήτου δεν είναι 
αναμμένη 

Αν η παροχή ρεύματος είναι σωστά 
συνδεδεμένη στο αυτοκίνητο, γυρίστε το 
κλειδί στη θέση «ACC” 

Δεν έχει ήχο Η ένταση είναι ρυθμισμένη στο ελάχιστο Αυξήστε τη φωνή 

Η συνδεσμολογία δεν είναι σωστή Ελέγξτε τη συνδεσμολογία 

Το CD δεν φορτώνει ή εξάγεται Υπάρχει ήδη CD μέσα στη συσκευή Βγάλτε το CD από τη συσκευή πριν βάλτε 
άλλο CD 

Έχετε τοποθετήσει το CD ανάποδα Βάλτε το CD με την επιγραφή από την πάνω 
πλευρά 

Το CD είναι πολύ λερωμένο ή ελαττωματικό Καθαρίστε το CD ή βάλτε ένα άλλο 

Η διαμόρφωση του CD δεν υποστηρίζεται Βάλτε ένα διαφορετικό CD 

Έχετε κάνει λάθος κατά την εγγραφή του CD Ελέγξτε το CD σε μία άλλη συσκευή 

Η θερμοκρασία μέσα στο αυτοκίνητο είναι 
πολύ υψηλή 

Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει ή 
περιμένετε μέχρι ο περιβάλλοντας χώρος να 
επανέλθει σε φυσιολογική θερμοκρασία 

Συμπύκνωση στο λέιζερ Απενεργοποιήστε τη συσκευή για αρκετές 
ώρες μέχρι η υγρασία να εξατμιστεί 

Το CD «κολλάει» Η γωνία εγκατάστασης είναι μεγαλύτερη 
από 30ο 

Μειώστε τη γωνία εγκατάστασης κάτω από 
30ο 

Το  CD είναι λερωμένο ή κατεστραμμένο Καθαρίστε το CD ή βάλτε ένα άλλο CD 

Τα κουμπιά δεν λειτουργούν Ο ενσωματωμένος μικροϋπολογιστής δεν 
λειτουργεί σωστά λόγω θορύβου 

Πιέστε το RESET(30) 

Η πρόσοψη δεν είναι σωστά τοποθετημένη Βγάλτε την πρόσοψη, πιέστε το RESET και 
ξαναβάλτε την 

Το ραδιόφωνο δεν λειτουργεί ή δεν αναζητά 
σταθμούς αυτόματα 

Το καλώδιο της κεραίας δεν είναι 
συνδεδεμένο 

Τοποθετήστε καλά το καλώδιο της κεραίας 

Το σήμα είναι αδύναμο Επιλέξτε ένα σταθμό χειροκίνητα 

Η μνήμη των σταθμών δεν λειτουργεί Το βύσμα ISO Α (συνεχώς θετικό) δεν είναι 
σωστά τοποθετημένο 

Ελέγξτε την καλωδίωση. Συμβουλευτείτε το 
κεφάλαιο συνδέσεις 

Η συσκευή USB δεν λειτουργεί Η θύρα USB είναι μόνο για τις κατάλληλες 
συσκευές USB. Όλες οι διαθέσιμες 
συσκευές δεν είναι συμβατές. Πιθανόν μία 
μη συμβατή συσκευή είναι συνδεδεμένη. 

Συνδέστε μία κατάλληλη συσκευή 
USB.Βεβαιωθείτε ότι τα αρχεία είναι σε 
μορφή FAT32 

Η κάρτα μνήμης SD/MMC δεν λειτουργεί Η συσκευή δεν μπορεί να διαβάσει την 
κάρτα 

Ελέγξτε την κάρτα. Βάλτε τη με την πλευρά 
με τα γράμματα προς τα πάνω. Βεβαιωθείτε 
ότι τα αρχεία είναι σε μορφή FAT32 

Δεν γίνεται σύνδεση μέσω Bluetooth Το Bluetooth του κινητού σας είναι 
απενεργοποιημένο 

Ενεργοποιήστε το Bluetooth του κινητού σας 

 


