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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-108. 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. 

* Πατήστε το καπάκι του CD για να ανοίξετε την πόρτα του διαμερίσματος του CD. Υπάρχει μια λευκή κάρτα 

στο CD το οποίο προορίζεται για την πρόληψη καταστροφής του CD κατά τη μεταφορά  του προϊόντος, 

  Αφαιρέστε αυτή την κάρτα από την θήκη του CD πριν από τη χρήση. 

 

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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Λειτουργίες 

 

 
 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ: 

Λειτουργία με μπαταρίες 

1. Αφαιρέστε απαλά το κάλυμμα της θήκης της μπαταρίας. 

2. Εγκαταστήστε 8 μπαταρίες «C»  μεγέθους (UM-2 ή ισοδύναμο), τηρώντας την πολικότητα. 

3. Τοποθετήστε το κάλυμμα της θήκης της μπαταρίας. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

1. Το καλώδιο ρεύματος πρέπει να αποσυνδεθεί από την πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος της συσκευής 

αναπαραγωγής. 

2. 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. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ AC  

1 & 10. ΑΡΙΣΤΕΡΟ & ΔΕΞΙ ΗΧΕΙΟ 

2. ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΝΤΑΣΗΣ 

3. ΠΛΗΚΤΡΟ POWER  

4. LCD ΟΘΟΝΗ 

5. ΘΥΡΑ USB  

6. ΘΥΡΑ CD  

7. ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

8. ΠΛΗΚΤΡΟ P-DN  (ΚΑΤΩ) 

9. ΠΛΗΚΤΡΟ P-UP (ΠΑΝΩ) 

11. ΘΥΡΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ STEREO  

12. ΠΛΗΚΤΡΟ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 

 

13. ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

14. ΠΛΗΚΤΡΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

15. ΠΛΗΚΤΡΟ STOP  

16. ΠΛΗΚΤΡΟ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ / 
ΠΑΥΣΗΣ 

17. ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

18. ΠΛΗΚΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ / 
ΩΡΑΣ 

19. ΥΠΟΔΟΧΗ AUX-IN 

20. FM ANTENNA 

21. AC ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 

22. ΘΑΛΑΜΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 
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Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην είσοδο AC και στην πρίζα του τοίχου, το τροφοδοτικό είναι 

τώρα συνδεδεμένο και έτοιμο για χρήση. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

1. Βεβαιωθείτε ότι η τάση AC είναι σωστή με την τοπική τάση του δικτύου σας 

2. Εάν το βύσμα AC της μονάδας αυτής δεν ταιριάζει με την πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος, θα 

πρέπει να χρησιμοποιείται ένα προσαρμογέα βύσματος. Συμβουλευτείτε τον τοπικό σας 

αντιπρόσωπο για τον τύπο του προσαρμογέα βύσματος. 

 

ΡΥΘΜΗΣΗ ΩΡΑΣ 

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε TIME /  PROGRAM μία φορά, θα αρχίσει να 

αναβοσβήνει στην οθόνη η μορφή της ώρας (12 ή 24 ώρες)  

2. Πατήστε το κουμπί επόμενο ή προηγούμενο για να επιλέξετε τη μορφή ώρας (12 ή 24 

ώρες) , πατήστεTIME/PROGRAM για επιβεβαίωση της επιλογής σας.   

3. Οι δείκτες τις ώρας  “XX “θα αναβοσβήνουν . Πατήστε το  NEXT ή BACK για να 

ρυθμίσετε την ώρα και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο TIME/PROGRAM  για 

επιβεβαίωση. 

4.  Οι δείκτες των λεπτών “XX“ θα αναβοσβήνουν. Πατήστε το  NEXT ή BACK για να 

ρυθμίσετε τα λεπτά και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο TIME/PROGRAM  για 

επιβεβαίωση. 

 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ :  

1. Αφού προγραμματίσετε την ώρα, Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 

TIME/PROGRAM για να μπείτε στη ρύθμιση μέχρι να εμφανιστεί το ON στην οθόνη.   

2. Μπορείτε να αρχίσετε να ρυθμίσετε την ώρα της αφύπνισης, θα αναβοσβήνει στην οθόνη η 

ένδειξη 00: 00, πατήστε NEXT ή BACK για να ρυθμίσετε την αφύπνιση στη συσκευή. 

Πατήστε TIME/PROGRAM για επιβεβαίωση.  

3. Για να ρυθμίσετε την ώρα της αυτόματης απενεργοποίησης, θα αναβοσβήνει στην οθόνη η 

ένδειξη 00: 00, πατήστε NEXT ή BACK για να ρυθμίσετε την αφύπνιση στη συσκευή. 

Πατήστε TIME/PROGRAM για επιβεβαίωση.  

4. για να επιλέξετε με ποια είσοδο multimedia θέλετε να ανοίξει η συσκευή,  πατήστε NEXT ή 

BACK για να επιλέξετε αναμεσά Radio / USB / CD / Bluetooth /AUX. Πατήστε 

TIME/PROGRAM για επιβεβαίωση .  

5. Για να ρυθμίσετε την ένταση , πατήστε  NEXT ή BACK για να επιλέξετε το επίπεδο της 

έντασης, πατήστε TIME/PROGRAM για επιβεβαίωση.  

 

Ραδιόφωνο  

1. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα. 

2. Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο FUNCTION για να επιλέξετε τη λειτουργία RADIO ,που  

θα εμφανιστεί στην οθόνη. 

3. Για να ξεκινήσει η αυτόματη αναζήτηση, Περιστρέψτε και κρατήστε πατημένο το TUN +/- 

αρκετά δευτερόλεπτα. Για χειροκίνητη αναζήτηση πατήστε στιγμιαία.  
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4. πατήστε το πλήκτρο Play/Pause για αυτόματη σάρωση όλων των σταθμών και, στη 

συνέχεια, αυτόματη αποθήκευση προεπιλεγμένο σταθμό. 

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. Ρυθμίστε την ένταση του ήχου σε ένα άνετο επίπεδο ακρόασης. 

7. Πατήστε το κουμπί POWER μια φορά για να απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο. 
 
Αποθήκευση και αναζήτηση αγαπημένων σταθμών : 

1. Κατά τη διάρκεια ακρόασης  ραδιόφωνού FM, πατήστε το ΤIME/PROGRAM για να 

αποθηκεύσετε τον τρέχοντα σταθμό ως προεπιλεγμένο σταθμό. Η ένδειξη NO θα  

αναβοσβήνει στην οθόνη LCD. 

2. Πατήστε το P-DN ή το κουμπί P-UP επανειλημμένα για να επιλέξετε την αντίστοιχη μνήμη 

ΝΟ από P01 - P30 για να το αποθηκεύσετε. 

3. Πατήστε το κουμπί TIME / PROGRAM για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. 

4. Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα για να αποθηκεύσετε άλλους προεπιλεγμένους 

σταθμούς. 

5. Κατά τη διάρκεια ακρόασης  ραδιόφωνού FM, πατήστε επανειλημμένα P-DN ή το κουμπί P-

UP για να μεταβείτε στους αποθηκευμένους σας σταθμούς. 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ CD: 

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ενός δίσκου: 

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για το χειρισμό και τη 

συντήρηση του δίσκου σας, ώστε να μπορείτε ενδεχομένως να 

έχετε για μεγάλο χρονικό διάστημα και απροβλημάτιστη 

απόδοση: 

 Σιγουρευτείτε ότι τοποθετείτε το δίσκο με τη ιριδίζουσα 

πλευρά προς τα κάτω. Κρατάτε το από τις άκρες.  

 Μεγάλος χρόνος έκθεσης στον ήλιο, υψηλές 

θερμοκρασίες και η υγρασία θα προκαλέσει ζημιά στο 

δίσκο. Τοποθετήστε το σε αποθηκευτικό χώρο καθαρό. 

 Αποφύγετε να κολλάτε αυτοκόλλητα και στις δυο 

πλευρές. Προσοχή με τις αιχμηρές επιφάνειες.  

 Καθαρίστε το δίσκο σκουπίζοντας από το κέντρο και 

στη συνέχεια προς τα έξω με ένα στεγνό και μαλακό 

πανί ή μια βούρτσα για δίσκος. Αποφύγετε  

οποιαδήποτε λοσιόν καθαρισμού 

  

 Φυλάξτε το στη θήκη τους όταν δεν πρόκειται να 

χρησιμοποιηθεί. 

 

 

Τοποθετήστε ένα δίσκο 

1. Ανοίξτε την πόρτα του CD  

2. Τοποθετήστε ένα δίσκο στην υποδοχή δίσκου με την πλευρά της ετικέτας στραμμένη προς τα 

επάνω. 
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3. Κλείστε το καπάκι του CD 

 

Αναπαραγωγή ενός δίσκου 

1. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα. 

2. Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο FUNCTION για να επιλέξετε Λειτουργία CD, CD θα 

εμφανιστεί στην οθόνη. 

3. Όταν το καπάκι του CD είναι κλειστό με δίσκο CD μέσα, ο συνολικός αριθμός κομματιών 

στο δίσκο θα εμφανίζεται στην οθόνη LCD και, στη συνέχεια, θα ξεκινήσει την 

αναπαραγωγή από το πρώτο το κομμάτι,  

4. Αν δεν έχετε κάποιο δίσκο μέσα ,η  LCD οθόνη θα δείξει " " και θα σταματήσει. 

5. Πατήστε Play/Pause μία φορά για παύση της αναπαραγωγής μουσικής, πατήστε 

Play/Pause ξανά για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή μουσικής. 

6. Πατήστε NEXT  ή BACK κουμπί μία φορά, θα πάει στο επόμενο κομμάτι ή  στο 

προηγούμενο κομμάτι. 

7. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί NEXT  ή BACK, θα γίνει γρήγορη αναζήτηση 

στο κομμάτι  

8. Εάν μουσική MP3 βρίσκεται σε διαφορετικούς φακέλους, για να επιλέξετε τον συγκεκριμένο 

αριθμό φακέλου πατήστε  P-DN ή το κουμπί P-UP 

9. Πατήστε το κουμπί STOP μία φορά για να σταματήσετε την αναπαραγωγή του CD. 

 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ /ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΛΩΝ 

1. ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΝΟΣ  --- Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής CD, πατήστε Repeat -μια 

φορά , η ένδειξη  “ .”θα  εμφανιστεί στην οθόνη LCD. Το κομμάτι της μουσικής θα  να 

επαναληφθεί. 

2. ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΛΩΝ --- Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής CD, πατήστε Repeat -δυο 

φορές , η ένδειξη  “ ALL.”θα  εμφανιστεί στην οθόνη LCD.Όλος ο δισκος της μουσικής 

θα  επαναληφθεί. 

3. Για να ακυρώσετε την λειτουργία επανάληψης ---- Πατήστε το κουμπί Repeat 

επανειλημμένα μέχρι η ένδειξη να εξαφανιστεί από την οθόνη LCD  

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ  

1. Κατά τη διάρκεια διακοπής του CD, πατήστε το κουμπί PROGRAM μία φορά. Η ένδειξη       

" " θα εμφανιστεί στην οθόνη  

2. Πατήστε το NEXT  ή BACK για να επιλέξετε το επιθυμητό μουσικό κομμάτι σας, στην  

οθόνη θα δείξει τον αριθμό κομματιού. Πατήστε το κουμπί PROGRAM για να αποθηκεύσετε 

αυτό το κομμάτι στη μνήμη. 

3. Επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία μέχρι να προγραμματιστούν όλα τα επιθυμητά 

κομμάτια(20max) 

4. Πατήστε PLAY / PAUSE κουμπί μία φορά για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή του 

προγράμματος. 

5. Για να ελέγξετε αν έχετε αποθηκεύσει το πρόγραμμα μετά τον πλήρη προγραμματισμό, 

πατήστε το πλήκτρο PROGRAM μία φορά κατά τη διάρκεια της διακοπής λειτουργίας CD, 
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στη συνέχεια, πατήστε το SKIP-  ή SKIP+ μία φορά, στην οθόνη θα εμφανιστεί το πρώτο 

προγραμματισμένο κομμάτι. Επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία για να διαβάσετε όλα 

τα προγραμματισμένα κομμάτια που βρίσκονται στη μνήμη. 

6. Για να ακυρώσετε την προγραμματισμένη μνήμη: 

• Κατά τη διάρκεια διακοπής του CD, πατήστε το πλήκτρο CD STOP κουμπί μία φορά. Ή 

• Ανοίξτε το καπάκι κατά τη διάρκεια της λειτουργίας διακοπής CD. 

Ο δείκτης του Προγράμματος θα εξαφανιστεί από την οθόνη LCD. 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ USB: 

1. Τοποθετήστε ένα USB Flash Drive στη θύρα USB. 

2. Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο FUNCTION για να επιλέξετε τη λειτουργία USB, που θα 

εμφανιστεί στην οθόνη. 

3. Θα ξεκινήσει η αναπαραγωγή από το πρώτο κομμάτι  

4. Πατήστε το κουμπί PLAY / PAUSE για παύση της μουσικής ή συνέχιση της αναπαραγωγής. 

5. όλες οι λειτουργίες είναι παρόμοιες με τις λειτουργίες CD 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Εξαιτίας της μεγάλης ποικιλίας προϊόντων με USB θύρες, δεν μπορούμε να 

εγγυηθούμε πως όλες οι συσκευές USB θα αναγνωρίζονται από τη συσκευή αυτή ή 

πως όλες οι πιθανές λειτουργίες θα λειτουργούν σωστά. 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Bluetooth: 

Αυτή η μονάδα μπορεί να λάβει στερεοφωνικό σήμα ήχου από μια Bluetooth stereo συσκευή ήχου. 

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή, μεταβείτε στη λειτουργία Bluetooth πιέζοντας επανειλημμένα 

το πλήκτρο λειτουργίας. 

2. Ενεργοποιήστε το Bluetooth της συσκευής πηγής ήχου  

3. Σύζευξη και σύνδεση με τη “APRC-108” (η μονάδα) για τη συσκευή ήχου. Εάν σας ζητηθεί 

κωδικός πρόσβασης, πληκτρολογήστε "0000". 

4. Αν την αντιστοίχιση και σύνδεση είναι επιτυχής, θα ακούσετε εναν ήχο από τη μονάδα. 

5. Πατήστε το κουμπί PLAY / PAUSE για παύση της μουσικής ή συνέχιση της 

αναπαραγωγής. 

6. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί NEXT  ή BACK, θα γίνει γρήγορη αναζήτηση 

στο κομμάτι  

Σημείωση: 

• Τα παραπάνω είναι γενικά βήματα για να συνδέσετε μια συσκευή Bluetooth, για πιο 

συγκεκριμένες οδηγίες σχετικά με τη συνδεσιμότητα Bluetooth για τη συσκευή σας, παρακαλούμε 

να συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο του κατασκευαστή. 

• Όταν η μονάδα εισέρχεται στη λειτουργία Bluetooth, θα συνδεθεί με την τελευταία αντιστοιχισμένη 

εξωτερική συσκευή Bluetooth αυτόματα. 

Μετά την αλλαγή στη λειτουργία Bluetooth, θα αυτόματη τεθεί σε λειτουργία Σύζευξη αν δεν 

υπάρχει  οποιαδήποτε σύνδεση Bluetooth. 
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AUX IN:  
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 
 

Power Off Erp2 function: 

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

τεθεί αυτόματα σε αναμονή. 
 

 

 

Αντιμετώπιση προβλημάτων 

Αν παρουσιαστεί βλάβη, είναι σημαντικό να ελέγξτε πρώτα τα σημεία που αναφέρονται παρακάτω 

πριν πάτε τη συσκευή για επισκευή. 

Μην ανοίγετε τη μονάδα, καθώς υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. 

Εάν δεν μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα ακολουθώντας αυτές τις υποδείξεις, συμβουλευτείτε 

τον αντιπρόσωπό σας ή το κέντρο σέρβις. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας τη 

μονάδα, καθώς αυτό θα ακυρώσει την εγγύηση. 

 

Πρόβλημα Πιθανότατη Αιτία Επίλυση 

 
Δεν υπάρχει ήχος 

όταν  είναι 
ενεργοποιημένο 

1.Είναι  απενεργοποιημένο   
2.το κουμπί της έντασης είναι 

στο χαμηλότερο σημείο 
3.η συσκευή είναι στη σίγαση 
4.USB/SD card δεν 

συνδέθηκε 

1. Ενεργοποιήστε την συσκευή 
2. Δυναμώστε την ένταση 

3. Ανοίξτε την ένταση 
4. Εισάγεται USB/SD card,play 
MP3 

 
Η οθόνη δεν 
λειτουργεί σωστά 

Καμία αντίδραση για τη λειτουργία 

οποιουδήποτε από τους ελέγχους 

 

Ηλεκτροστατική εκφόρτιση 

Σβήστε και αποσυνδέστε τη 
μονάδα. Συνδέστε το μετά από 
μερικά δευτερόλεπτα 

Καμία ένδειξη του 

δίσκου 

 

Δεν έχετε εισάγει κάποιον δίσκο ή 
ο δίσκος είναι λερωμένος ή 
γρατζουνισμένος ή κενός  

Τοποθετήστε ένα CD, MP3, CD-R., 

Αντικαταστήστε / καθαρίστε το CD. 

Δείτε Συντήρηση. 

 

 

CD / MP3 / 

αναπαραγωγή USB 

δεν λειτουργεί 

Το CD / MP3 

παραλείπει κομμάτια 

 

CD / MP3 έχει καταστραφεί ή 
βρώμικο είναι βρόμικο  

1. Μετατρέψτε τη μορφή των 

τραγουδιών σε μορφή MP3  
2. Τοποθετήστε το USB disc / 

SD / MMC σωστά.  
Αντικαταστήστε / καθαρίστε το CD / 

MP3 / USB (βλέπε συντήρηση) 

 
 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΓΕΝΙΚΕΣ 
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Απαιτήσεις ισχύος:    AC/DC: 230V ~ 50Hz 
 
Απαιτήσεις ισχύος   AC 15Watts(MAX) 
 
Διαστάσεις    Approx.327 mm(L)x238mm(W)x106mm(H) 
 
Θερμοκρασία λειτουργίας:  +5c  - +35c 

 
 
Ραδιόφωνο  
Μπάντες:      FM.   
Εύρος :   FM:87.5-108MHz 
Μνήμες       30 
CD 
Κεφαλή οπτικής ανάγνωσης    3-ακτίνα λέιζερ 
Απόκριση συχνότητας     100Hz - 16KH z 
ΗΧΟΣ 
Ισχύς εξόδου:      Maximum 3 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. 

 

 


