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Ελληνικά
·ÚÂ¯ﬁÌÂÓ· ·ÍÂÛÔ˘¿Ú
– Î·ÏÒ‰ÈÔ
Επάνω και εµπρς πίνακας (∆είτε 1)

1 p – υποδοχή 3.5 mm για στερεοφωνικά
ακουστικά



: O ήχος των ηχείων θα
διακοπεί ταν συνδεθούν ακουστικά στη
συσκευή.

2 AUX – 3.5 mm LINE-IN ˘Ô‰Ô¯‹ ÁÈ· ‹ ·Ó ı¤ÏÂÙÂ
Ó· Û˘Ó‰¤ÛÂÙÂ ÙË Û˘ÛÎÂ˘‹ ÛÂ ¿ÏÏË Â›ÛÔ‰Ô ‹¯Ô˘
ÌÈ·˜ ÚﬁÛıÂÙË˜ Û˘ÛÎÂ˘‹˜.
3 STANDBYy – διακπτης ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης

4 SOURCE – επιλογή της λειτουργίας CD/

ΠΛΗΚΤΡΑ ΡΥΘΜIΣΗΣ
@ PROGRAM –
CD: προγραµµατισµς µουσικών κοµµατιών
και ανασκπηση του προγράµµατος
Tuner: προγραµµατισµς ραδιοφωνικών
σταθµών προεπιλογής
# Oθνη – δείχνει την κατάσταση λειτουργίας
της συσκευής
ΠIΣΩ ΠIΝΑΚΑΣ
$ Tηλεσκοπική κεραία – βελτιώνει τη λήψη των
FM
% AC MAINS – υποδοχή για το καλώδιο
τροφοδοσίας
^ Θήκη µπαταριών – για 6 µπαταρίες, τύπου
R-20, UM1 ή D-cell

TΗΛΕΧΕIΡIΣTΗΡIO
1 VOLUME +, – – ρύθµιση της στάθµης του ήχου
(πάνω, κάτω)
τηλεχειριστήριο
2 SHUFFLE – αναπαραγωγή λων των κοµµατιών
6 Πλήκτρα κασετοφώνου
του CD σε τυχαία σειρά
RECORD 0 – αρχή εγγραφής
3 2; – αρχή/ προσωρινή παύση της
PLAY 1 – αρχή αναπαραγωγής
αναπαραγωγής CD
SEARCH 5/6 – ταχεία περιέλιξη της
4 SEARCH 5, 6 – αναζήτηση προς τα πίσω/
κασέτας προς τα µπροστά/ πίσω
µπροστά µέσα στο ίδιο τραγούδι
5 PRESET 3,4 – επιλογή προεπιλεγµένου
STOP/OPEN 9/
ραδιοφωνικού σταθµού (πάνω, κάτω)
– άνοιγµα της υποδοχής της κασέτας
– διακοπή της αναπαραγωγής ή εγγραφής 6 TUNING ∞, § – συντονισµς σε
ραδιοφωνικούς σταθµούς (κάτω, πάνω)
PAUSE ; – προσωρινή παύση της
7 9 – διακοπή της αναπαραγωγής CD;
αναπαραγωγής ή εγγραφής
του προγράµµατος CD
7 OPEN•CLOSE - È¤ÛÙÂ ÙÔ Î·¿ÎÈ ÁÈ· Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ / 8 ¡,–™διαγραφή
– µετάβαση στην αρχή του τρέχοντος/
ÎÏÂ›ÛÂÈ
προηγούµενου/ επµενου κοµµατιού
8 DBB – ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ› Î·È ·ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ› ÙËÓ
9 REPEAT – επανάληψη κοµµατιού/
ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ Ì¿ÛˆÓ.
προγράµµατος/ ολκληρου CD
9 VOLUME – ρύθµιση της στάθµης του ήχου
ΠΡOΣOΧΗ
0 BAND – επιλογή της ζώνης συχνοτήτων
Oποιαδήποτε διαδικασία, χρήση ή ρύθµιση των
! Πλήκτρα πλοήγησης
ρυθµιστικών πλήκτρων και διακοπτών εκτς των
PRESET -, + – επιλογή προεπιλεγµένου
προβλεπµενων στο παρν εγχειρίδιο µπορεί
ραδιοφωνικού σταθµού (πάνω, κάτω)
να έχει ως αποτέλεσµα την επιβλαβή έκθεση σε
9 – διακοπή της αναπαραγωγής CD;
ακτινοβολία ή άλλη επικίνδυνη λειτουργία.
– διαγραφή του προγράµµατος CD
TΡOΦO∆OΣIΑ
SEARCH ∞, § –
CD: – αναζήτηση προς τα πίσω και προς τα
ταν σας είναι βολικ, χρησιµοποιείτε την
παροχή ρεύµατος απ το ηλεκτρικ δίκτυο για
µπροστά µέσα στο ίδιο τραγούδι;
να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής των
– µετάβαση στην αρχή του τρέχοντος /
µπαταριών. Bεβαιωθείτε τι έχετε αποσυνδέσει
προηγούµενου/ επµενου κοµµατιού
το καλώδιο τροφοδοσίας απ τη συσκευή και
Tuner: συντονισµς σε ραδιοφωνικούς
απ την πρίζα πριν τοποθετήσετε τις µπαταρίες.
σταθµούς (κάτω, πάνω)
MODE – επιλογή διαφορετικών τρπων
Μπαταρίες (δεν συµπεριλαµβάνονται)
αναπαραγωγής:
• Tοποθετήστε 6 µπαταρίες, τύπου R-20, UM-1 ή
π.χ. REPEAT ή SHUFFLE σε τυχαία σειρά
D-cell, (κατά προτίµηση αλκαλικές) µε τη
2; – αρχή ή προσωρινή παύση της
σωστή πολικτητα.
αναπαραγωγής CD
TUNER/AUX/ TAPE

5 IR Sensor – αισθητήρας υπερύθρων για το

BΑΣIΚΕΣ ΛΕITOΥΡΓIΕΣ

ΨΗΦIΑΚOΣ ∆ΕΚTΗΣ

Tηλεχειριστήριο (∆είτε A)
• Tοποθετήστε 2 µπαταρίες, τύπου AAA, R03 ή
UM4 (κατά προτίµηση αλκαλικές).

3 Πιέστε y για να σβήσετε τη συσκευή.

Η λανθασµένη χρήση των µπαταριών µπορεί να
προκαλέσει διαρροές ηλεκτρολύτη, µε
αποτέλεσµα να δηµιουργηθούν διαβρώσεις στο
εσωτερικ της θήκης των µπαταριών ή ακµη
και να εκραγούν οι µπαταρίες.
• Μη χρησιµοποιείτε διαφορετικούς τύπους
µπαταριών ταυτχρονα, για παράδειγµα
αλκαλικές µπαταρίες µαζί µε µπαταρίες
ψευδαργύρου-άνθρακα. Χρησιµοποιείτε µνο
µπαταρίες του ίδιου τύπου για τη συσκευή σας.
• ταν τοποθετείτε νέες µπαταρίες, µη
χρησιµοποιείτε παλιές µπαταρίες ταυτχρονα
µε καινούργιες.
• Oι µπαταρίες περιέχουν χηµικές ουσίες, γι'
αυτ η αποκοµιδή τους θα πρέπει να γίνεται
µε υπεύθυνο τρπο.

– ταν αλλάζετε απ τη λειτουργία του TAPE στη
λειτουργία του TUNER, AUX ή του CD ή ταν
σβήνετε τη συσκευή: βεβαιωθείτε πρώτα τι
έχετε πατήσει το πλήκτρο STOP 9 του
κασετοφώνου για να σταµατήσετε την
αναπαραγωγή, και τι δεν είναι πατηµένο
κανένα πλήκτρο του κασετοφώνου.
– O τνος, οι ρυθµίσεις του ήχου, οι
προεπιλεγµένοι ραδιοφωνικοί σταθµοί και η
στάθµη του ήχου (µέχρι µια µέγιστη στάθµη 20)
θα αποθηκευτούν στη µνήµη της συσκευής.

Χρήση εναλλασσµενου ρεύµατος
1 Ελέγξτε αν η ηλεκτρική τάση που
αναγράφεται στην πινακίδα τύπου στη βάση
της συσκευής αντιστοιχεί στην τοπική σας
τάση δικτύου. Αν δεν αντιστοιχεί,
απευθυνθείτε στο κατάστηµα απ το οποίο
αγοράσατε τη συσκευή ή στο κέντρο
τεχνικής εξυπηρέτησης.
2 Αν η συσκευή σας είναι εξοπλισµένη µε
επιλογέα τάσεως, ρυθµίστε τον επιλογέα ώστε
να αντιστοιχεί στην τοπική τάση δικτύου.
3 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην
πρίζα του τοίχου.
4 Bγάλτε το καλώδιο απ την πρίζα του τοίχου αν
θέλετε να αποσυνδέσετε την παροχή ρεύµατος.

ƒ‡ıÌÈÛË ÙˆÓ Ì¿ÛˆÓ
À¿Ú¯Ô˘Ó ÙÚÂÈ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ DBB (Dynamic Bass Boost):
– ∫ÏÂÈÛÙﬁ: Î·Ì›· ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ì¿ÛˆÓ.
– DBB1: Ì¤ÙÚÈ· ÂÓ›Û¯˘ÛË Ì¿ÛÔ˘
– DBB2: ¤ÓÙÔÓË ÂÓ›Û¯˘ÛË Ì¿ÛÔ˘
• ¶·Ù‹ÛÙÂ DBB Ì›· ‹ ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÂ˜ ÊÔÚ¤˜ ÁÈ· ÂÈÏÔÁ‹
‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË˜ Ì¿ÛÔ˘.
™DBB1,2 ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ·Ó ÂÓÂÚÁÔÔÈËıÂ› ÙÔ DBB.



:

Ρύθµιση της ένταση και του ήχου

• Pυθµίστε την ένταση ήχου µε το ρυθµιστικ
VOLUME control.
™ Η οθνη δείχνει τη στάθµη του ήχου και
έναν αριθµ απ 0-32. (∆είτε 2)

ΨΗΦIΑΚOΣ ∆ΕΚTΗΣ
Συντονισµς σε ραδιοφωνικούς σταθµούς
1 Πιέστε y για να θέσετε τη συσκευή σε
λειτουργία και έπειτα πιέστε SOURCE για να
Λειτουργία Αυτµατης Αναµονής (Auto-Standby)
επιλέξετε τον TUNER.
ταν η αναπαραγωγή ενς δίσκου CD ή µιας
– Η οθνη δείχνει σύντοµα την ένδειξη
κασέτας έχει φτάσει στο τέλος και παραµένει σε
και στη συνέχεια τη συχντητα του
αδράνεια για περισστερα απ 15 λεπτά, η
ραδιοφωνικού σταθµού, τη ζώνη συχνοτήτων
συσκευή θα σβήσει αυτµατα, για την
και, εφσον έχει προγραµµατιστεί, έναν
εξοικονµηση ενέργειας.
αριθµ προεπιλογής. (∆είτε 3)
2 Πιέστε µία ή περισστερες φορές το πλήκτρο
  

 5 ,
BAND για να επιλέξετε την επιθυµητή ζώνη
  CD   
συχνοτήτων.
. 15  ,
 
3 Πιέστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο ∞
.
ή § µέχρι να αρχίσει να «τρέχει» η
Η πινακίδα τύπου βρίσκεται στη βάση της
συχντητα στην οθνη.
συσκευής.
™ Tο ραδιφωνο συντονίζεται αυτµατα σε
έναν σταθµ µε αρκετά ισχυρ σήµα. Η
BΑΣIΚΕΣ ΛΕITOΥΡΓIΕΣ
οθνη δείχνει
κατά τη διάρκεια
του αυτµατου συντονισµού.
Ενεργοποίηση, απενεργοποίηση και επιλογή
4 Αν είναι αναγκαίο, επαναλαµβάνετε τα βήµατα
λειτουργίας
2-3 µέχρι να βρείτε τον επιθυµητ σταθµ.
1 Πιέστε STANDBYy στη συσκευή για να
• Για να συντονίσετε τον δέκτη σε έναν σταθµ
θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία.
µε αδύναµο σήµα, πιέστε σύντοµα και
2 Πιέστε µία ή περισστερες φορές SOURCE
επανειληµµένα ∞ ή § µέχρι να πετύχετε την
για να επιλέξετε µία απ τις ακλουθες
καλύτερη δυνατή λήψη.
λειτουργίες: CD, TUNER, AUX ή TAPE.

CD

ΨΗΦIΑΚOΣ ∆ΕΚTΗΣ
Για να βελτιώσετε τη ραδιοφωνική λήψη:
• Για τα FM, βγάλτε, γείρτε και περιστρέψτε την
τηλεσκοπική κεραία. Μειώστε το µήκος της
εάν το σήµα είναι πολύ ισχυρ.
• Για τα MW (LW), η συσκευή χρησιµοποιεί µια
ενσωµατωµένη κεραία. Κατευθύνετε αυτή
την κεραία γυρίζοντας ολκληρη τη συσκευή.
Προγραµµατισµς ραδιοφωνικών σταθµών
Μπορείτε να αποθηκεύσετε µέχρι 30
ραδιοφωνικούς σταθµούς στη µνήµη (20FM,
5MW and 5LW), µε το χέρι ή µε αυτµατη
αποθήκευση (Autostore).

CD PLAYER
Αναπαραγωγή δίσκου CD
Αυτ το CD player παίζει δίσκους ήχου,
συµπεριλαµβανοµένων των δίσκων
CD-Recordable και CD-Rewritable.
1 Πιέστε y για να θέσετε τη συσκευή σε
λειτουργία, και έπειτα SOURCE για να
επιλέξετε το CD.
2 Tοποθετήστε έναν δίσκο CD, µε την
τυπωµένη πλευρά προς τα επάνω, και κλείστε
το καπάκι της υποδοχής CD.

™     o 

Χειροκίνητος προγραµµατισµς
  CD player   
1 Συντονίστε τον δέκτη στον επιθυµητ σας
  CD,    
σταθµ (δείτε Συντονισµς σε ραδιοφωνικούς
o o o 
σταθµούς).
o!  o o o
2 Πιέστε PROGRAM για να ενεργοποιήσετε τον
 o CD. (∆είτε 4)
προγραµµατισµ..
3 Πιέστε 2; για να αρχίσει η αναπαραγωγή.
3 ¶È¤ÛÙÂ Ì›· ‹ ÚÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÂ˜ ÊÔÚ¤˜
PRESET
(ÛÙÔ ÙËÏÂ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ 3 ή 4) ÁÈ· Ó· 4 Για να διακψετε προσωρινά την
αναπαραγωγή, πιέστε 2;. Πιέστε άλλη µία
‰ÒÛÂÙÂ ÛÙÔÓ ÛÙ·ıÌﬁ ·˘Ù ¤Ó·Ó ·ÚÈıÌﬁ qp ÙÔ 1
φορά 2; για να συνεχίσει η αναπαραγωγή.
¤ˆ˜ ÙÔ 20 ÁÈ· Ù· FM ‹ 1 ¤ˆ˜ ÙÔ 5 ÁÈ· Ù· MW ‹ 1
5 Για να σταµατήσετε την αναπαραγωγή του
¤ˆ˜ ÙÔ 5 ÁÈ· Ù· LW.
CD, πιέστε 9.
4 Πιέστε PROGRAM για να επιβεβαιώσετε.

: η αναπαραγωγή του CD θα
5 Επαναλαµβάνετε τα βήµατα 1-4 για να
αποθηκεύσετε άλλους σταθµούς.
σταµατήσει επίσης:
– αν ανοίξετε το καπάκι της υποδοχής CD;

: Μπορείτε να σβήσετε έναν
– ταν το CD έχει φτάσει στο τέλος;
προεπιλεγµένο σταθµ αποθηκεύοντας µια άλλη
– αν επιλέξετε το taπe, aux ή τον tuner.
συχντητα στη θέση του.
Επιλογή διαφορετικού κοµµατιού
Autostore - αυτµατη αποθήκευση
• ¶È¤ÛÙÂ Ì›· ÊÔÚ¿ ‹ Â·ÓÂÈÏËÌÌ¤Ó· ∞ ‹ § ÛÙË
Η λειτουργία Autostore προγραµµατίζει
Û˘ÛÎÂ˘‹ ÁÈ· Ó· ÂÈÏ¤ÍÂÙÂ ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ. (¡ ‹ ™ ÛÙÔ
αυτµατα ραδιοφωνικούς σταθµούς, αρχίζοντας
ÙËÏÂ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ).
απ τον αριθµ προεπιλογής 1. Oι διαθέσιµοι
• Στην κατάσταση προσωρινής παύσης/
σταθµοί αποθηκεύονται σύµφωνα µε τη σειρά
διακοπής, πιέστε 2; για να αρχίσει η
ισχύος λήψεως της ζώνης συχνοτήτων: FM και
αναπαραγωγή.
στη συνέχεια MW/LW.
λοι οι προηγούµενοι προεπιλεγµένοι σταθµοί, Εύρεση αποσπάσµατος µέσα σε κάποιο κοµµάτι
1 Πιέστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο ∞
π.χ. αυτοί που προγραµµατίστηκαν µε το χέρι,
ή § (SEARCH 5, 6 ÛÙÔ ÙËÏÂ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ).
θα διαγραφούν.
™ Tο CD αναπαράγεται µε υψηλή ταχύτητα
• Πιέστε PROGRAM για 4 ή περισστερα
και σε χαµηλή ένταση.
δευτερλεπτα για να ενεργοποιήσετε την
2 Μλις αναγνωρίσετε το απσπασµα που
αυτµατη αποθήκευση.
ψάχνετε, αφήστε το πλήκτρο ∞ ή § για να
™ OıﬁÓË: ∞Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ Ë ¤Ó‰ÂÈÍË Auto,PROG.
συνεχίσει η κανονική αναπαραγωγή.
Αφού αποθηκευτούν λοι οι σταθµοί, θα αρχίσει
να παίζει αυτµατα ο πρώτος αυτµατα
∆ιαφορετικοί τρποι αναπαραγωγής: SHUFFLE
αποθηκευµένος σταθµς προεπιλογής.
και REPEAT (∆είτε 5 - 7)
Ακραση προεπιλεγµένου ή αυτµατα
Μπορείτε να επιλέξετε και να αλλάξετε µεταξύ
αποθηκευµένου σταθµού
των εναλλακτικών τρπων αναπαραγωγής πριν
Πιέστε τα πλήκτρα PRESET -, + (ÛÙÔ
ή κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, και να
ÙËÏÂ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ 3 ή 4) µία ή περισστερες φορές συνδυάσετε τους τρπους αναπαραγωγής µαζί
µέχρι να εµφανιστεί ο επιθυµητς σταθµς
µε την αναπαραγωγή PROGRAM.
προεπιλογής στην οθνη.
shuffle – αναπαραγωγή των κοµµατιών
ολκληρου του δίσκου CD/ του
προγράµµατος σε τυχαία σειρά

-/+

CD
shuffle και repeat all – συνεχής επανάληψη
ολκληρου του δίσκου CD/ του
προγράµµατος σε τυχαία σειρά
repeat all – επανάληψη ολκληρου του δίσκου
CD/ του προγράµµατος
repeat – συνεχής αναπαραγωγή του
τρέχοντος (τυχαία επιλεγµένου) κοµµατιού
1 Για να επιλέξετε τον τρπο αναπαραγωγής,
πιέστε µία ή περισστερες φορές MODE
(SHUFFLE ή REPEAT ÛÙÔ ÙËÏÂ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ).
2 Πιέστε 2; για να αρχίσει η αναπαραγωγή, αν
η συσκευή βρίσκεται στην κατάσταση stoπ.
3 Για να επιλέξετε την κανονική αναπαραγωγή,
πιέστε επανειληµµένα MODE µέχρι να
σβήσουν οι διάφοροι εναλλακτικοί τρποι
λειτουργίας απ την οθνη.
– Μπορείτε επίσης να πιέσετε 9 για να
ακυρώσετε τον επιλεγµένο τρπο
αναπαραγωγής.

ΚΑΣΕTOΦΩΝO
™ ∂ÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÁÈ· Ï›ÁÔ Ë ¤Ó‰ÂÈÍË
Û‚‹ÓÂÈ Ë ¤Ó‰ÂÈÍË PROG.

Î·È

AUX
"  ! 3,5   
   !     

   , ..   
MP3-CD.
1 Πιέστε y για να θέσετε τη συσκευή σε
λειτουργία και έπειτα SOURCE για να επιλέξετε
το AUX.

™OıﬁÓË: AUH.
2 #    !   
!    ! AUX  
! LINE OUT/  
$
 
 .
3 %    
 ,
       $
Προγραµµατισµς κοµµατιών
  .
Στην κατάσταση stoπ, επιλέξτε και αποθηκεύστε 4 %  
   

,
τα επιθυµητά κοµµάτια του CD στην επιθυµητή
       
σειρά. Μπορείτε να αποθηκεύσετε µέχρι
 $
    
20 κοµµάτια στη µνήµη.
AZ2060.
1 Πιέστε ∞ ή § (ÛÙÔ ÙËÏÂ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ¡ ή ™) στη
συσκευή για να επιλέξετε τον επιθυµητ
αριθµ κοµµατιού.
2 Πιέστε PROGRAM.
™ Αν επιχειρήσετε να προγραµµατίσετε χωρίς
να έχετε πρώτα επιλέξει κάποιον αριθµ
κοµµατιού, θα εµφανιστεί η ένδειξη
.
3 Επαναλαµβάνετε τα βήµατα 1-2 για να
επιλέξετε και να αποθηκεύσετε λα τα
επιθυµητά κοµµάτια.
™ Oθνη:
αν επιχειρήσετε να
προγραµµατίσετε περισστερα απ
20 κοµµάτια.


: ∫·Ù¿ ÙÔ Î·ÓÔÓÈÎﬁ ·›ÍÈÌÔ,
·Ù‹ÛÙÂ PROGRAM ÁÈ· Ó· ÚÔÛı¤ÛÂÙÂ ÙÚ¤¯ÔÓ
ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÛÙË Ï›ÛÙ· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜

ΚΑΣΕTOΦΩΝO
Αναπαραγωγή κασέτας
1 Πιέστε y για να θέσετε τη συσκευή σε
λειτουργία και έπειτα SOURCE για να
επιλέξετε το TAPE.
™ Oθνη: δείχνει
καθ’ λη τη
λειτουργία του κασετοφώνου.
2 Tοποθετήστε µια κασέτα και κλείστε το καπάκι.
3 Πιέστε PLAY 1 για να αρχίσει η αναπαραγωγή.
4 Πιέστε PAUSE ; για να διακψετε προσωρινά
την αναπαραγωγή. Πιέστε άλλη µία φορά για
να συνεχίσει η αναπαραγωγή.
5 Πιέστε SEARCH 5 ή 6 για την ταχεία
περιέλιξη της κασέτας.
6 Για να σταµατήσετε την κασέτα, πιέστε
STOP/OPEN 9/.
• Στο τέλος της κασέτας, τα πλήκτρα
επανέρχονται αυτµατα στην αρχική τους
θέση, εκτς εάν έχετε πατήσει PAUSE ;.

Ανασκπηση του προγράµµατος
Στην κατάσταση stoπ, πιέστε και κρατήστε
πατηµένο το πλήκτρο PROGRAM µέχρι να δείξει
η οθνη λους τους αποθηκευµένους αριθµούς ΓΕΝIΚΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡIΕΣ ΣΧΕTIΚΑ ΜΕ TΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ
κοµµατιών στην επιλεγµένη σειρά.
• Η αντιγραφή επιτρέπεται µνο καθ' σον δεν
παραβιάζονται τα δικαιώµατα πνευµατικής
¢È·ÁÚ·Ê‹ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜
ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώµατα τρίτων.
ªÔÚÂ›ÙÂ Ó· Û‚‹ÛÂÙÂ Ù· ÂÚÈÂ¯ﬁÌÂÓ· ÙË˜ ÌÓ‹ÌË˜: • Για τις εγγραφές σας, χρησιµοποιείτε µνο
κασέτες τύπου NORMAL (IEC τύπου I) στις
• ¿ÓÔÈÁÌ· ÙË˜ ﬁÚÙ·˜ ÙÔ˘ CD;
οποίες δεν έχουν αφαιρεθεί τα γλωσσίδια
• ÂÈÏ¤ÁÔÓÙ·˜ TUNER, AUX ‹ TAPE;
προστασίας αντιγραφής. Αυτ το κασετφωνο
• ¶È¤˙ÔÓÙ·˜ 9 ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ Î·Ù¿ ÙËÓ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ‹
δεν είναι κατάλληλο για την εγγραφή κασετών
τύπου CHROME (IEC II) ή METAL (IEC IV).
ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÛÂ ı¤ÛË ·‡ÛË˜.

ΚΑΣΕTOΦΩΝO

ΣΥΝTΗΡΗΣΗ & ΑΣΦΑΛΕIΑ

σχηµατισµ υγρασίας στον φακ του CD play• Η ιδανική στάθµη ήχου για την εγγραφή
er. Σε µια τέτοια περίπτωση, η αναπαραγωγή
ρυθµίζεται αυτµατα. Η αλλαγή των
δίσκων CD θα είναι αδύνατη. Μην
ρυθµίσεων VOLUME ή DBB δεν θα επηρεάσει
προσπαθείτε να καθαρίσετε τον φακ, αλλά
την εγγραφή.
αφήστε το CD player σε ένα ζεστ
• Για να προστατέψετε µια κασέτα απ την
περιβάλλον έως του εξατµιστεί η υγρασία.
ακούσια διαγραφή της, σπάστε τα
• Κλείνετε πάντοτε το καπάκι της υποδοχής
προστατευτικά γλωσσίδια. Αν επιθυµείτε να
του CD για να αποφύγετε τη συσσώρευση
κάνετε νέα εγγραφή στην κασέτα, καλύψτε τα
σκνης στον φακ.
σπασµένα γλωσσίδια µε λίγη κολλητική ταινία.
• Για να καθαρίσετε το CD, σκουπίστε το σε
ευθεία γραµµή απ το κέντρο προς τις άκρες,
Συγχρονισµένη έναρξη εγγραφής απ CD
χρησιµοποιώντας ένα µαλακ πανί που δεν
1 Επιλέξτε τη λειτουργία του CD.
ξεφτίζει. Μη χρησιµοποιείτε καθαριστικά διτι
2 Tοποθετήστε έναν δίσκο CD και
υπάρχει κίνδυνος να προξενήσουν βλάβη στο
προγραµµατίστε αριθµούς κοµµατιών, εάν
CD.
επιθυµείτε.
• Ποτέ µην γράφετε πάνω στο CD και µην
3 Ανοίξτε το καπάκι της υποδοχής κασέτας.
κολλάτε αυτοκλλητα στην επιφάνειά του.
4 Tοποθετήστε µια κατάλληλη κασέτα στο
Oδηγίες Ασφαλείας
κασετφωνο και κλείστε το καπάκι.
• Μην εκθέτετε τη συσκευή, τις µπαταρίες, τα
5 Πιέστε RECORD 0 για να αρχίσει η εγγραφή.
CD ή τις κασέτες σε υγρασία, βροχή, άµµο ή
– Η αναπαραγωγή του προγράµµατος CD
σε υψηλές θερµοκρασίες.
αρχίζει αυτµατα απ την αρχή του
• Καθαρίζετε τη συσκευή µε ένα στεγν πανί.
προγράµµατος. ∆εν χρειάζεται να
Μη χρησιµοποιείτε καθαριστικά που
ξεκινήσετε ξεχωριστά το CD player.
περιέχουν αλκολη, αµµωνία, βενζλιο ή
™ Για την επιλογή και την αντιγραφή
διαβρωτικά, διτι υπάρχει κίνδυνος να
συγκεκριµένου αποσπάσµατος κάποιου
προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή.
κοµµατιού του CD:
• Πιέστε ∞ ή §. Αφήστε το ρυθµιστικ µλις • Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί πάνω σε µια
σκληρή και επίπεδη επιφάνεια, ώστε να µην
αναγνωρίσετε το απσπασµα που ψάχνετε.
υπάρχει κίνδυνος να αναποδογυρίσει.
• Για να διακψετε προσωρινά την
Bεβαιωθείτε τι υπάρχει καλς εξαερισµς για
αναπαραγωγή του CD, πιέστε 2;.
την αποφυγή της υπερθέρµανσης της συσκευής.
• Η εγγραφή αρχίζει ακριβώς απ το
• Tα µηχανικά στοιχεία της συσκευής είναι
συγκεκριµένο σηµείο στο κοµµάτι, µλις
εξοπλισµένα µε αυτολιπαινµενους τριβείς
πατήσετε RECORD 0.
και γι' αυτ δεν πρέπει να λαδώνονται ή να
6 Για να διακψετε προσωρινά την εγγραφή,
λιπαίνονται.
πιέστε PAUSE ;. Πιέστε άλλη µια φορά PAUSE ;
Συντήρηση του κασετοφώνου (∆είτε 9)
για να συνεχίσει η εγγραφή.
Για να εξασφαλίσετε µια καλή ποιτητα εγγραφής
7 Για να σταµατήσετε την εγγραφή, πιέστε
και αναπαραγωγής του κασετοφώνου, καθαρίζετε
STOP/OPEN 9/.
µία φορά το µήνα τα στοιχεία A, B και C της
Εγγραφή απ το ραδιφωνο
παρακάτω εικνας. Χρησιµοποιείτε µια µπατονέτα
1 Συντονίστε τον δέκτη στον επιθυµητ
µε βαµβάκι την οποία έχετε υγράνει ελαφρά µε
ραδιοφωνικ σταθµ (δείτε Συντονισµς σε
οινπνευµα ή µε ένα ειδικ υγρ καθαρισµού
ραδιοφωνικούς σταθµούς).
κεφαλών για να καθαρίσετε το κασετφωνο.
2 Ακολουθήστε τα βήµατα 3-7, του κεφαλαίου
1 Ανοίξτε το καπάκι της υποδοχής κασέτας.
Συγχρονισµένη έναρξη εγγραφής απ CD.
2 Πιέστε PLAY1 και καθαρίστε τον κύλινδρο C.
3 Πιέστε PAUSE ; και καθαρίστε τις κεφαλές A
Συντήρηση & Ασφάλεια
και τον άξονα περιστροφής B.
CD player και χειρισµς των δίσκων CD (∆είτε 8) 4 Μετά το καθάρισµα, πιέστε STOP/OPEN 9/.
• Στην περίπτωση κατά την οποία το CD player
δεν είναι σε θέση να διαβάσει σωστά τα CD
σας, χρησιµοποιήστε ένα CD καθαρισµού για
να καθαρίσετε τον φακ πριν πάτε τη
συσκευή για επισκευή.
• ∆εν πρέπει ποτέ να αγγίζετε τον φακ του
CD player!
• Oι απτοµες µεταβολές στη θερµοκρασία του
περιβάλλοντος µπορούν να προκαλέσουν τον

ΕΠIΛΥΣΗ ΠΡOBΛΗΜΑTΩΝ
ΠΡOΕI∆OΠOIΗΣΗ
Μην ανοίγετε το περίβληµα της συσκευής διτι υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Σε καµία
περίπτωση δεν θα πρέπει να προσπαθήσετε να επισκευάσετε µνοι σας τη συσκευή, αφού εάν
κάνετε κάτι τέτοιο θα ακυρωθεί η εγγύησή σας.
Στην περίπτωση που αντιµετωπίσετε κάποιο πρβληµα, και πριν πάτε τη συσκευή για επισκευή,
ελέγξτε πρώτα τα σηµεία που αναφέρονται παρακάτω. Εάν δεν είστε σε θέση να λύσετε κάποιο
πρβληµα ακολουθώντας αυτές τις συµβουλές, απευθυνθείτε στο κατάστηµα απ το οποίο
αγοράσατε τη συσκευή ή στο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.
Tο τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί σωστά
Κακή ποιτητα ήχου της κασέτας
– Oι µπαταρίες έχουν εξαντληθεί/ δεν έχουν
– Σκνη και βρωµιές στις κεφαλές κ.λπ.
τοποθετηθεί σωστά
• Καθαρίστε τα στοιχεία του κασετοφώνου,
• Tοποθετήστε σωστά τις (νέες) µπαταρίες
δείτε Συντήρηση
– Η απσταση/ γωνία προς τη συσκευή είναι
– Χρήση µη συµβατών τύπων κασετών (METAL
πολύ µεγάλη
ή CHROME)
• Μειώστε την απσταση/ γωνία
• Χρησιµοποιείτε µνο κασέτες NORMAL (IEC I)
για τις εγγραφές σας
∆εν υπάρχει ήχος/ ισχύς
∆εν λειτουργεί η εγγραφή
– ∆εν έχει ρυθµιστεί η ένταση
– Έχουν σπάσει τα γλωσσίδια
• Ρυθµίστε την ένταση
• Κολλήστε λίγη κολλητική ταινία στο άνοιγµα
– ∆εν έχει συνδεθεί καλά το καλώδιο
τροφοδοσίας
Ένδειξη
/
• Συνδέστε καλά το καλώδιο τροφοδοσίας
– Oι µπαταρίες είναι άδειες/ δεν έχουν
– Tο CD είναι πολύ γρατσουνισµένο ή
τοποθετηθεί σωστά
λερωµένο
• Tοποθετήστε σωστά τις (νέες) µπαταρίες
• Αντικαταστήστε/ καθαρίστε το CD, δείτε
– Έχουν συνδεθεί ακουστικά στη συσκευή
Συντήρηση
• Αποσυνδέστε τα ακουστικά
– Έχει θολώσει ο φακς του λέιζερ
• Περιµένετε µέχρι να καθαρίσει ο φακς
Iσχυρή βοή ή παράσιτα στο ραδιφωνο
– Tο CD-R(W) είναι κεν/ δεν έχει ολοκληρωθεί
– Ηλεκτρική παρεµβολή: η συσκευή βρίσκεται
η εγγραφή του
πολύ κοντά σε τηλεοπτική συσκευή, βίντεο ή • Χρησιµοποιήστε ένα ολοκληρωµένο CD-R(W)
ηλεκτρονικ υπολογιστή
– Έχει τοποθετηθεί δίσκος CD-ROM/ το CD
• Μεγαλώστε την απσταση
περιέχει αρχεία δεδοµένων
• Χρησιµοποιείτε µνο CD ήχου/ πιέστε µία ή
Κακή ποιτητα ραδιοφωνικής λήψης
περισστερες φορές ∞ ή § για να επιλέξετε
ένα κοµµάτι ήχου στο CD, υπερπηδώντας τα
– Αδύναµο ραδιοφωνικ σήµα
αρχεία δεδοµένων
• FM: Αλλάξτε τη θέση της τηλεσκοπικής
κεραίας των FM
Tο CD υπερπηδά ορισµένα κοµµάτια
– Tο CD έχει βλάβη ή είναι λερωµένο
• Αντικαταστήστε ή καθαρίστε το CD
– Είναι ενεργή η λειτουργία SHUFFLE/ PROGRAM
• Απενεργοποιήστε τη λειτουργία SHUFFLE /
PROGRAM

Πληροφορίες σχετικά µε το περιβάλλον
Καταβάλαµε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να περιοριστούν τα υλικά συσκευασίας και να είναι
δυνατς ο εύκολος διαχωρισµς σε 3 υλικά: χαρτνι, διογκωµένο πολυστυρλιο και πολυαιθυλένιο.
Η συσκευή σας αποτελείται απ υλικά που µπορούν να ανακυκλωθούν εάν αποσυναρµολογηθεί
απ κάποια εταιρεία που εξειδικεύεται στον τοµέα αυτ. Σας παρακαλούµε να τηρήσετε τους
κανονισµούς που ισχύουν στη χώρα σας ως προς τη διάθεση των υλικών συσκευασίας, άδειων
µπαταριών και παλαιών συσκευών.

