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CD/USB/AM/FM Boombox 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ 

ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ  ΡΕΥΜΑΤΟΣ 

Πρίν τη  χρήση, βεβαιωθείτε ότι η ονομαστική τάση της συσκευής σας ταιριάζει με την οικιακή τάση. 

Σημείωση : Συνδέστε τη μία πλευρά του  καλώδιου στην υποδοχή (είσοδο) της συσκεύης για Α/C, και το άλλο μέρος στη 
οικιακή παροχή ρεύματος.  

ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 

Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος AC από την υποδοχή εισόδου ΑC  της μονάδας.Η ενέργεια  μπαταρίας κόβεται 
αυτόματα από το καλώδιο, ενώ είναι συνδεδεμένη η συσκεύη. 

Όταν μειωθεί η ένταση του ήχου ή παραμορφωθεί ο ήχος, παρακαλούμε αντικαταστείστε τις μπαταρίες με καινούργιες. 

Εισάγετε 6 Χ 1.5V(R14/UM2/C) μπαταρίες. 

Προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη  περιβαλλοντική πτυχή  της απόρριψης μπαταριών. Οι μπαταρίες δεν πρέπει να 
εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα όπως ήλιο, φωτιά και παρόμοια. 
ΠΡΟΣΟΧΗ! H συσκευή δεν θα πρέπει να εκτίθεται σε υγρά και  αντικείμενα που περιέχουν υγρά, όπως βάζα. Τα 
αντικείμενα αυτά δε θα πρέπει να τοποθετούνται πάνω στη συσκευή. 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

FM 88-108MHz 

Πηγή ενέργειας:AC:230V-50Hz, DC :9V 

Θύρα USB :5VDC, 200mA 

Διαστάσεις:24.5х 20х11.8CM 

Βάρος:1.18 KGS 

ΘΕΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ 
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ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ 

1.ΛΑΒΗ 12.ΔΕΙΚΤΗΣ USB 
2.ΘΥΡΑ CD 13.ΚΟΥΜΠΙ TUNING(ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ) 
3.ΥΠΟΔΟΧΗ AUX-IN 14.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ USB/FM/AM 
4.OΘΟΝΗ LCD 15.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
5.KOYMΠΙ EΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 16.ΚΟΥΜΠΙ ΕΝΤΑΣΗΣ 
6.ΚΟΥΜΠΙ ΔΙΑΚΟΠΗΣ 17.FM ANTENNA 
7.ΚΟΥΜΠI ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΩ 18.AC ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 
8.ΚΟΥΜΠΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΜΠΡΟΣ 19.ΘΑΛΑΜΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 
9.ΚΟΥΜΠΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ/ΠΑΥΣΗΣ 20 ΔΕΙΚΤΗΣ LED ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ/ΠΑΥΣΗΣ 
10.ΚΟΥΜΠΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜAΤΟΣ 21.ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
11.ΔΕΙΚΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

 

 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Ακούγωντας  μουσική από το ραδιόφωνο 

1.Εισάγεται το βύσμα  σε μία κεντρική παροχή ρεύματος. 

2.Πατήστε το κουμπί αναπαραγωγής/πάυσης. Ο Δείκτης λειτουργίας ενεργοποιείται. 

3. Θέστε το διακόπτη ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ στη θέση RADIO. 

4.Σύρετε  το διακόπτη BAND για να επιλεξετε ΑΜ/FΜ ST.Band. 

5.Περιστέψτε το κουμπί ΤUNING(ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ) για να ψάξετε τον επιθυμητό σταθμό. 

6.Περιστέψτε το κουμπί VOLUME στο επιθυμητό επίπεδο έντασης ήχου. 

7.Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή , θέστε το διακόπτη λειτουργίας στη θέση OFF. 

Για να έχετε τη καλύτερη λήψη ΑΜ, περιστρέψτε ελαφρώς τη συσκευή ή μετακινείστε τη συσκεύη σε άλλο δωμάτιο του 
σπιτιού μέχρι να αποκτήσετε καλύτερη λήψη. 

Για να αποκτήσετε καλύτερη λήψη FM, επεκτείνετε πλήρως τη κεραία FM. Aποφύγετε κοντινή επαφή με ηχεία και με 
άλλες ηλεκτρικές συσκεύες. 
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Ακούγωντας μουσική από δίσκο CD 

1. Εισάγετε το βύσμα σε μία κεντρική παροχή ρεύματος. 
2. Πατήστε το κουμπί αναπαραγωγής/παύσης. Ο δείκτης λειτουργίας ανάβει. 
3. Θέστε το διακόπτη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (FUNCTION) στη θέση CD. 
4. Για να ανoίξετε τη θύρα CD σηκώνεται το τμήμα ΟPEN/CLOSE(άνοιγμα/κλείσιμο)  δίπλα στην θύρα CD. Εισάγετε το 
δίσκο στο θάλαμο για δίσκο με τη μεριά του τίτλου στραμμένη προς τα πάνω. 
5. Ο συνολικός αριθμός των κομμάτιών που περιέχει το CD θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD. H συσκευή θα αρχίσει να 
παίζει το cd. 
6. Πατήστε το κουμπί SKIP FORWARD/SKIP BACKWARD  για να μεταβείτε στο προηγούμενο/επόμενο κομμάτι. 
7. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί SKIP FORWARD/SKIP BACKWARD  για να  να αναζητήσετε γρήγορακαι να 
εντοπίσετε ένα συγκεκριμένο απόσπασμα  μέσα σε ένα κομμάτι. 
8. Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής του CD, πατήστε το κουμπί PLAY/PAUSE για να σταματήσει το CD και μετά πιέστε 
resume για να αρχίζει να παίζει  από εκεί που σταμάτησε.Ο Δείκτης αναπαραγωγής δεν αναβοσβήνει. 
9. Πατήστε το κουμπί STOP για να σταματήσει να παίζει το cd και ο συνολικός αριθμός κομματιών θα εμφανιστεί στην 
οθόνη LCD. 
10. Μετά την αναπαραγωγή όλων των τραγουδιών , το CD player  θα σταματήσει αυτόματα και ο συνολικός αριθμός 
των τραγουδιών θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD. 
11. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Μην ανοίγετε το θάλαμο που μπαίνει το CD όταν παίζει το cd  ή όταν περιστρέφεται. Πρώτα πατήστε το κουμπί STOP. 

 Αναπαραγωγή άλλων συσκευών ήχου από τη συσκευή 

 Μπορείτε να απολαύσετε τη μουσική ενός ψηφιακού mp3 player, υπολογιστή ή   οποιαδήποτε άλλης εξωτερικής 
συσκευής ήχου  με μια στερεοφωνική υποδοχή ήχου 3.5mm. 

1. Εισάγετε ένα καλώδιο ήχου (δεν περιλαμβάνεται) με βύσμα 3.5mm σε κάθε άκρο.Δηλαδή το ένα άκρο στην 
υποδοχή ΗEADPHONES(ακουστικά) ή υποδοχή LINE OUT του MP3 player ή του υπολογιστή σας και το άλλο άκρο στην 
υποδοχή ΑUX-IN της συσκεύης. Αυτό το καλώδιο είναι διαθέσιμο σε οποιοδήποτε κατάστημα ηλεκρικών ειδών. 
2. Συνδέστε το παρεχόμενο  καλώδιο τροφοδοσίας AC ή μπαταρίες. 
3. Πατήστε το κουμπί αναπαραγωγής/παύσης. Ο Δείκτης λειτουργίας ανάβει. 
4. Σύρετε το διακόπτη FUNCTION στη θέση AUX. 
5. Aνάψτε το mp3 player ή τον υπολογιστή σας, προσαρμόστε την ένταση του mp3 player/υπολογιστή και ρυθμίστε 
την στο επιθυμητό επίπεδο 
6. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί αναπαραγωγής/παύσης για 3 δευτερόλεπτα για να απενεργοποίησετε 
τη συσκεύη. 
 
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1/ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΛΩΝ 
 
1. Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής του CD , πατήστε το κουμπί SKIP FORWARD/ το κουμπί SKIP BACKWARD  για να 
επιλέξετε το τραγούδι που επιθυμείτε να επαναλάβετε. 
2. Πατήστε το κουμπί επανάληψης REP μία φορά, η συσκεύη θα παίξει το επιθυμητό τραγούδι επαναλαμβνόμενα. Το 
REP. θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD. 
3. Για να ακυρώσετε τις ρυθμίσεις, πατήστε το κουμπί REP μέχρι το REP να εξαφανιστεί από την οθόνη LCD. 
4. Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής του CD, πατήστε το κουμπί REP επαναλαμβανόμενα μέχρι να εμφανιστεί στην 
οθόνη LCD REP ALL(επανάληψη όλων) . Η συσκευή θα παίξει όλα τα τραδούδια του δίσκου επαναλαμβανόμενα. 
5. Για να ακυρώστε τις ρυθμίσεις πατήστε το κουμπί REP επαναλαμβανόμενα μέχρι ο δείκτης REPνα  εξαφανιστεί απο 
την οθόνη LCD. 
 
Για να προγραμματίστε συγκεκριμμένα κομμάτια(πάνω από 20 κομμάτια) 
1. Φορτώστε το CD που επιθυμείτε στο πρόγραμμα. 
2. Βεβαιωθείτε ότι το CD είναι σε λειτουργία διακοπής(stop mode). 
3. Πατήστε το κουμπί PROG μία φορά,  θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD. 
4. Πατήστε το κουμπί SKIP FORWAD / κουμπί SKIP BACKWARD μέχρι να φτάσετε στο επιθυμητό αριθμό κομματιού. 
5. Πατήστε το κουμπί |PROG για να αποθηκεύσετε την επιλογή σας. 
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6. Πατήστε το κουμπί PROG ξανά , για να δείτε γρήγορα τα προγραμματισμένα κομμάτια. Πατήστε το κουμπί PROG 
μία φορά για να επιλέξετε τη θέση προγράμματος και μπορείτε να αναθεωρήσετε το προγραματιμσένο κομμάτι ή να 
προγραμματίσετε νέο κομμάτι. 
7. Επαναλάβετε τα βήματα 4 και 5 μέχρι να εισέλθετε σε όλα τα κομμάτια. 
8. Αφού όλα τα κομμάτια που είναι στη μνήμη έχουν αναπαραχθεί το cd player θα σταματήσει αυτόματα. 
Για να επαναλάβετε τα προγραμματισμένα κομμάτια 
1. Κατά τη διάρκεια να αναπαραγωγής προγράμματος , πατήστε το κουμπί REP μία φορά και θα επαναληφθεί το 
συγκεκριμμένο προγραμματισμένο κομμάτι. 
2. Πατήστε το κουμπί REP ξανά και θα εναναληθφούν όλα τα προγραμματισμένα κομμάτια. Πατήστε το κουμπί Stop 
για να ακυρώσετε την επαναληπτική αναπαραγωγή των προγραμματισμένων κομματιών. 
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ USB MP3  
1. Εισάγετε το βύσμα μέσα σε μία κεντρική παροχή ρεύματος. 
2. Επιλέξτε το διακόπτη  FUNCTION(ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) στη θέση RADIO. 
3. Σύρετε το διακόπτη USB /FM/AM στη θέση USB. 
4. Εισάγετε τη συσκεύη USB στην υποδοχή USB,  για να αναπαράξετε μουσική mp3. 
5. O δείκτης αναπαραγωγής USB θα είναι φωτεινός. 
6. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί αναπαραγωγής/παύσης για 3 δευτερόλεπτα για να απενεργοποίηση. 
 
Απενεργοποίηση Αυτόματης Λειτουργίας 
 Όταν η συσκευή δε παίζει CD ή Aux in (βοηθητική είσοδο), η συσκεύη θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά απο 
10 λεπτά. ( α ) 
 Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να πατήσει “Play” για να “ξυπνήσει” το boombox (κουτί βόμβου) όταν η συσκευή 
έχει απενεργοποιηθεί από μόνη της. 
 Η παραπάνω διαδικασία δε θα δουλέψει όταν η συσκεύη είναι σε κατάσταση “POWER OFF”. 
 Για την  Λειτουργία αναπαραγωγής CD και Aux μετά την “αφύπνιση” από την αυτόματη απενεργοποιήση( α ) , 
παρακαλούμε ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Ο εξαερισμός δεν πρέπει να εμποδίζεται καλύπτοντας τα ανοίγματα με αντικείμενα, όπως εφημερίδες, 
τραπεζομάντιλα, κουρτίνες και τα λοιπά. 

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 Η έννοια του συμβόλου πάνω στο υλικό, εξάρτημα ή τη συσκευασία δηλώνει ότι αυτό το προϊόν δεν 
πρέπει να αντιμετωπίζεται όπως τα οικιακά απορρίμματα. Παρακαλούμε, απορρίψετε αυτόν τον εξοπλισμό στα σημείο 
συλλογής για την ανακύκλωση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες υπάρχουν ξεχωριστά συστήματα συλλογής χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 
προϊόντων. Η Εξασφάλιση της σωστής απόρριψης αυτού του προϊόντος, θα βοηθήσει στην πρόληψη πιθανών κινδύνων 
για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που διαφορετικά θα μπορούσαν να προκληθούν από έναν ακατάλληλο τρόπο 
απόριψης αυτού του προιόντος. Η ανακύκλωση των υλικών θα βοηθήσει στην εξοικονόμηση των φυσικών πόρων. Για 
αυτό παρακαλούμε η απόρριψη του ηλεκτρικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμου να μη γιίνεται μαζί με τα οικιακά 
απορρίματα. Μην πετάτε τις μπαταρίες μαζί με τα οικιακά απορρίμματα, αλλά να τα πάτε σε μια εγκατάσταση 
ανακύκλωσης μπαταριών. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, 
παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της πόλης σας, την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή 
το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. 
Για περισσότερες πληροφορίες και όρους εγγύησης  παρακαλώ επισκεφτείτε την ιστοσελίδα : www.soundstar.gr 
 

 


