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Είναι σημαντικό να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης πριν από τη χρήση του νέου προϊόντος 
σας για πρώτη φορά. 
 
Καλωσόρισμα 
Σας ευχαριστούμε για την αγορά του συστήματος Micro system Player APRC-106. Για να επωφεληθείτε 
πλήρως από αυτό το προϊόν, ακολουθήστε τις οδηγίες στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης πολύ προσεκτικά. 
Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. Είμαστε σίγουροι ότι το νέο σας 
Micro system θα ικανοποιήσει τις ανάγκες σας. 

 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ 

Αποσυσκευασία και εγκατάσταση 

* Αφαιρέστε προσεκτικά τη μονάδα από το κουτί και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας από την ίδια τη 

μονάδα. 

* Αφαιρέστε τυχόν περιγραφικές ετικέτες που μπορούν να βρεθούν είτε στο μπροστινό ή πάνω μέρος της 

μονάδας. Μην απομακρύνετε τυχόν ετικέτες που βρίσκονται είτε στο πίσω μέρος ή το κουμπί της μονάδας. 

 

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ 

 

ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ  ΡΕΥΜΑΤΟΣ 
 

1. Ελέγξτε αν η ηλεκτρική τάση που αναγράφεται στην πινακίδα που βρίσκεται στο κάτω μέρος της 
συσκευής αντιστοιχεί στην τοπική παροχή εναλλασσόμενου ρεύματος σας. Αν δεν το κάνει, 
συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας ή το εξουσιοδοτημένο σέρβις . 

2. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην είσοδο AC και στην πρίζα του τοίχου, το τροφοδοτικό είναι 
τώρα συνδεδεμένο και έτοιμο για χρήση. 

3. Για να απενεργοποιήσετε πλήρως τη συσκευή, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την 
πρίζα. 

4. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα του τοίχου για να προστατέψετε τη συσκευή 
σας κατά τη διάρκεια σφοδρών καταιγίδων. 

 

 

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ (ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ) 

Αφαιρέστε το καπάκι από την υποδοχή των μπαταριών και τοποθετήστε οκτώ μπαταρίες τύπου LR14, UM-2 
ή C-κύτταρα, (Αλκαλικές κατά προτίμηση) με τη σωστή πολικότητα, όπως υποδεικνύεται από το "+" και "-" 
που αναγράφονται στο εσωτερικό του διαμερίσματος 

 

Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες, κατά συνέπεια πρέπει να απορρίπτονται σωστά. 
Η λανθασμένη χρήση των μπαταριών μπορεί να προκαλέσει διαρροή και θα διαβρώσει το 
διαμέρισμα των μπαταριών  ή θα κάνει τις μπαταρίες να ανατιναχθούν. 
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 
 

1. ΘΥΡΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ STEREO 3.5mm  

2. ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΝΤΑΣΗΣ 

3. ΠΛΗΚΤΡΟ POWER/ ALARM OFF 

-Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση 

-Κλείσιμο ξυπνητηριού 

-διαγραφή ξυπνητηριού 

4. SD CARD ΘΥΡΑ 

-για να ακούσετε μουσική μέσα από την κάρτα SD 

5. ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

-για να επιλέξετε ανάμεσα στις λειτουργίες  ALARM/USB/SD/ 

 AUX/RADIO. 

1. ΘΥΡΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ STEREO 

2. ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΝΤΑΣΗΣ 

3. ΠΛΗΚΤΡΟ POWER/ ALARM OFF 

4. SD CARD ΘΥΡΑ 

5. ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

6. SNOOZE / REPEAT / MEMORY 

7. ΠΛΗΚΤΡΟ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ/ ΠΑΥΣΗ 

ΩΡΑ 

8. ΘΥΡΑ USB  

9.ΠΛΗΚΤΡΟ STOP/SLEEP  

10. ΩΡΑ-

(ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ)/ΩΡΑ+(ΕΠΟΜΕΝΟ)  

11. ΥΠΟΔΟΧΗ AUX-IN 

12. LCD ΟΘΟΝΗ 

13. ΕΝΔΕΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

14. ΑΡΙΣΤΕΡΟ & ΔΕΞΙ ΗΧΕΙΟ 

15.FM ΚΕΡΑΙΑ 

16 AC ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 

17. ΘΑΛΑΜΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 
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-επιλογή προβολής ώρας 12h ή 24h.  

6. SNOOZE / REPEAT / MEMORY  

-Πατήστε για να σταματήσει το ξυπνητήρι, μετα από λίγο θα χτυπήσει πάλι 

-Για να επαναλάβετε ένα κομμάτι του USB / SD. 

-30 προκαθορισμένες μνήμες. 

7. PLAY/PAUSE/TIME(ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ/ ΠΑΥΣΗ ΩΡΑ) 

- Για Να ξεκινήσετε ή προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής USB / SD. 

- Σε Λειτουργία ραδιοφώνου, πατήστε παρατεταμένα το play / pause / ώρα 

   γίνεται αυτόματη σάρωση καναλιών. 

-Για Να ρυθμίσετε την ώρα της μονάδας. 

-Για Να ρυθμίσετε την ώρα αφύπνισης. 

8. USB ΘΥΡΑ 

-για να ακούσετε αρχεία mp3 από τη USB συσκευή σας 

9. ΠΛΗΚΤΡΟ STOP/SLEEP 

-σταματάει την αναπαραγωγή από  USB/SD 

-Για Να ρυθμίσετε την απενεργοποίηση της συσκευής 

-Για Να ρυθμίσετε την ώρα του ύπνου. 

10. ΩΡΑ-(ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ)  

-Για Να ρυθμίσετε την ώρα της μονάδας. 
-Για Να επιλέξετε το προηγούμενο κομμάτι του USB / SD. 
-Πατήστε το κουμπί αυτό για 1,5 sec πίσω αναζήτηση εντός του κομματιού. 

ΩΡΑ + (NEXT) ΚΟΥΜΠΙ 

-Για Να ρυθμίσετε την ώρα της μονάδας. 

-Για Να επιλέξετε το επόμενο κομμάτι του USB / SD  

-Πατήστε Το κουμπί αυτό για 1,5 δευτερόλεπτα μπροστά αναζήτηση εντός του κομματιού. 

11. ΥΠΟΔΟΧΗ AUX-IN 

 - Συνδέστε το AUX IN της μονάδας σε μια πηγή ήχου, για παράδειγμα, MP3 player με ένα καλώδιο ήχου. 

12. LCD ΟΘΟΝΗ 

 - εμφανίζει την ώρα,  τον αριθμό του κομματιού του USB και τη συχνότητα του ραδιοφώνου. 

13. ΕΝΔΕΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

14. ΑΡΙΣΤΕΡΟ & ΔΕΞΙ ΗΧΕΙΟ 

15.FM ANTENNA 

16. AC ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 

17. ΘΑΛΑΜΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 

 

 

 

 

ΧΡΗΣΗ RADIO 

 

1. Πατήστε το κουμπί Επιλογή Λειτουργίας RADIO. 

2. Συντονιστείτε στην απαιτούμενη συχνότητα πιέζοντας BACK, NEXT ή PLAY / PAUSE / TIME. 

     Χειροκίνητος συντονισμός: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί BACK ή το κουμπί NEXT. 
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     Auto Tuning: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί PLAY / PAUSE / ώρα για να ξεκινήσετε τη 

λειτουργία αυτόματης σάρωσης. 

     Αποθήκευση Σταθμών: (30 μνήμες FM) 

      (1) Πατήστε το BACK ή NEXT επιλέξετε επιθυμητό σταθμό. 

      (2) Πατήστε το κουμπί MEMORY μία φορά, θα εμφανιστεί η ένδειξη αριθμού μνήμης. 

      (3) Πατήστε BACK ή NEXT για να επιλέξετε τον επιθυμητό αριθμό. 

      (4) Πατήστε το κουμπί MEMORY για να αποθηκεύσετε το σταθμό. 

      (5) Επαναλάβατε τα βήματα (1) έως (4) για να αποθηκευτεί άλλους σταθμούς στη μνήμη. 

3. Μετά το τέλος του προγραμματισμού. Πατήστε το κουμπί PLAY / PAUSE / TIME στη μονάδα, 

Πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να επιλέξετε τη συχνότητα που θέλετε να παίξετε. 

4. Πατήστε το πλήκτρο [VOL-] ή [VOL +] για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου. 

5. Η εξωτερική FM τηλεσκοπική κεραία είναι κατευθυντική. (Όταν λαμβάνετε μια εκπομπή FM, επεκτείνετε 

πλήρως την τηλεσκοπική κεραία και περιστρέψτε τη για καλύτερη λήψη.) 

6. Απενεργοποιήστε το ραδιόφωνο πατώντας το κουμπί FUNCTION για να επιλέξετε μια άλλη λειτουργία ή 
πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να απενεργοποιήσετε τη μονάδα. 
7. Η συχνότητα έχει αποθηκευτεί στη μνήμη τη στιγμή και θα εμφανιστεί όταν η μονάδα ξανά ενεργοποιηθεί 
και πάλι. 
 

ΧΡΗΣΗ USB / SD 
 
Για να ακούσετε το USB / SD με αρχεία MP3 μουσικής. 
-Πατήστε Το κουμπί FUNCTION για να επιλέξετε τη λειτουργία USB / SD. 
-Εισάγεται Μία κάρτα USB / SD, η μονάδα θα διαβάσει το USB / SD και θα ξεκινήσει η 
αναπαραγωγή αυτόματα. 
-Πατήστε PLAY / PAUSE πλήκτρο για αναπαραγωγή ή παύση της αναπαραγωγής 
-Πατήστε Το κουμπί STOP για να σταματήσετε την αναπαραγωγή 
-Πατήστε [VOL-] ή [VOL +] για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου. 
-Πατήστε BACK ή NEXT για να επιλέξετε κομμάτια του USB / SD 
-Πατήστε Και κρατήστε πατημένο το BACK ή το κουμπί NEXT για γρήγορη μετάβαση εμπρός ή 
πίσω εντός του κομματιού 
 
 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί BACK για να επιστρέψετε στην αρχή του 
τρέχοντος κομματιού. 
 Πατήστε το κουμπί BACK ή NEXT για να επιλέξετε το κομμάτι. 
 Πατήστε το κουμπί PLAY για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή. 
 
 
ΧΡΗΣΗ AUX 
 
1. Συνδέστε το AUX IN της μονάδας σε μια πηγή ήχου, για παράδειγμα, MP3 player με ένα 
καλώδιο ήχου. 
2. Πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο FUNCTION για να μεταβείτε στη λειτουργία AUX. 
3. Χρησιμοποιήστε τα εγγενή στοιχεία ελέγχου στη συνδεδεμένη συσκευή ήχου για να ξεκινήσετε 
την αναπαραγωγή μουσικής μέσω της συνδεδεμένης μονάδας. 
4. Ρυθμίστε το επίπεδο έντασης ήχου της συσκευής και το επίπεδο μονάδας στο επιθυμητό 
επίπεδο έντασης σας 
 

 

 

ΧΡΗΣΗ CLOCK 
 
Για να ρυθμίσετε την ώρα της μονάδας 
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1. Συνδέστε το AC στο (Η ακόλουθη εργασία θα πρέπει να είναι στην κατάσταση αναμονής). 
2. πατήστε το πλήκτρο TIME, ο χρόνος θα αρχίσει να αναβοσβήνει στην οθόνη LCD. 
3. Πατήστε clk-, CLK + για να επιλέξετε τον αριθμό του χρόνου. Μπορείτε να πατήσετε 
παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας για αλλαγή μορφή ώρας από 12h ή 24h. 
4. Πατήστε το κουμπί για επιβεβαίωση. 
5. Στη συνέχεια, μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα και τα λεπτά με την ίδια μέθοδο βήματα 3-4. 
 

ΧΡΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ 

 

POWER / ALARM OFF 

 Πατήστε αυτό το πλήκτρο για την ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του συστήματος. 

-υπό Κατάσταση απενεργοποίησης, όλα τα πλήκτρα ελέγχου δεν έχουν καμία λειτουργία εκτός από το πλήκτρο 

  Ώρα, Ξυπνητήρι, sleep και snooze. 

STOP/BAND/SLEEP BUTTON 

STOP / BAND / SLEEP  

-Σε Κανονική κατάσταση λειτουργίας, κρατήστε το πλήκτρο SLEEP περισσότερο από 1,5 sec για να 

ρυθμίσετε το χρόνο απενεργοποίησης  

 * Πατήστε αυτό το κουμπί για να ρυθμίσετε το χρόνο αντίστροφης μέτρησης του ύπνου. Πατήστε μία φορά 
είναι 00 λεπτά, πατήστε δύο φορές 90 λεπτά, και πιέστε περισσότερο χρόνο θα μειώσει 10 λεπτά μέχρι να 
πατήστε 10 φορές για να κλείσετε τη λειτουργία του ύπνου. 
 

ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ 

 

Για να ρυθμίσετε το ξυπνητήρι της μονάδας 

1. Συνδέστε το μετασχηματιστή στην. 

2. Κρατήστε το πλήκτρο TIME περισσότερο από 1,5 δευτερόλεπτα για ρύθμιση  του ξυπνητηριού, 

κάθε φορά που η μονάδα ή απενεργοποίηση. 

Ο αριθμός του χρόνου θα αναβοσβήνει στην οθόνη LCD. 

3. Πατήστε CLK-, CLK + για να επιλέξετε την ώρα  

4. Πατήστε το κουμπί TIME για επιβεβαίωση. 

5. Στη συνέχεια, μπορείτε να ρυθμίσετε τα λεπτά με την ίδια μέθοδο βήματα 3-4. 

6. όσο είναι ενεργό το ξυπνητήρι σημειώστε τα παρακάτω: 

7. πώς να κλείστε το ξυπνητήρι: 

  -Πατήστε ALARM OFF κουμπί για να κλείσει. 

  -Πατήστε Το κουμπί SNOOZE για να κλείσει το δαχτυλίδι, τότε το ξυπνητήρι θα ηχήσει μετά από 

9 λεπτά. 

8. Εάν θέλετε να ακυρώσετε το ξυπνητήρι, μπορείτε να πατήστε το κουμπί ALARM OFF 

 

Σημείωση: 

    * Σε κατάσταση αναμονής ρυθμίσετε την ώρα αφύπνισης. 

 

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΜΟΝΗ: 

 

Όταν η μονάδα βρίσκεται σε λειτουργία  CD /AUX/ USB πάνω από  10 min, τότε η συσκευή θα 

τεθεί αυτόματα σε αναμονή. 

 
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 
Μην εκθέτετε τη συσκευή σε ακραίες θερμοκρασίες ούτε σε υψηλή υγρασία για να διασφαλιστεί η κανονική 
λειτουργία και η μεγάλη διάρκεια ζωής. 
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Μην τοποθετείτε τη μονάδα σε περιοχές κολύμβησης, ούτε γύρω από σόμπες και καλοριφέρ. Εάν 
διαπιστώσετε ότι η μονάδα δεν λειτουργεί σωστά, παρακαλούμε να απευθυνθείτε στο πλησιέστερο κέντρο 
υπηρεσιών σας. Μην επιχειρήσετε να το επισκευάσετε μόνοι σας. 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΓΕΝΙΚΕΣ 
 
Απαιτήσεις ισχύος:  .............................................................................................AC/DC: 230V ~ 50Hz 
                                                   
Ισχύς ...........................................................................................................AC 13 Watts 
 
Μπαταρία..........................................................................9V (6XUM2/LR-14 batteries 1.5v) 
 
Διαστάσεις...................................................................Approx.236 mm(L)x175 mm(W) x109.5 mm(H) 
 

Θερμοκρασία λειτουργίας...................................................................................................+5 ℃  -   +35℃ 

 
     
 
 
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ  
 
Μπάντες:……………………………………………………………………………………….FM.   
Εύρος :…………………………………………………………………………………………FM:87.5-108MHz 
                                                                            
 
ΗΧΟΣ 
 
Ισχύς εξόδου:......................................................................................................Maximum 1.5 Watt x 2 
 
Αντίσταση: ....................................................................................................4 ~ 32 Ohms 
 
 
ΑΞΕΣΟΥΑΡ 
Φυλλάδιο οδηγιών:     1  
DC καλώδιο      1 
 
 

Αυτό το σύμβολο επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία σημαίνει ότι το προϊόν δεν θα 

πρέπει να αντιμετωπίζονται ως οικιακά απορρίμματα. Μην πετάτε στα σκουπίδια στο 

τέλος της ζωής του, αλλά παραδώστε την σε ένα κέντρο συλλογής για ανακύκλωση. Με 

αυτόν τον τρόπο θα βοηθήσετε στην προστασία του περιβάλλοντος και να είναι σε θέση 

να αποτρέψει τυχόν αρνητικές συνέπειες που θα έχει για το περιβάλλον και την 

ανθρώπινη υγεία. 

 

 

 


