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Σηµαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής 

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ! ΜΠΟΡΕΙ 

ΝΑ ΕΚΤΕΘΕΙΤΕ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 

ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ  ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ. ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 

ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΕΡΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ 

ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ.  

 ΠΡΟΣΟΧΗ:  Για να απαλείψετε το κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας µην 

εκθέτετε τη συσκευή σε υγρασία και προσέξτε µα µην εισχωρήσουν µέσα σε 

αυτή υγρά. Μην επιτρέπετε την είσοδο µικροαντικειµένων από τις σχισµές 

εξαερισµού της συσκευής. Στην περίπτωση που διαπιστώσετε ότι υγρό ή κάποιο 

µικροαντικείµενο εισχώρησε στην συσκευή αποσυνδέστε την αµέσως από την τροφοδοσία 

ρεύµατος. Πηγαίνετε τη συσκευή σε ένα ειδικευµένο τεχνικό για επιθεώρηση πριν την 

λειτουργήσετε εκ νέου. 

∆ιαβάστε τις οδηγίες : ∆ιαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες ασφαλείας και χρήσης πριν 

θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία για πρώτη φορά. 

Οδηγίες για επίδειξη προσοχής : Λαµβάνετε πάντα υπόψη τις οδηγίες για επίδειξη 

προσοχής που αναγράφονται επάνω στη συσκευή ή στο φυλλάδιο µε τις οδηγίες χρήσης. 

Καθαρισµός: Kαθαρίζετε το περίβληµα της συσκευής µόνο µε ένα στεγνό πανί ή µε 

ηλεκτρική σκούπα 

Εξαερισµός: Γύρω από τη συσκευή πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 10cm ελεύθερου 

χώρου. Τοποθετήστε τη συσκευή έτσι ώστε να µην εµποδίζεται ο σωστός εξαερισµός της. Για 

παράδειγµα, η συσκευή δεν θα πρέπει να τοποθετείται επάνω σε κρεβάτια, καναπέδες ή 

παρόµοιες επιφάνειες, γιατί στις θέσεις αυτές είναι πιθανόν να καλύπτονται τα ανοίγµατα 

εξαερισµού της. Το ίδιο ισχύει και για τις κλειστές βιβλιοθήκες ή τα ντουλάπια που δεν έχουν 

επαρκή εξαερισµό.  

Θερµότητα:  Η συσκευή θα πρέπει να τοποθετείται µακριά από πηγές θερµότητας όπως οι 

θερµάστρες, τα καλοριφέρ, τα κλιµατιστικά και άλλες συσκευές συµπεριλαµβανοµένων και 

των ενισχυτών. 

Παροχή ρεύµατος: Η συσκευή θα πρέπει να τροφοδοτείται αποκλειστικά µε ηλεκτρικό 

ρεύµα 230V AC / 50Hz. 

Kαλώδιο τροφοδοσίας: Συνδέστε τη συσκευή µε το ρεύµα τροφοδοσίας µόνο µε το 

καλώδιο που τη συνοδεύει στη συσκευασία της ή µε ένα που θα έχει ακριβώς τα ίδια 

χαρακτηριστικά. Μην τροποποιείτε το καλώδιο τροφοδοσίας σε καµία περίπτωση. Το 

καλώδιο τροφοδοσίας θα πρέπει να τοποθετείται έτσι ώστε να µην κινδυνεύει να πατηθεί, να 

παρασυρθεί ή να κοπεί από  αντικείµενα που θα τοποθετηθούν επάνω του. Φροντίστε 

επίσης ώστε να µην τσακίζει σε κανένα σηµείο του. 

∆ιακοπή της λειτουργίας: Βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα εάν δεν σκοπεύετε να τη 

χρησιµοποιήσετε για µεγάλο χρονικό διάστηµα. 

Σταµατήστε αµέσως τη χρήση της συσκευής και δώστε τη για επιθεώρηση σε ένα ειδικευµένο 

τεχνικό αν διαπιστώσετε κάτι από τα ακόλουθα: 

• To καλώδιο τροφοδοσίας ρεύµατος ή ο ακροδέκτης του έχουν καταστραφεί 
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• Μικροαντικείµενα ή υγρά έπεσαν µέσα στη συσκευή 

• Η συσκευή εκτέθηκε σε βροχή ή µε οποιοδήποτε τρόπο εισχώρησε κάποιο υγρό σε αυτή. 

• Η συσκευή δείχνει σηµάδια ελαττωµατικής λειτουργίας 

• Η συσκευή έπεσε στο έδαφος ή καταστράφηκε το περίβληµα της 

Ιδανικά τοποθετήστε την συσκευή σε ένα Rack εγκατάστασης επαγγελµατικών συσκευών. 

Εναλλακτικά τοποθετείστε τη συσκευή σε µια σταθερή επίπεδη επιφάνεια, στιβαρή αρκετά να 

αντέχει το βάρος της. Μην τη τοποθετείτε σε µια κυλιόµενη βάση που µπορεί να 

αναποδογυρίσει. 

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

• Ωµική και 100V έξοδος 

• ∆έκτης FM (Προαιρετικά δεν διατίθεται σε όλα τα µοντέλα) 

• MP Player µε ανάγνωση από USB ή κάρτα µνήµης 

• ∆υνατότητα τηλεχειρισµού 

• ∆έκτης Blue Tooth  

 

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΡΑ 90 

1. Ενδεικτικό ψαλιδισµού 

2. Ενδεικτικό led σήµατος 

3. Ενδεικτικό λειτουργίας 

4. Οθόνη ενδείξεων 

5. ∆ιακόπτες ενεργοποίησης εξόδων 

ηχείων 

6. ∆ιακόπτης ON/OFF 

7. Ρύθµιση έντασης εισόδου ΜΑΙN 

8. Ρύθµιση έντασης εισόδου LINE 

9. Ρυθµιστικό µπάσων µουσικής 

10. Ρυθµιστικό πρίµων µουσικής 

11. Ρυθµιστικό µπάσων µικροφώνου 

12. Ρυθµιστικό πρίµων µικροφώνων 

13. Ρυθµιστικό έντασης εισόδου MIC 1 

14. Ρυθµιστικό έντασης εισόδου MIC 1 

15. Είσοδος µικροφώνου 1 (µε 

προτεραιότητα όταν υπάρχει σήµα) 

16. Είσοδος µικροφώνου 2  

Λειτουργίες µονάδας ραδιοφώνου 

USB/SD reader 

Επιλογή επόµενου 

τραγουδιού, παρατεταµένο 

πάτηµα αυξάνει την ηχητική 

ένταση 

Αναπαραγωγή προσωρινή 

παύση 

Επιλογή προηγούµενου 

τραγουδιού, παρατεταµένο 

πάτηµα µειώνει 

την ηχητική ένταση.  

Ισοστάθµισης 

Είσοδος USB 

Είσοδος SD 
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ΠΙΣΩ ΟΨΗ ΕΝΙΣΧΥΤΗ ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ 

 

1. Είσοδος  AUX 

2. Είσοδοi AUX  

3. Ωµική έξοδος σύνδεσης ηχείων  (8-16Ω) 

4. 100V έξοδοι ηχείων* 

5. 4 Έξοδοι ηχείων 100V - ενεργοποιούνται µέσω διακοπτών στην πρόσοψη*. 

 

*Προσοχή συνδέετε µόνο την ωµική ή µόνο την 70V ή 100V έξοδο 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ 

 

∆ιακόπτης ενεργοποίησης-θέσης σε αναµονή της συσκευής 

∆ιακόπτης επιλογής εισόδου τρόπους λειτουργίας 

Σταµάτηµα αναπαραγωγής από ΜΡ3 

 

Σίγαση 

 

Επανάληψη µουσικού κοµµατιού από ΜΡ3 

 

Επιλογή ηχητικής ισοστάθµισης 

 

 Κουµπιά άµεσης επιλογής µουσικού κοµµατιού (για 

λειτουργία ΜΡ3) 

 

VOL + :  

VOL -: 

Μετάβαση στο προηγούµενο κοµµάτι 

Μετάβαση στο επόµενο κοµµάτι 

                                Αναπαραγωγή προσωρινή παύση 
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ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝ∆ΕΣΗ BLUE TOOTH  

 

Επιλέξτε την είσοδο Blue Tooth στον ενισχυτή, ενεργοποιήστε την αντίστοιχη λειτουργία στο 

κινητό σας και αναζητήστε συσκευές, ο ενισχυτής θα εµφανιστεί σαν PA-90, επιλέξτε τον και 

συνδεθείτε. Μετά το «ταίριασµα» των συσκευών θα µπορείτε να αναπαράγετε µουσική από 

το κινητό σας. 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ  MP3 ΑΠΟ  USB Flash ΚΑΙ ΚΑΡΤΑ ΜΝΗΜΗΣ 

 

Η συσκευή είναι συµβατή µε τις περισσότερες επώνυµες  µνήµες SD και USB Flash µε 

χωρητικότητα > 2GB. Προτείνονται κατασκευαστές όπως Κingston, Apacer, Verbatim, 

Toshiba. Όµως δεν µπορούµε να εγγυηθούµε συµβατότητα µε όλες της µνήµες που µπορεί 

να υπάρχουν στην αγορά. 

 

Η συσκευή αναπαράγει µόνο αρχεία MP3ε µέγιστο ρυθµό µεταγωγής 320kbps. 

 

Το φορµά της µνήµης πρέπει να είναι FAT 16, 32 ή 64. 

 

Για µεγαλύτερη ταχύτητα στην ανεύρεση αρχείων προτείνεται να υπάρχουν στην µνήµη µόνο 

αρχεία MP3. 

 

Σε κάθε directory µπορεί να είναι αποθηκευµένα έως και 99 τραγούδια η δοµή της 

αρχειοθέτησης της µνήµης πρέπει να έχει την παρακάτω µορφή 

 

 

TEXNIKA ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 PA 90 

Ισχύς εξόδου (Wrms/Peak) 90/150 
Ευαισθησία MIC <15mV 
Ωµική έξοδος ηχείων 8-16Ω 
Έξοδοι υψηλής αντίστασης 7-100V0 
Ευαισθησία AUX <400mV 

Λόγος σήµατος προς θόρυβο >75dB 
Απόκριση συχνότητας  20Hz-20KHz 
Κατανάλωση (W) 120 
∆ιαστάσεις (cm) ΠxYxB 480x90x350 
Bάρος (kg) 7.2 
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ΠΡΟΣΟΧΗ 

Ποτέ µην επιχειρήσετε να αποσυναρµολογήσετε την συσκευή. Για οποιαδήποτε 

δυσλειτουργία που πιθανόν εµφανιστεί πρέπει να απευθύνεστε σε κάποιο ειδικευµένο 

τεχνικό ή στον εισαγωγέα της στην Ελλάδα (TELEIMPEX A.E τηλ: 216 4003900 ή στο 

tele@tele.gr) 

 

H δήλωση συµµόρφωσης CE της συσκευής βρίσκεται αναρτηµένη στην ιστοσελίδα 

www.tele.gr 

 

Οι όροι εγγύησης του προϊόντος αναφέρονται στην ιστοσελίδα 

http://www.tele.gr/gr/content/terms 

 

 

Αν και το προϊόν δεν περιέχει βλαβερά υλικά µετά το τέλος της ωφέλιµης ζωής του 

πρέπει να ανακυκλώνεται σύµφωνα µε τους τοπικούς και Ευρωπαϊκούς 

κανονισµούς για την ανακύκλωση ηλεκτρονικών συσκευών. 

 

 

 


