
 
 
M-060 & Μ-062NY/LD/UK 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ  

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 
1. Δείκτης -2. Έλεγχος TUNING -3. FM / MW επιλογέας ζώνης -4. Υποδοχή AUX IN -5. Έλεγχος έντασης / on / off -6. Ηχείο -7. Λαβή μεταφοράς -
8. Καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος -9.Θήκή καλωδίου  μπαταρίας & AC -10. FM τηλεσκοπική κεραία 
ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 
AC: 230V ~ 50 Hz (CE) 
DC: 4X1.5V, μπαταρία τύπου R14 / UM-2 / "C" μέγεθος (δεν παρέχεται) 
Για βέλτιστη απόδοση, οι αλκαλικές μπαταρίες συνίστανται. Πρέπει να αντικαθίστανται κάθε έξι μήνες. 
1. Τοποθετήστε το βύσμα του καλωδίου ρεύματος σε μια τυπική πρίζα. 
2. Τοποθετήστε τις μπαταρίες στη θήκη τους. Χρησιμοποιείτε μόνο το μέγεθος και τον τύπο των μπαταριών που καθορίζονται .Σεβαστείτε την 
πολικότητα που υποδεικνύεται στη θήκη. Ακατάλληλη πολικότητα μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή. Μην επιχειρήσετε να 
επαναφορτίσετε τις μπαταρίες,  μπορεί να προκληθεί φωτιά ή να εκραγούν. Οι μπαταρίες πρέπει να αντικατασταθούν όταν: Ο όγκος 
μειώνεται, ή παραμορφώνεται ο ήχος κατά τη λειτουργία. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος έκρηξης σε περίπτωση εσφαλμένης αντικατάστασης της μπαταρίας. Αντικαταστήστε μόνο με ίδιου ή ισοδύναμου τύπου. 
Σημείωση: 
-Το Καλώδιο ρεύματος πρέπει να είναι αποσυνδεδεμένο από την πρίζα για να λειτουργεί η μονάδα με μπαταρίες. 
- Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα, η πηγή ενέργειας μεταβαίνει αυτόματα σε AC. 
Για ενεργοποίηση της συσκευής : 
1. Γυρίστε το διακόπτη έντασης δεξιόστροφα για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, θα ακούσετε έναν ήχο "κλικ". 
2. Περιστρέψτε το κουμπί έντασης αριστερόστροφα για να απενεργοποιήσετε τη μονάδα, ώστε να ακούσετε ένα "κλικ". 
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ 
1. Ενεργοποιήστε το ραδιόφωνο περιστρέφοντας το κουμπί έντασης. 
2. Χρησιμοποιήστε τον επιλογέα ζώνης FM / MW για να επιλέξετε την μπάντα. 
3. Χρησιμοποιήστε τον ρυθμιστή Tuning για να συντονιστείτε στο ραδιοφωνικό σταθμό που επιθυμείτε. 
4. Ρυθμίστε την ένταση του ήχου. 
Για να ενισχυθεί η ικανότητα λήψης ραδιοφώνου: FM: Επεκτείνετε την τηλεσκοπική κεραία. 
MW: Περιστρέψτε τη συσκευή σε οριζόντια θέση για βέλτιστη λήψη. 
ΕΝΝΑΛΑΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ 
1. Συνδέστε τη βοηθητική πηγή σας (π .χ. Mp3 player) με την υποδοχή AUX IN στην δεξιά πλευρά της μονάδας (το καλώδιο δεν 
περιλαμβάνεται). Η μονάδα θα μεταβεί στη λειτουργία AUX αυτόματα. 
2. Ξεκινήστε την αναπαραγωγή από τη βοηθητική πηγή σας. 
3. Ρυθμίστε την ένταση στο επιθυμητό επίπεδο. 
4. Για να διακόψετε την αναπαραγωγή, αποσυνδέστε την βοηθητική πηγή σας από την υποδοχή AUX IN. 
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 

Παροχή ρεύματος: AC 230V~50Hz,  DC 6V 4x1.5V,  
                              Μπαταρίες: R14/UM-2/ “C” size (δεν εμπεριέχονται) 
Ράδιο: FM 88-108MHz   
           MW 540-1600kHz 
Διαστάσεις: 180(L) x 81(W) x 131(H) mm 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
 ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην ανοίγετε τη συσκευή, για οποιονδήποτε λόγο.  Παραπέμψτε όλες τις επισκευές 
σε αρμόδιο προσωπικό. 

 Με αυτό το σημάδι προειδοποιήστε ότι στο εσωτερικό της μονάδας υπάρχει «επικίνδυνη τάση». 
Το θαυμαστικό στο τρίγωνο είναι ένα προειδοποιητικό σημάδι και προειδοποιεί τον χρήστη για  σημαντικές οδηγίες που συνοδεύουν 
το προϊόν. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 
- Η χρήση της συσκευής πρέπει να γίνεται σε ήπια κλίματα. 
-Η Σήμανση του προϊόντος βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής. 
- Φροντίστε να έχετε μια ελάχιστη απόσταση 5 cm γύρω από τη μονάδα για επαρκή εξαερισμό. 
- Βεβαιωθείτε ότι τα ανοίγματα εξαερισμού δεν καλύπτονται με αντικείμενα όπως εφημερίδες, τραπεζομάντιλα, κουρτίνες, κ.λπ. 
- Μην τοποθετείτε πηγές γυμνής φλόγας, όπως αναμμένα κεριά κοντά στη συσκευή. 
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε νερό. 
- Μην τοποθετείτε την συσκευή κοντά ή μέσα σε αντικείμενα που περιέχουν υγρά, όπως τα βάζα κλπ. 
- Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά! Σεβαστείτε το περιβάλλον, όταν πετάτε χρησιμοποιημένες  μπαταρίες. 
- Οι μπαταρίες δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα όπως ήλιο, φωτιά ή άλλη παρόμοια πηγή θερμότητας. 
- Το βύσμα τροφοδοσίας χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης και θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη. Για να αποσυνδεθεί από το 
ρεύμα, το βύσμα της συσκευής θα πρέπει να αποσυνδεθεί πλήρως. Η υποδοχή δεν πρέπει να φράσσεται και πρέπει να είναι εύκολα 
προσβάσιμη κατά την προβλεπόμενη χρήση. 
- Κάτω από την επίδραση της γρήγορης μετάβασης ή / και του ηλεκτροστατικού φαινομένου, το προϊόν μπορεί να δυσλειτουργήσει  και ο 
χρήστης πρέπει να κάνει επανεκκίνηση της συσκευής. 

Αν στο μέλλον, θέλετε να απαλλαγείτε από το προϊόν, παρακαλούμε να σημειώσετε ότι τα απόβλητα ηλεκτρικών προϊόντων δεν  

πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Υπάρχουν εγκαταστάσεις ανακύκλωσης. Ελέγξτε με το δήμο σας ή ρωτήστε τον 
προμηθευτή σας για συμβουλές. (Οδηγία για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) 

 
 

 Παναγίας Μυροβλήτισσας 11, Αχαρναί  ΤΚ-13678, Τηλ: 210-2464214, Φαξ 210-2464283, 
Email:info@buyway.gr, www.buyway.gr 

 

 

 

  

 


