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ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ  ΧΡΗΣΗΣ                                                   FX-362 ΡΑΔΙΟ-CD/MP3                                        
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.POWER/MODE : Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση/Aλλαγή λειτουργίας 

2.VOL/SEL: Αυξομείωση Έντασης/   Επιλογέας Λειτουργιών 

3.MIC : Μικρόφωνο(δεν εμπεριέχεται) 

4.MUTE: Σίγαση 

5.1/      : Προεπιλεγμένος Σταθμός 1/Αναπαραγωγή/Παύση 

6.2/INT: Προεπιλεγμένος Σταθμός 2/Εισαγωγή κομματιού 

7.3/RPT:  Προεπιλεγμένος Σταθμός 3/  Επανάληψη κομματιού 

8.4/RDN: Προεπιλεγμένος Σταθμός 4/  Τυχαία αναπαραγωγή  

9.5/+10: Προεπιλεγμένος Σταθμός 5/  Δέκα κομμάτια μπροστά 

10.6/-10: Προεπιλεγμένος Σταθμός 6/  Δέκα κομμάτια πίσω 

11.ΕQ  Equalizer 

12.RES Επαναφορά ρυθμίσεων 

13.CLK Ένδειξη ώρας 

14.BAND Εναλλαγή μπάντας 

15.AMS Αυτόματη αποθήκευση σταθμών 

16.USB   Είσοδος συσκευής USB 

17. Αισθητήρας  σήματος τηλεχειριστηρίου 

18.Οθόνη LCD  

19.Υποδοχή CD 

20.       Προηγούμενο κομμάτι/Σκανάρισμα προς τα κάτω 

21.       Επόμενο κομμάτι/Σκανάρισμα προς τα πάνω 

22.EJ  Έξοδος CD 

23.Είσοδος κάρτας SD  

24.AUX IN 



                              
Λειτουργίες                                                                                                                             .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αυτόματη Επισκόπηση Αποθηκευμένων 
Σταθμών  
Πιέστε AMS  και η μονάδα θα αναπαράγει για 5 δευτερόλεπτα 
κάθε έναν από τους προαποθηκευμένους σταθμούς.  

Αποθήκευση Σταθμών 
Πιέζοντας τα αριθμητικά πλήκτρα 1 - 6  για δυο δευτερόλεπτα 
αποθηκεύετε τον σταθμό της επιλογής σας στην αντίστοιχη 
θέση. 

 
Λειτουργία USB  
Πιέστε το πλήκτρο MOD έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη  
USB.Συνδέστε τη συσκευή USB στην υποδοχή USB(12). 
Αυτόματα ενεργοποιείται η αναζήτηση και η αναπαραγωγή 
αρχείων MP3 και WMA. Οι επιλογές  λειτουργίας είναι ίδιες με 
τις επιλογές τις λειτουργίας MP3/WMA. 

 
Επιλογή Κομματιών 
Πιέστε   /   επανειλημμένα για να διαλέξετε τα κομμάτια.  

Επιλογή Φακέλων  
Πιέστε τα πλήκτρα -10 και  +10 για μετάβαση 10 αρχεία πριν ή 
μετά.  
M5 και  M6 δεν λειτουργούν. 

Αναπαραγωγή και Παύση Δίσκου 
Πιέστε το πλήκτρο ΠΑΥΣΗΣ για παύση της αναπαραγωγής. 
Πιέστε ξανά για να συνεχιστεί η αναπαραγωγή κανονικά. 

Επισκόπηση όλων των Φακέλων 
Πιέστε το πλήκτρο INT για επισκόπηση των φακέλων.  Πιέστε 
ξανά για να αναπαραγωγή των αρχείων του φακέλου. 

Επανάληψη Αναπαραγωγής 
Πιέστε το πλήκτρο RPT για την επανάληψη αναπαραγωγής 
του ίδιου φακέλου. Πιέστε ξανά για να σταματήσετε την 
επανάληψη του κομματιού. 

Τυχαία Επανάληψη Αναπαραγωγής 
Πιέστε το πλήκτρο RDM για τυχαία αναπαραγωγή. Πιέστε ξανά 
για να σταματήσετε την αναπαραγωγή. 
 

Λειτουργία USB  
Πιέστε το πλήκτρο MOD έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη  
USB.Συνδέστε τη συσκευή USB στην υποδοχή USB(12). 
Αυτόματα ενεργοποιείται η αναζήτηση και η αναπαραγωγή 
αρχείων MP3 και WMA. Οι επιλογές  λειτουργίας είναι ίδιες με 
τις επιλογές τις λειτουργίας MP3/WMA. 

 
Επιλογή Κομματιών 
Πιέστε   /   επανειλημμένα για να διαλέξετε τα κομμάτια.  

Επιλογή Φακέλων  
Πιέστε τα πλήκτρα -10 και  +10 για μετάβαση 10 αρχεία πριν ή 
μετά.  
M5 και  M6 δεν λειτουργούν. 

Αναπαραγωγή και Παύση Δίσκου 
Πιέστε το πλήκτρο ΠΑΥΣΗΣ για παύση της αναπαραγωγής. 
Πιέστε ξανά για να συνεχιστεί η αναπαραγωγή κανονικά. 

Επισκόπηση όλων των Φακέλων 
Πιέστε το πλήκτρο INT για επισκόπηση των φακέλων.  Πιέστε 
ξανά για να αναπαραγωγή των αρχείων του φακέλου. 

Επανάληψη Αναπαραγωγής 
Πιέστε το πλήκτρο RPT για την επανάληψη αναπαραγωγής 
του ίδιου φακέλου. Πιέστε ξανά για να σταματήσετε την 
επανάληψη του κομματιού. 

Τυχαία Επανάληψη Αναπαραγωγής 
Πιέστε το πλήκτρο RDM για τυχαία αναπαραγωγή. Πιέστε ξανά 
για να σταματήσετε την αναπαραγωγή. 

 

Γενικές Λειτουργίες 
 
Ενεργοποίηση της Μονάδας (Power On/Off) 
Πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε συσκευή. Για 
να απενεργοποιήσετε πιέστε POWER.  

Αυξομείωση Έντασης / Επιλογή Λειτουργίας 
Κυλήστε την αυξομείωση έντασης SEL  για να ρυθμίσετε την 
επιθυμητή ένταση λειτουργίας. 
Πιέζετε στιγμιαία προς τα μέσα τον επιλογέα λειτουργιών  για να 
πλοηγηθείτε μέσα από τις λειτουργίες Volume (VOL), Bass (BAS), 
Treble (TRE), Balance (BAL), Fader (FAD), Loudness LOUD. Αν 
μετά από λίγα δευτερόλεπτα δεν έχετε επιλέξει επιθυμητή 
λειτουργία, τότε η οθόνη θα επανέλθει στην αρχική της 
κατάσταση. 
Πιέζετε παρατεταμένα το πλήκτρο SEL και επιλέγετε μία από τις 
παρακάτω λειτουργίες. TA SEEK ή ALARM – PI SOUND ή 
MUTE- RETUNE L ή S – MASK DPI ή ALL- BEEP – ALL ή OFF. 
TA SEEK / TA ALARM 
Καθορίζει τις ενέργειες της μονάδας εφόσον δεν υπάρχει λήψη 
δεδομένων TP στο διάστημα των 5 δευτερολέπτων: 
-TA SEEK: Το radio επανασυντονίζεται σε άλλον ραδιοσταθμό με 
την υπηρεσία TP. 
-TA ALARM: Το radio δεν συντονίζεται αλλά ο χαρακτηριστικός 
προειδοποιητικός ήχος θα σιγάσει. 
PI SOUND ή PI MUTE 
Αποτρέπει τις παρεμβολές 
RETUNE L RETUNE S 
Όταν η υπηρεσία PI δεν μπορεί να ανιχνευθεί, το radio 
επανασυντονίζεται στον επόμενο ραδιοσταθμό με τον ίδιο κωδικό 
PI. Όταν ο ραδιοσταθμός με τον ίδιο κωδικό PI δεν μπορέσει να 
ανιχνευθεί μετά από έναν πλήρη κύκλο ανίχνευσης στις 
συχνότητες, τότε το radio επανέρχεται στον τελευταία επιλεγμένο 
ραδιοσταθμό προσωρινά ώσπου να υπάρξει λήψη κωδικού PI. 
RETUNE L: 90 δευτερόλεπτα 
RETUNE S: 30 δευτερόλεπτα 
MASK: DPI/ALL 
MASK DPI: Καλύπτει το σταθμό AF που έχει διαφορετικό PI (DPI). 
MASK ALL: Καλύπτει το σταθμό AF που έχει διαφορετικό  PI και 
δεν έχει χαμηλό RDS σήμα. 
BEEP 
Ένας χαρακτηριστικός ήχος ακούγετε όταν πιέζετε οποιοδήποτε 
πλήκτρο. 

 
Πληροφορίες οθόνης 
Εμφανίζονται οι πληροφορίες προγραμμάτων στην οθόνη.   
Δέκτης σήματος τηλεχειριστήριου 
Για οποιαδήποτε επιλογή μέσω πληκτρολογίου να σημαδεύετε το 
δέκτη σήματος με το πληκτρολόγιο. 

 Είσοδος Aux In 
Για την αναπαραγωγή ήχου μέσω της μονάδας από μια εξωτερική 
συσκευή, εισάγετε χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο καλώδιο στην 
είσοδο AUX ή στην είσοδο USB  αντίστοιχα 
 

Λειτουργία Ραδιοφώνου 
 
Πιέστε MOD (11) έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη RADIO  

Επιλογή Μπάντας Συχνοτήτων 
Πατήστε επανειλημμένα BAND  για να επιλέξετε την επιθυμητή 
μπάντα συχνοτήτων ως εξής: FM1 → FM2 → FM3 
 

Χειροκίνητη Εύρεση Σταθμών  
Για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία χειροκίνητης εύρεσης 
σταθμών, πιέστε /   για δυο δευτερόλεπτα και η ένδειξη 
“MANUAL” θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD. Εάν δεν πιέσετε 
κάποιο  από τα κουμπιά για μερικά δευτερόλεπτα ενεργοποιείτε η 
αυτόματη αναζήτηση σταθμών και η ένδειξη “AUTO” θα 
εμφανιστεί στην οθόνη LCD 
 

Αυτόματη Επιλογή-Αποθήκευση Σταθμών  
Πιέστε AMS  για δυο δευτερόλεπτα και αυτομάτως η μονάδα θα 
αρχίσει την λειτουργία αυτόματης επιλογής-αποθήκευσης 
σταθμών αρχίζοντας από την συχνότητα στην οποία βρίσκεται 
κάνοντας έναν πλήρη κύκλο στις συχνότητες. Όταν τελειώσει, θα 
έχουν επιλεχθεί 6 σταθμοί με το πιο δυνατό σήμα στις αντίστοιχες 
θέσεις 1-6 .  



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

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΙΤΙΑ ΛΥΣΗ 

Η συσκευή δεν λειτουργεί Το αυτοκίνητο είναι σβηστό 
Στρίψτε το κλειδί του αυτοκινήτου στη θέση 

“ACC” της μίζας 
 Η ασφάλεια έχει καεί Αλλάξτε την ασφάλεια 

Δεν ακούγεται ήχος 
Ο ήχος παραμορφώνεται 

 

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. 

 
 


