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ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ  ΧΡΗΣΗΣ                                                        FX-227 ΡΑΔΙΟ-USB                                         

 
Αγαπητέ αγοραστή, διάβασε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης προτού χρησιμοποιήσεις τη 
συσκευή , έτσι  ώστε να αποφευχθεί   βλάβη λόγω εσφαλμένης χρήσης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 
POWER:Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση 9. Aux in 

MODE:Εναλλαγή λειτουργιών 10. Υποδοχή SD/MMC 

2. MUTE 11. Αυξομείωση Έντασης/ Εφέ Ήχου 

3. Εναλλαγή σταθμών/Αυτόματη αναζήτηση 12. 
Αναζήτηση σταθμών προς τα 
πίσω/Προηγούμενο τραγούδι 

4. Αποθηκευμένοι Σταθμoί 1-6 13. Επαναφορά ρυθμίσεων 

5. 
Αναζήτηση σταθμών προς τα 
εμπρός/Επόμενο τραγούδι 

14. 
Προηγούμενος φάκελος/10 τραγούδια 
πίσω 

6. DISPLAY: Οθόνη LCD 15 
Επόμενος φάκελος/10 τραγούδια 
μπροστά 

7. Ρολόι 16. Γρήγορη φόρτιση USB 

8. Υποδοχή USB   
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Γενικές Λειτουργίες                                                                                                              .            
 

1.Ενεργοποίηση της Μονάδας (Power On/Off) 
Πιέστε στιγμιαία το πλήκτρο  για να ενεργοποιήσετε συσκευή.  
Για να απενεργοποιήσετε ξαναπιέστε.  

 
2.Ρύθμιση έντασης Ήχου 

Περιστρέψτε το κόμβιο ή  για ρύθμιση ΗΧΟΥ 
Για επιλογή λειτουργίας πιέστε το κόμβιο εώς ότου εμφανιστεί η επιλογή που επιθυμείτε να 
ρυθμίσετε. Επιλέξτε μεταξύ ΜΠΑΣΣΑ/ΠΡΙΜΜΑ/ΙΣΟΡΟΠΙΑ/FADΕR/LOUDNESS 
 
3.LCD 
Στην οθόνη εμφανίζεται η ραδιοφωνική συχνότητα, η ώρα και το περιεχόμενο του MP3 
 
4.Εναλλαγή σταθμών FM/Αυτόματη αναζήτηση και αποθήκευση 
Πιέστε στιγμιαία το πλήκτρο (  ) για εναλλαγή μπάντας FM1-FM2-FM3. 
Πιέστε παρατεταμένα (  ) για αυτόματη αποθήκευση σταθμών 
 
5.Εναλλαγή λειτουργιών 
Με το πλήκτρο MODE, o χρήστης μπορεί να επιλέξει μεταξύ των λειτουργιών 
RADIO/USB/SD/AUX IN 
 
6.Αποθήκευση Ραδιοφωνικού σταθμού 
6 αριθμημένα κουμπιά για αποθήκευση 6 σταθμών ανά μπάντα 
Αποθήκευση σταθμού: 
1.Εύρεση σταθμού 
2.Επιλογή σταθμού 
3.Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί που επιθυμείτε να αποθηκεύσετε τον επιλεγμένο σταθμό. 
           
Για αποθήκευση σταθμού σε πλήκτρο με αποθηκευμένο άλλο σταθμό  
1.Επιλέξτε σταθμό 
2.Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί που επιθυμείτε να αποθηκεύσετε τον επιλεγμένο σταθμό. 
   Ο προηγούμενος σταθμός που ήταν αποθηκευμένος διαγράφεται αυτόματα 
 
7.Αναζήτηση σταθμών προς τα πίσω/Προηγούμενο τραγούδι 
Στη λειτουργία Ράδιο πιέστε στιγμιαία το κουμπί  για αναζήτηση σταθμών προς τις 
χαμηλότερες συχνότητες. Πιέστε παρατεταμένα για αυτόματη αναζήτηση σταθμών. 
Κατά την αναπαραγωγή MP3  πιέστε στιγμιαία για μεταφορά στο προηγούμενο τραγούδι, 
πιέστε παρατεταμένα για μεταφορά προς την αρχή του συγκεκριμένου τραγουδιού. 
8.Αναζήτηση σταθμών προς τα μπροστά/Επόμενο τραγούδι 
Στη λειτουργία Ράδιο πιέστε στιγμιαία το κουμπί  για αναζήτηση σταθμών προς τις 
υψηλότερες συχνότητες. Πιέστε παρατεταμένα για αυτόματη αναζήτηση σταθμών. 
Κατά την αναπαραγωγή MP3  πιέστε στιγμιαία για μεταφορά στο επόμενο τραγούδι, πιέστε 
παρατεταμένα για μεταφορά προς το τέλος του συγκεκριμένου τραγουδιού. 
9.Ρολόι 
Πιέστε στιγμιαία για προβολή της ώρας. Πιέστε παρατεταμένα για ρύθμιση ώρας. Ρυθμίστε 
με τα πλήκτρα (  ) ρύθμισης της έντασης και ρυθμίστε περιστρέφοντας.  
10.AUX IN 
Για την αναπαραγωγή ήχου μέσω της μονάδας από μια εξωτερική συσκευή, πιέστε MODE 
μέχρι να εμφανιστεί η λειτουργία ‘Aux Ιn’ και χρησιμοποιήστε το αντίστοιχο καλώδιο στην 
είσοδο AUX ΙΝ 
 
 



                              

 
11.RESET 
Σε περίπτωση δυσλειτουργίας της συσκευής πιέστε το πλήκτρο RESET για επαναφορά 
ρυθμίσεων. 
12.Υποδοχή SD 
Εισάγεται την κάρτα SD για ανάγνωση και αναπαραγωγή στην αντίστοιχη υποδοχή  
13.Υποδοχή USB 
Εισάγεται τη συσκευή USB για ανάγνωση και αναπαραγωγή στην αντίστοιχη υποδοχή 
15.Λειτουργία SD/USB 
1)Πιέστε  για αναπαραγωγή/ παύση 
2)Πιέστε   για αναπαραγωγή προηγούμενου ή επόμενου τραγουδιου 
3)Πιέστε ΙΝΤ  για αναπαραγωγή 10 δευτερολέπτων από το κάθε τραγούδι 
4)Πιέστε RPT για επανάληψη του ίδιου αρχείου 
4)Πιέστε RDM για τυχαία αναπαραγωγή τραγουδιών 
5)Πιέστε -10/6  στιγμιαία για μεταφορά 10 τραγούδια πριν 
   Πιέστε -10/6 παρατεταμένα για μεταφορά στον προηγούμενο φάκελο 
6)Πιέστε +10/6  στιγμιαία για μεταφορά 10 τραγούδια μετά 
    Πιέστε +10/6 παρατεταμένα για μεταφορά στον επόμενο φάκελο 
16.Φόρτιση μέσω USB 
Εισάγετε το καλώδιο τροφοδοσίας και φορτίστε το κινητό σας τηλέφωνο. 
 

 
Επίλυση Προβλημάτων                                                                                                               . 

 

Πριν αναζητήσετε λύση στον παρακάτω πίνακα, ελέγξτε τη σύνδεση καλωδίωσης. Για περαιτέρω 
πληροφορίες συμβουλευθείτε το κατάστημα αγοράς του προϊόντος. 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΙΤΙΑ ΛΥΣΗ 

Δεν λειτουργεί η οθόνη 

1.Το κίτρινο καλώδιο δεν είναι 
συνδεδεμένο με τη μπαταρία + 

 

1.Βεβαιωθείται πως το κίτρινο 
καλώδιο είναι συνδεδεμένο με 

τη μπαταρία + 
 

2.Η ασφάλεια έχει καεί 2.Αλλάξτε την ασφάλεια 

Δεν ακούγεται ήχος 
 

Η ένταση ήχου είναι στο 
minimum 

Ρυθμίστε τον ήχο στην 
επιθυμητή ένταση 

Δεν έχει γίνει σωστή σύνδεση 
καλωδίωσης 

Ελέγξτε τη σύνδεση 
καλωδίωσης 

Το ράδιο δεν 
ενεργοποιείται. 

Η αυτόματη αποθήκευση 
σταθμών δεν 

ενεργοποιείται. 

Η κεραία δεν είναι συνδεδεμένη Συνδέστε την κεραία 

Το σήμα είναι αδύναμο 
Επιλέξτε έναν σταθμό 

χειροκίνητα. 

 
 

Εγγύηση και εξυπηρέτηση                                                                                                       
.Η εγγύηση που σας παρέχουμε έχει χρονική διάρκεια 1 έτους από την στιγμή που αγοράσατε 
τη συσκευή. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, αναλαμβάνουμε την επισκευή της 
συσκευής εάν το πρόβλημα δεν οφείλεται σε λανθασμένο τρόπο λειτουργίας της συσκευής 
από τον αγοραστή. Επίσης η εγγύηση παύει να ισχύει εάν η συσκευή επισκευασθεί από μη 
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. 
Το παρόν προϊόν δεν θεωρείται αστικό απόβλητο και η απόρριψη του πρέπει να γίνεται σε 
κάδους ανακύκλωσης. 
Σημ.: Η τοποθέτηση – εγκατάσταση της συσκευής θα πρέπει να γίνει πάντοτε από 
εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη αυτοκινήτου. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να 
γίνεται τοποθέτηση από αναρμόδια άτομα καθώς ελλοχεύει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή άλλων 
ζημιών λόγω λανθασμένης συνδεσμολογίας και τροφοδοσίας. 


