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Η πινακίδα του τύπου του ηχοσυστήµατος βρίσκεται στο κάτω µέρος.
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TÔ ÚÔ˚ﬁÓ ·˘Ùﬁ ÏËÚÔ› ÙÈ˜ ··ÈÙ‹ÛÂÈ˜ ÙË˜ ∂˘Úˆ·˚Î‹˜ ∂ÓˆÛË˜ ˆ˜
ÚÔ˜ ÙÈ˜ Ú·‰ÈÔ·ÚÂÌ‚ÔÏ¤˜.

X

¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
∂¯ÂÈ ·Ú·ÏÂÈÊıÂ› Î¿ıÂ ÂÚÈÙÙﬁ ˘ÏÈÎﬁ Û˘ÛÎÂ˘·Û›·˜. ∫·Ù·‚¿Ï·ÌÂ Î¿ıÂ ‰˘Ó·Ù‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ·
ÒÛÙÂ Ó· Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùﬁ˜ Ô Â‡ÎÔÏÔ˜ ‰È·¯ˆÚÈÛÌﬁ˜ ÛÂ ÙÚ›· ÌÔÓÔ‚·ÛÈÎ¿ ˘ÏÈÎ¿: ¯·ÚÙﬁÓÈ (ÎÔ˘Ù›),
‰ÈÔÁÎˆÌ¤ÓÔ ÔÏ˘ÛÙ˘ÚﬁÏÈÔ (ÌÔÓˆÙÈÎﬁ ˘ÏÈÎﬁ) Î·È ÔÏ˘·Èı˘Ï¤ÓÈÔ (Û·ÎÔ‡ÏÂ˜, ÚÔÛÙ·ÙÂ˘ÙÈÎﬁ
·ÊÚÒ‰Â˜ Ê‡ÏÏÔ)

A
6 x D-cells - R20 - UM1

2 x AAA

∏ Û˘ÛÎÂ˘‹ Û·˜ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·ﬁ ˘ÏÈÎ¿ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·Î˘ÎÏˆıÔ‡Ó Â¿Ó
·ÔÛ˘Ó·ÚÌÔÏÔÁËıÂ› ·ﬁ Î¿ÔÈ· ÂÙ·ÈÚÂ›· Ô˘ ÂÍÂÈ‰ÈÎÂ‡ÂÙ·È ÛÙÔÓ ÙÔÌ¤· ·˘Ùﬁ. ™·˜
·Ú·Î·ÏÔ‡ÌÂ Ó· ÙËÚ‹ÛÂÙÂ ÙÔ˘˜ Î·ÓÔÓÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Û·˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ‰È¿ıÂÛË
ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ Û˘ÛÎÂ˘·Û›·˜, ¿‰ÂÈˆÓ Ì·Ù·ÚÈÒÓ Î·È ·Ï·ÈÒÓ Û˘ÛÎÂ˘ÒÓ.

Ελληνικά
·ÚÂ¯ﬁÌÂÓ· ·ÍÂÛÔ˘¿Ú
– Î·ÏÒ‰ÈÔ
– ∆ËÏÂ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ
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/
TUNER/AUX/ TAPE

5 IR Sensor – αισθητήρας υπερύθρων για το
τηλεχειριστήριο
6 Πλήκτρα κασετοφώνου
RECORD 0 – αρχή εγγραφής

7
8
9
0

PLAY 1 – αρχή αναπαραγωγής
SEARCH 5/6 – ταχεία περιέλιξη της
κασέτας προς τα µπροστά/ πίσω
STOP•OPEN 9/
– άνοιγµα της υποδοχής της κασέτας
– διακοπή της αναπαραγωγής ή εγγραφής
PAUSE ; – προσωρινή παύση της
αναπαραγωγής ή εγγραφής
OPEN•CLOSE - È¤ÛÙÂ ÙÔ Î·¿ÎÈ ÁÈ· Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ /
ÎÏÂ›ÛÂÈ
DBB – ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ› Î·È ·ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ› ÙËÓ
ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ Ì¿ÛˆÓ. (DBB1 ή DBB2)
VOLUME – ρύθµιση της στάθµης του ήχου
FM•MW
TUNER: επιλογή της ζώνης συχνοτήτων
MP3: ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ CD-MP3

! Πλήκτρα πλοήγησης
PRESET (ALB/ PRE) -, + (πάνω, κάτω) –
MP3-CD ÌﬁÓÔ : ÂÈÏ¤ÁÂÈ ÙÔ
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ/ÂﬁÌÂÓÔ ¿ÏÌÔ˘Ì.
TUNER : επιλογή προεπιλεγµένου
ραδιοφωνικού σταθµού.
9 – διακοπή της αναπαραγωγής CD;
– διαγραφή του προγράµµατος CD

SEARCH ∞, § –
CD/MP3: – αναζήτηση προς τα πίσω και προς
τα µπροστά µέσα στο ίδιο τραγούδι;

BΑΣIΚΕΣ ΛΕITOΥΡΓIΕΣ

ΠΛΗΚΤΡΑ ΡΥΘΜIΣΗΣ ∆ƒOºO¢O™I∞
– µετάβαση στην αρχή του τρέχοντος /
προηγούµενου/ επµενου κοµµατιού
TUNER: συντονισµς σε ραδιοφωνικούς
σταθµούς (κάτω, πάνω)
MODE – επιλογή διαφορετικών τρπων
αναπαραγωγής: π.χ. REPEAT ή SHUFFLE σε τυχαία
σειρά
2; – αρχή ή προσωρινή παύση της
αναπαραγωγής CD

@ PROGRAM –
CD/MP3: 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 (∆είτε 1)

1 CD – διακπτης ενεργοποίησης Î·È ÂÈÏÔÁ‹
ÙÔ˘ ‰ÈÛÎÔ˘ CD ˆ˜ Ë¯ËÙÈÎ‹ ËÁ‹.
2 y – ‰È·ÎﬁÙË˜ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË˜/ ı¤ÛË˜ ÛÂ
Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·Ó·ÌÔÓ‹˜ (ŸÙ·Ó Ë Û˘ÛÎÂ˘‹
ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ÌÂ Ì·Ù·Ú›Â˜, ·˘Ùﬁ˜ Ô ‰È·ÎﬁÙË˜
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÂ› ˆ˜ ‰È·ÎﬁÙË˜ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË˜/
·ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË˜)
3 VOLUME +, - ρύθµιση της στάθµης του ήχου
(πάνω, κάτω)

4 SHUFFLE – επιλογή διαφορετικών τρπων
αναπαραγωγής SHUFFLE

5 DBB – ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ› Î·È ·ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ› ÙËÓ
ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ Ì¿ÛˆÓ. (DBB1 ή DBB2)
6 2; – αρχή/ προσωρινή παύση της
αναπαραγωγής CD

7 SEARCH 5, 6 – αναζήτηση προς τα πίσω/
µπροστά µέσα στο ίδιο τραγούδι

8 BAND – επιλογή της ζώνης συχνοτήτων

9 PRESET (ALB/ PRE) 3,4 –
MP3-CD ÌﬁÓÔ : ÂÈÏ¤ÁÂÈ ÙÔ
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ/ÂﬁÌÂÓÔ ¿ÏÌÔ˘Ì.
TUNER : επιλογή προεπιλεγµένου
ραδιοφωνικού σταθµού.
0 TUNING -, + (πάνω, κάτω) – συντονισµς σε
ραδιοφωνικούς σταθµούς
! TUNER – διακπτης ενεργοποίησης Î·È

ÂÈÏÔÁ‹ ÙË˜ ˙ÒÓË˜ Û˘¯ÓÔÙ‹ÙˆÓ
@ 9 – διακοπή της αναπαραγωγής CD;
– διαγραφή του προγράµµατος CD

# ¡, ™ – µετάβαση στην αρχή του τρέχοντος/
προηγούµενου/ επµενου κοµµατιού

$ MUTE – Û›Á·ÛË / Â·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ‹¯Ô˘.
% REPEAT – ÂÈÏ¤ÁÂÈ ÙÔ˘˜ ÙÚﬁÔ˘˜ Â·Ó¿ÏË„Ë˜
ΠΡOΣOΧΗ
Oποιαδήποτε διαδικασία, χρήση ή ρύθµιση των
ρυθµιστικών πλήκτρων και διακοπτών εκτς των
προβλεπµενων στο παρν εγχειρίδιο µπορεί να
έχει ως αποτέλεσµα την επιβλαβή έκθεση σε
ακτινοβολία ή άλλη επικίνδυνη λειτουργία.
TΡOΦO∆OΣIΑ
"ταν σας είναι βολικ, χρησιµοποιείτε την
παροχή ρεύµατος απ το ηλεκτρικ δίκτυο για
να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής των
µπαταριών. Bεβαιωθείτε τι έχετε αποσυνδέσει
το καλώδιο τροφοδοσίας απ τη συσκευή και
απ την πρίζα πριν τοποθετήσετε τις µπαταρίες.
Μπαταρίες (δεν συµπεριλαµβάνονται)
• Tοποθετήστε 6 µπαταρίες, τύπου R-20, UM-1 ή
D-cell, (κατά προτίµηση αλκαλικές) µε τη
σωστή πολικτητα. (∆είτε A)
Tηλεχειριστήριο
• Tοποθετήστε 2 µπαταρίες, τύπου AAA, R03 ή
UM4 (κατά προτίµηση αλκαλικές). (∆είτε A)
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 τρ!πο.
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.
Λειτουργία Αυτµατης Αναµονής (Auto-Standby)
"ταν η αναπαραγωγή ενς δίσκου CD ή µιας
κασέτας έχει φτάσει στο τέλος και παραµένει σε
αδράνεια για περισστερα απ 15 λεπτά, η
συσκευή θα σβήσει αυτµατα, για την
εξοικονµηση ενέργειας.
Η πινακίδα τύπου βρίσκεται στη βάση της
συσκευής.
BΑΣIΚΕΣ ΛΕITOΥΡΓIΕΣ
Ενεργοποίηση, απενεργοποίηση και επιλογή
λειτουργίας
1 Πιέστε STANDBYy στη συσκευή για να θέσετε
τη συσκευή σε λειτουργία.
2 Πιέστε µία ή περισστερες φορές SOURCE για
να επιλέξετε µία απ τις ακλουθες
λειτουργίες: CD, TUNER, AUX ή TAPE.
3 Πιέστε y για να σβήσετε τη συσκευή.



:

– 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.

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

ΨΗΦIΑΚOΣ ∆ΕΚTΗΣ
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.
MUTE: ∆ÚﬁÔ˜ Û›Á·ÛË˜ ‹¯Ô˘
1. Πιέστε MUTE στο τηλεχειριστήριο για να
διακψετε αµέσως την αναπαραγωγή ήχου.
= Η αναπαραγωγή συνεχίζεται χωρίς ήχο και στην
.
οθνη αναβοσβήνει η ένδειξη
2. Για να επανενεργοποιήσετε την αναπαραγωγή ήχου
µπορείτε:
– να ξαναπατήσετε MUTE;
– να ρυθµίσετε τα ρυθµιστικά της έντασης;
– να αλλάξετε την πηγή ήχου.
ΨΗΦIΑΚOΣ ∆ΕΚTΗΣ
Συντονισµς σε ραδιοφωνικούς σταθµούς
1 Πιέστε y για να θέσετε τη συσκευή σε
λειτουργία και έπειτα πιέστε SOURCE για να
επιλέξετε τον TUNER. (◊ È¤ÛÙÂ ÙÔ TUNER ÛÙÔ

ÙËÏÂ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ) .
– Η οθνη δείχνει σύντοµα την ένδειξη
και στη συνέχεια τη συχντητα του
ραδιοφωνικού σταθµού, τη ζώνη συχνοτήτων
και, εφσον έχει προγραµµατιστεί, έναν
αριθµ προεπιλογής. (∆είτε 3)
2 Πιέστε µία ή περισστερες φορές το πλήκτρο
FM•MW για να επιλέξετε την επιθυµητή ζώνη
συχνοτήτων. (◊ È¤ÛÙÂ ÙÔ BAND ÛÙÔ

ÙËÏÂ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ)
3 Πιέστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο
SEARCH ∞ ή § (◊ È¤ÛÙÂ ÙÔ TUNING -, + ÛÙÔ
ÙËÏÂ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ) µέχρι να αρχίσει να «τρέχει»
η συχντητα στην οθνη.
™ Tο ραδιφωνο συντονίζεται αυτµατα σε
έναν σταθµ µε αρκετά ισχυρ σήµα. Η
οθνη δείχνει
κατά τη διάρκεια
του αυτµατου συντονισµού.
4 Αν είναι αναγκαίο, επαναλαµβάνετε τα βήµατα
2-3 µέχρι να βρείτε τον επιθυµητ σταθµ.
• Για να συντονίσετε τον δέκτη σε έναν σταθµ
µε αδύναµο σήµα, πιέστε σύντοµα και
επανειληµµένα ∞ ή § µέχρι να πετύχετε την
καλύτερη δυνατή λήψη.

ΨΗΦIΑΚOΣ ∆ΕΚTΗΣ Αναπαραγωγή δίσκων MP3 CD και CD
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, 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, µε το χέρι
ή µε αυτµατη αποθήκευση (Autostore).
Χειροκίνητος προγραµµατισµς
1 Συντονίστε τον δέκτη στον επιθυµητ σας
σταθµ (δείτε Συντονισµς σε ραδιοφωνικούς
σταθµούς).
2 Πιέστε PROGRAM για να ενεργοποιήσετε τον
προγραµµατισµ.

™ OıﬁÓË: ∞Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ Ë ¤Ó‰ÂÈÍË program.
3 ¶·Ù‹ÛÙÂ Ì›· ‹ ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÂ˜ ÊÔÚ¤˜ PRESET
(ALB/ PRE) 3,4 για να δώσετε ¤ναν αÚÈθÌﬁ
απﬁ το 1 ¤ως το 30 στον σταθÌﬁ αυτο.
4 Πιέστε PROGRAM για να επιβεβαιώσετε.
™ OıﬁÓË ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Ô ·ÚÈıÌﬁ˜ ÚÔÂÈÏÔÁ‹˜, Ë
˙ÒÓË ÛÌ¯ÓÔÙ‹ÙˆÓ Î·È Ë ÛÌ¯ÓÔÙËÙ·.
5 Επαναλαµβάνετε τα βήµατα 1-4 για να
αποθηκεύσετε άλλους σταθµούς.

: Μπορείτε να σβήσετε
έναν προεπιλεγµένο σταθµ αποθηκεύοντας
µια άλλη συχντητα στη θέση του.
Autostore - αυτµατη αποθήκευση
Η λειτουργία Autostore προγραµµατίζει
αυτµατα ραδιοφωνικούς σταθµούς, αρχίζοντας
απ τον αριθµ προεπιλογής 1. "λοι οι
προηγούµενοι προεπιλεγµένοι σταθµοί, π.χ.
αυτοί που προγραµµατίστηκαν µε το χέρι, θα
διαγραφούν.
• πιέστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο

PROGRAM. ∂ÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÁÈ· Ï›ÁÔ Ë ¤Ó‰ÂÈÍË
.
™ Oι διαθέσιµοι σταθµοί αποθηκεύονται .
™ Αφού αποθηκευτούν λοι οι σταθµοί, θα
αρχίσει να παίζει αυτµατα ο πρώτος
αυτµατα αποθηκευµένος σταθµς
προεπιλογής.
Ακραση προεπιλεγµένου ή αυτµατα
αποθηκευµένου σταθµού
Πιέστε τα πλήκτρα PRESET (ALB/ PRE) 3,4 µία ή
περισστερες φορές µέχρι να εµφανιστεί ο
επιθυµητς σταθµς προεπιλογής στην οθνη.

Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ Ù· MP3
∏ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›· Û˘Ì›ÂÛË˜ ÌÔ˘ÛÈÎ‹˜ MP3 (MPEG Audio
Layer 3) ÂÚÈÔÚ›˙ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ Ù· „ËÊÈ·Î¿ ‰Â‰ÔÌ¤Ó·
ÂÓﬁ˜ CD ‹¯Ô˘ ÂÓÒ ‰È·ÙËÚÂ› ÔÈﬁÙËÙ· ‹¯Ô˘ ﬁÌÔÈ· ÌÂ CD
• ¶Ô˘ ı· ‚ÚÂ›ÙÂ ÌÔ˘ÛÈÎ¿ ·Ú¯Â›·: ∂›ÙÂ Î·ÙÂ‚¿ÛÙÂ
ÓﬁÌÈÌ· ÌÔ˘ÛÈÎ¿ ·Ú¯Â›· ·ﬁ ÙÔ ÿÓÙÂÚÓÂÙ ÛÙÔÓ ÛÎÏËÚﬁ
‰›ÛÎÔ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û·˜, Â›ÙÂ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÙÂ ·ﬁ
Ù· ‰ÈÎ¿ Û·˜ CD ‹¯Ô˘. °È· ÙÔÓ ÛÎÔﬁ ·˘Ùﬁ,
ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙÂ ¤Ó· CD ‹¯Ô˘ ÛÙÔÓ Ô‰ËÁﬁ CD-ROM ÙÔ˘
˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û·˜ Î·È ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÙÂ ÙËÓ ÌÔ˘ÛÈÎ‹
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎﬁ
Îˆ‰ÈÎÔÔ›ËÛË˜. °È· ÙËÓ Â›ÙÂ˘ÍË ÌÈ·˜ Î·Ï‹˜
ÔÈﬁÙËÙ·˜ ‹¯Ô˘, Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È Ú˘ıÌﬁ˜ bit 128 kbps ÁÈ·
ÌÔ˘ÛÈÎ¿ ·Ú¯Â›· MP3.
• ¶ˆ˜ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÙÂ ¤Ó· CD-ROM ÌÂ ·Ú¯Â›· MP3:
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙÂ ÙÔ CD ÂÁÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹
Û·˜ ÁÈ· Ó· Ë¯ÔÁÚ·Ê‹ÛÂÙÂ («Î¿„ÂÙÂ») Ù· ÌÔ˘ÛÈÎ¿
·Ú¯Â›· ·ﬁ ÙÔÓ ÛÎÏËÚﬁ Û·˜ ‰›ÛÎÔ ÛÂ ¤Ó· CD-ROM.
ÃÚ‹ÛÈÌÂ˜ ˘Ô‰Â›ÍÂÈ˜:
– µÂ‚·ÈˆıÂ›ÙÂ ﬁÙÈ Ù· ÔÓﬁÌ·Ù· ·Ú¯Â›ˆÓ ÙˆÓ ·Ú¯Â›ˆÓ
MP3 ¤¯Ô˘Ó Î·Ù¿ÏËÍË .mp3.
– ™˘ÓÔÏÈÎﬁ˜ ·ÚÈıÌﬁ˜ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ ·Ú¯Â›ˆÓ Î·È
¿ÏÌÔ˘Ì: ÂÚ›Ô˘ 350 (ÌÂ Û‡ÓËıÂ˜ Ì‹ÎÔ˜
ÔÓﬁÌ·ÙÔ˜ ·Ú¯Â›Ô˘ 20 ¯·Ú·ÎÙ‹ÚˆÓ)
–  ·ÚÈıÌﬁ˜ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ ·Ú¯Â›ˆÓ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó·
·Ó··Ú·¯ıÔ‡Ó ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·ﬁ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙˆÓ ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ
·Ú¯Â›ˆÓ. ªÂ Û‡ÓÙÔÌ· ÔÓﬁÌ·Ù· ·Ú¯Â›ˆÓ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È
ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚ· ·Ú¯Â›·.

∞Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ‰›ÛÎˆÓ CD
∞˘Ùﬁ ÙÔ CD player ·Ó··Ú¿ÁÂÈ ‰›ÛÎÔ˘˜ ‹¯Ô˘,
Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ‰›ÛÎˆÓ CD-R(W), Î·ıÒ˜
Î·È ‰›ÛÎÔ˘˜ MP3 CD-ROM.
• ¢ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ‰›ÛÎˆÓ CD-I,
CDV, VCD, DVD ‹ CD ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹.
1. Πιέστε STANDBY ON y για να θέσετε τη συσκευή
σε λειτουργία; ∂ÈÏ¤ÍÙÂ ÙËÓ ËÁ‹ ‹¯Ô˘ CD (ή CD
ÛÙÔ ÙËÏÂ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ).
2. Πιέστε OPEN•CLOSE ανοίξτε την υποδοχή του CD.
™Oθνη:
iταν η υποδοχή του CD είναι
ανοιχτή.

3. ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙÂ ¤Ó·Ó ‰›ÛÎÔ CD, ÌÂ ÙËÓ Ù˘ˆÌ¤ÓË
ÏÂ˘Ú¿ ÚÔ˜ Ù· Â¿Óˆ, Î·È ·Ù‹ÛÙÂ OPEN•CLOSE
ÁÈ· Ó· ÎÏÂ›ÛÂÙÂ ÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ ÙÔ˘ CD.
™ ™ÙËÓ ÔıﬁÓË ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ùo Ì‹Ó˘Ì·
ÂÓÒ
ÙÔ CD player ÂÏ¤Á¯ÂÈ ÙÔ ÂÚÈÂ¯ﬁÌÂÓÔ ÙÔ˘ CD.
– O χρνος ανάγνωσης δίσκων MP3-CD µπορεί να
ξεπερνά τα 10 δευτερλεπτα.

= CD ‹¯Ô˘: ∂ÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ô Û˘ÓÔÏÈÎﬁ˜ ·ÚÈıÌﬁ˜
ÎÔÌÌ·ÙÈÒÓ Î·È Ô Û˘ÓÔÏÈÎﬁ˜ ¯ÚﬁÓÔ˜
·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜.
MP3-CD: ∂ÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ô Û˘ÓÔÏÈÎﬁ˜ ·ÚÈıÌﬁ˜ ÙˆÓ
¿ÏÌÔ˘Ì Î·È ÙˆÓ ÎÔÌÌ·ÙÈÒÓ.
4. Πιέστε 2; για να αρχίσει η αναπαραγωγή.
=Μ!νο για MP3-CD mode:: οθνη δείχνει Εµφάνιση
κειµένου δίσκου άλµπουµ και κοµµατιού(Â¿Ó ·˘Ù‹
Ë ÏËÚÔÊÔÚ›· ÂÙÈÎ¤Ù·˜ ID3 ‰È·Ù›ıÂÙ·È).
ÃÚ‹ÛÈÌÂ˜ ˘Ô‰Â›ÍÂÈ˜:
– ∫·Ù¿ ÙËÓ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÂÓﬁ˜ ‰›ÛÎÔ˘ ÌÂ ÎÔÌÌ¿ÙÈ·
CD ‹¯Ô˘ Î·È ·Ú¯Â›· MP3, Ù· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· CD ‹¯Ô˘ ı·
·Ó··Ú·¯ıÔ‡Ó ÚÒÙ·.
– "0" ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ˆ˜ Ô ·ÚÈıÌﬁ˜ ÙÔ˘ ¿ÏÌÔ˘Ì Û·˜,
Â¿Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÙÂ ÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ Ù· ·Ú¯Â›· MP3 ÛÂ
¿ÏÌÔ˘Ì ÛÙÔÓ ‰›ÛÎÔ Û·˜.
5. Για να διακψετε προσωρινά την
αναπαραγωγή, πιέστε 2;. Πιέστε άλλη µία
φορά 2; για να συνεχίσει η αναπαραγωγή.

=ŒÓ‰ÂÈÍË: Ô ‰È·Ó˘ıÂ›˜ ¯ÚﬁÓÔ˜ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜
·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ Î·Ù¿ ÙËÓ ·‡ÛË. (∆είτε 4)
6. Για να σταµατήσετε την αναπαραγωγή του CD,
πιέστε 9.

ÃÚ‹ÛÈÌÂ˜ ˘Ô‰Â›ÍÂÈ˜: η αναπαραγωγή του
MP3-CD/CD θα σταµατήσει επίσης:
– αν ανοίξετε το καπάκι της υποδοχής CD;
– ταν το CD έχει φτάσει στο τέλος;
– αν επιλέξετε το taπe, aux ή τον tuner.

∂ÌÊ¿ÓÈÛË ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ (Μ!νο για MP3-CD mode)
∏ ÂÙÈÎ¤Ù· ID3 Â›Ó·È Ì¤ÚÔ˜ ÂÓﬁ˜ ·Ú¯Â›Ô˘ MP3 Î·È
ÂÚÈ¤¯ÂÈ ‰È¿ÊÔÚÂ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ‡ ﬁˆ˜ Ô
Ù›ÙÏÔ˜ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ‡ ‹ ÙÔ ﬁÓÔÌ· Î·ÏÏiÙ¤¯ÓË.
• Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε
σύντοµα και επανειληµµένα το πλήκτρο FM•MW για
να δείτε πληροφορίες κειµένου.
– οθνη δείχνει:

ν δεν υπάρχουν
διαθέσιµα πληροφορίες του ID3 tag.

ÃÚ‹ÛÈÌÂ˜ ˘Ô‰Â›ÍÂÈ˜:
- √ÏÔÎÏËÚÒÛÙÂ ÙËÓ ÏËÚÔÊÔÚ›· ÙË˜ ÂÙÈÎ¤Ù·˜ ID3
ÌÂ ÙÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎﬁ Îˆ‰ÈÎÔÔ›ËÛË˜ MP3 ÚÈÓ
«Î¿„ÂÙÂ» ÙÔ MP3-CD.

Αναπαραγωγή δίσκων MP3 CD και CD

AUX

Επιλογή διαφορετικού κοµµατιού

1. Για να επιλέξετε τον τρπο αναπαραγωγής,

• ¶È¤ÛÙÂ Ì›· ÊÔÚ¿ ‹ Â·ÓÂÈÏËÌÌ¤Ó· SEARCH ∞ ‹
§ ÛÙË Û˘ÛÎÂ˘‹ ÁÈ· Ó· ÂÈÏ¤ÍÂÙÂ ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ. (¡
‹ ™ ÛÙÔ ÙËÏÂ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ).
Μ!νο για MP3-CD mode:
ÌÔÚÂ›ÙÂ ÚÒÙ· Ó· È¤ÛÂÙÂ ALBUM/ PRESET –
‹ + ÁÈ· ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÂÈı˘ÌËÙÔ‡ ¿ÏÌÔ˘Ì.
• Στην κατάσταση προσωρινής παύσης/
διακοπής, πιέστε 2; για να αρχίσει η
αναπαραγωγή.

ÃÚ‹ÛÈÌÂ˜ ˘Ô‰Â›ÍÂÈ˜:
– ™Â ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘¯·›·˜ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜(Shuffle), ÙÔ ¿ÙËÌ·
ÙÔ˘.∞.ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÌﬁÓÔ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜
ÎÔÌÌ·ÙÈÔ‡.

Εύρεση αποσπάσµατος µέσα σε κάποιο κοµµάτι
1. ∫·Ù¿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜, Πιέστε και
κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο SEARCH ∞ ή §
(5 ή 6 στο τηλεχειριστήριο)
= Tο CD αναπαράγεται µε υψηλή ταχύτητα
και σε χαµηλή ένταση.

ÃÚ‹ÛÈÌÂ˜ ˘Ô‰Â›ÍÂÈ˜:
– ∫·Ù¿ ÙÔ Î·ÓÔÓÈÎﬁ ·›ÍÈÌÔ, ·Ù‹ÛÙÂPROGRAM
ÁÈ· Ó· ÚÔÛı¤ÛÂÙÂ ÙÚ¤¯ÔÓ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÛÙË Ï›ÛÙ·
ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜.
– ∂¿Ó È¤ÛÂÙÂ PROGRAM Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÙÂ ÂÈÏ¤ÍÂÈ
ÎÔÌÌ¿ÙÈ, ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÔıﬁÓË Ë ¤Ó‰ÂÈÍË
.
– ∏ ÔıﬁÓË ÂÓ‰Â›ÍÂˆÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ:

αν
επιχειρήσετε να προγραµµατίσετε περισστερα απ
20 κοµµάτια.

Ανασκπηση του προγράµµατοςm
• Στην κατάσταση stoπ, πιέστε και κρατήστε
πατηµένο το πλήκτρο PROG µέχρι να δείξει η
οθνη λους τους αποθηκευµένους αριθµούς
κοµµατιών στην επιλεγµένη σειρά.

ÃÚ‹ÛÈÌÂ˜ ˘Ô‰Â›ÍÂÈ˜:

= O ήχος δεν λειτουργεί κατά τη γρήγορη

– ∏ ÔıﬁÓË ÂÓ‰Â›ÍÂˆÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ:
·Ó ‰ÂÓ
˘¿Ú¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌ¤ÓË ‰È·‰ÚÔÌ‹ (ÎÔÌÌ¿ÙÈ).

=∏ Î·ÓÔÓÈÎ‹ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ Û˘ÓÂ¯›˙ÂÙ·È ·ﬁ ÙËÓ
ı¤ÛË ·˘Ù‹.

Μπορείτε να διαγράψετε το πργραµµα:

αναζήτηση προς τα µπροστά/ πίσω σε δίσκους
MP3.
2. Μλις αναγνωρίσετε το απσπασµα που
ψάχνετε, αφήστε το πλήκτρο ∞ ή § για να
συνεχίσει η κανονική αναπαραγωγή.

Προγραµµατισµς κοµµατιών
ªÔÚÂ›ÙÂ Ó· ·ÔıËÎÂ‡ÛÂÙÂ Ì¤¯ÚÈ Î·È 20 ÎÔÌÌ¿ÙÈ·
ÁÈ· ·›ÍÈÌÔ ÛÂ ¤Ó· ÚﬁÁÚ·ÌÌ·. ∫¿ıÂ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÌÔÚÂ›
Ó· ·ÔıËÎÂ˘ÙÂ› ·Ú·¿Óˆ ·ﬁ Ì›· ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ
ÚﬁÁÚ·ÌÌ·.
1. Πιέστε ∞ ή § (ÛÙÔ ÙËÏÂ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ¡ ή ™) στη
συσκευή για να επιλέξετε τον επιθυµητ
αριθµ κοµµατιού.
Μ!νο για MP3-CD mode:

• ÌÔÚÂ›ÙÂ ÚÒÙ· Ó· È¤ÛÂÙÂ ALBUM/ PRESET –
‹ + ÁÈ· ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÂÈı˘ÌËÙÔ‡ ¿ÏÌÔ˘Ì.
2. Πιέστε PROGRAM.
™
Î·È ∞ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È Ô ·ÚÈıÌﬁ˜ ÙˆÓ
·ÔıËÎÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÎÔÌÌ·ÙÈÒÓ. (∆είτε 5)
™ ∏ ÔıﬁÓË ÂÓ‰Â›ÍÂˆÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ: PROG Î·È ÙÔÓ
·ÚÈıÌﬁ ÂÈÏÂÁÌ¤ÓË˜ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜. (∆είτε 6)
3. Επαναλαµβάνετε τα βήµατα 1-2 για να
επιλέξετε και να αποθηκεύσετε λα τα
επιθυµητά κοµµάτια.
4. Πιέστε 2; για να αρχίσει η αναπαραγωγή.

∆ιαγραφή προγράµµατος
• ¶È¤˙ÔÓÙ·˜ 9 ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ Î·Ù¿ ÙËÓ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ‹
ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÛÂ ı¤ÛË ·‡ÛË˜.
• Πιέστε STANDBY ON y;
• ÂÈÏ¤ÍÙÂ ¿ÏÏË Ë¯ËÙÈÎ‹ ËÁ‹;
• ¿ÓÔÈÁÌ· ÙË˜ ﬁÚÙ·˜ ÙÔ˘ CD
=Εµφανίζεται για λίγο η ένδειξη
και σβήνει
η ένδειξη program.
∆ιαφορετικοί τρποι αναπαραγωγής (‰Â›ÙÂ 7 - 8)
Μπορείτε να επιλέξετε και να αλλάξετε τους
διάφορους τρπους αναπαραγωγής και να τους
συνδυάσετε µε τη λειτουργία PROGRAM.

shuffle - αναπαραγωγή των κοµµατιών ολκληρου
του δίσκου/ του προγράµµατος σε τυχαία σειρά
repeat all shuffle - συνεχής επανάληψη ολκληρου
του δίσκου δίσκου/ του προγράµµατος σε τυχαία σειρά
repeat all - επανάληψη ολκληρου του δίσκου
δίσκου/ του προγράµµατος
repeat - συνεχής αναπαραγωγή του τρέχοντος (τυχαία
επιλεγµένου) κοµµατιού

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.

ΚΑΣΕTOΦΩΝO
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/.

• Av εχετε επιλέξει shuffle, η αναπαραγωγή
ξεκινάει αµέσως.

ÃÚ‹ÛÈÌÂ˜ ˘Ô‰Â›ÍÂÈ˜:
–

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.

AUX(καλώδιο ήχου δεν παρέχεται) (‰Â›ÙÂ 9)
Αυτς ο ρευµατοδτης 3,5 χιλιοστών σας
επιτρέπει να συνδέσετε άλλες συσκευές
ήχου στο σύστηµά σας, π.χ. έναν
αναπαραγωγέα MP3-CD.
1. Πιέστε y για να θέσετε τη συσκευή σε
λειτουργία και έπειτα SOURCE για να
επιλέξετε το AUX.

= OıﬁÓË: AUX. ·ÚÂÏ¿ÛÂÈ ÁÈ· Ï›ÁÔ PHILIPS.
2. Χρησιµοποιείστε ένα καλώδιο ήχου για
να συνδέσετε την υποδοχή AUX στην
υποδοχή LINE OUT/ακουστικού στις
εξωτερικές συσκευές σας.
3 Για την αποφυγή παραµρφωσης
θορύβων, χαµηλώστε την ένταση των
εξωτερικών σας συσκευών.
4 Για ρύθµιση του ήχου και της έντασης,
χρησιµοποιείστε τα σηµεία ελέγχου ήχου
στις εξωτερικές σας συσκευές και στο
AZ3067.
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

–

Μλις φτάσει στο τέλος η κασέτα, τα
πλήκτρα επανέρχονται αυτµατα στην
αρχική τους θέση και σβήνει η
συσκευή, εκτς να έχει ενεργοποιηθεί
η λειτουργία προσωρινής διακοπής ;.
Κατά τη γρήγορη προώθηση, τα πλήκτρα
του κασετοφώνου παραµένουν
πατηµένα µετά το γύρισµα της ταινίας.
Πριν σβήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε
τι τα πλήκτρα δεν είναι πατηµένα.

ΓΕΝIΚΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡIΕΣ ΣΧΕTIΚΑ ΜΕ TΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ

• Η αντιγραφή επιτρέπεται µνο καθ' σον δεν
παραβιάζονται τα δικαιώµατα πνευµατικής
ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώµατα τρίτων.
• Για τις εγγραφές σας, χρησιµοποιείτε µνο
κασέτες τύπου NORMAL (IEC τύπου I) στις
οποίες δεν έχουν αφαιρεθεί τα γλωσσίδια
προστασίας αντιγραφής. Αυτ το κασετφωνο
δεν είναι κατάλληλο για την εγγραφή κασετών
τύπου CHROME (IEC II) ή METAL (IEC IV).
• Η ιδανική στάθµη ήχου για την εγγραφή
ρυθµίζεται αυτµατα. Η αλλαγή των
ρυθµίσεων VOLUME ή BASS δεν θα επηρεάσει
την εγγραφή.
• Για να προστατέψετε µια κασέτα απ την
ακούσια διαγραφή της, σπάστε τα
προστατευτικά γλωσσίδια. Αν επιθυµείτε να
κάνετε νέα εγγραφή στην κασέτα, καλύψτε τα
σπασµένα γλωσσίδια µε λίγη κολλητική ταινία.
Συγχρονισµένη έναρξη εγγραφής απ CD
1 Επιλέξτε τη λειτουργία του CD.
2 Tοποθετήστε έναν δίσκο CD και
προγραµµατίστε αριθµούς κοµµατιών, εάν
επιθυµείτε.
3 Ανοίξτε το καπάκι της υποδοχής κασέτας.
4 Tοποθετήστε µια κατάλληλη κασέτα στο
κασετφωνο και κλείστε το καπάκι.
5 Πιέστε RECORD 0 για να αρχίσει η εγγραφή.
– Η αναπαραγωγή του προγράµµατος CD
αρχίζει αυτµατα απ την αρχή του
προγράµµατος. ∆εν χρειάζεται να
ξεκινήσετε ξεχωριστά το CD player.

MAINTENANCE & SAFETY
™ Για την επιλογή και την αντιγραφή
συγκεκριµένου αποσπάσµατος κάποιου
κοµµατιού του CD:
• Πιέστε ∞ ή §. Αφήστε το ρυθµιστικ µλις
αναγνωρίσετε το απσπασµα που ψάχνετε.
• Για να διακψετε προσωρινά την
αναπαραγωγή του CD, πιέστε 2;.
• Η εγγραφή αρχίζει ακριβώς απ το
συγκεκριµένο σηµείο στο κοµµάτι, µλις
πατήσετε RECORD 0.
6 Για να διακψετε προσωρινά την εγγραφή,
πιέστε PAUSE ;. Πιέστε άλλη µια φορά PAUSE ;
για να συνεχίσει η εγγραφή.
7 Για να σταµατήσετε την εγγραφή, πιέστε
STOP/OPEN 9/.
Εγγραφή απ το ραδιφωνο
1 Συντονίστε τον δέκτη στον επιθυµητ
ραδιοφωνικ σταθµ (δείτε Συντονισµς σε
ραδιοφωνικούς σταθµούς).
2 Ακολουθήστε τα βήµατα 3-7, του κεφαλαίου
Συγχρονισµένη έναρξη εγγραφής απ CD.
Συντήρηση & Ασφάλεια (∆είτε 0)
CD player και χειρισµς των δίσκων CD
• 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
σχηµατισµ υγρασίας στον φακ του CD player. Σε µια τέτοια περίπτωση, η αναπαραγωγή
δίσκων CD θα είναι αδύνατη. Μην
προσπαθείτε να καθαρίσετε τον φακ, αλλά
αφήστε το CD player σε ένα ζεστ
περιβάλλον έως του εξατµιστεί η υγρασία.
• Κλείνετε πάντοτε το καπάκι της υποδοχής
του CD για να αποφύγετε τη συσσώρευση
σκνης στον φακ.
• Για να καθαρίσετε το CD, σκουπίστε το σε ευθεία
γραµµή απ το κέντρο προς τις άκρες,
χρησιµοποιώντας ένα µαλακ πανί που δεν
ξεφτίζει. Μη χρησιµοποιείτε καθαριστικά διτι
υπάρχει κίνδυνος να προξενήσουν βλάβη στο CD.
• Ποτέ µην γράφετε πάνω στο CD και µην
κολλάτε αυτοκλλητα στην επιφάνειά του.

ΕΠIΛΥΣΗ ΠΡOBΛΗΜΑTΩΝ
Συντήρηση του κασετοφώνου (∆είτε 9)
Για να εξασφαλίσετε µια καλή ποιτητα εγγραφής
και αναπαραγωγής του κασετοφώνου, καθαρίζετε
µία φορά το µήνα τα στοιχεία A, B και C της
παρακάτω εικνας. Χρησιµοποιείτε µια µπατονέτα
µε βαµβάκι την οποία έχετε υγράνει ελαφρά µε
οινπνευµα ή µε ένα ειδικ υγρ καθαρισµού
κεφαλών για να καθαρίσετε το κασετφωνο.
1 Ανοίξτε το καπάκι της υποδοχής κασέτας.
2 Πιέστε PLAY1 και καθαρίστε τον κύλινδρο C.
3 Πιέστε PAUSE ; και καθαρίστε τις κεφαλές A
και τον άξονα περιστροφής B.
4 Μετά το καθάρισµα, πιέστε STOP/OPEN 9/.

Προ.ληπτικά µέτρα & Γενική συντήρηση
• Μπορείτε να καθαρίσετε τη συσκευή µε
ένα κοµµάτι δέρµατος σαµουά το οποίο
έχετε υγράνει ελαφρά.
• Μην εκθέτετε τη συσκευή, τις µπαταρίες, τα
CD ή τις κασέτες σε υγρασία, βροχή, άµµο ή
σε υψηλές θερµοκρασίες, για παράδειγµα
απ πηγές θέρµανσης ή απ την άµεση
ακτινοβολία του ήλιου.

•

Μην καλύπτετε το σετ. O σωστς
αερισµς, µε ελάχιστη διαφορά 15 cms
µεταξύ των ανοιγµάτων εξαερισµού και
των γύρω επιφανειών, είναι απαραίτητος
ώστε να αποφευχθεί η υπερθέρµανση.

•

Τα µηχανικά στοιχεία της συσκευής
είναι εξοπλισµένα µε
αυτολιπαινµενους τριβείς και γι' αυτ
δεν πρέπει να λαδώνονται ή να
λιπαίνονται.

•

Μπορείτε να καθαρίσετε τη συσκευή µε
ένα κοµµάτι δέρµατος σαµουά το οποίο
έχετε υγράνει ελαφρά. Μη χρησιµοποιείτε
καθαριστικά που περιέχουν αλκολη,
αµµωνία, βενζλιο ή διαβρωτικά, διτι
υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσουν βλάβη
στο περίβληµα.

Στην περίπτωση που αντιµετωπίσετε κάποιο πρβληµα, και πριν πάτε τη συσκευή για επισκευή, ελέγξτε πρώτα
τα σηµεία που αναφέρονται παρακάτω. Μην ανοίγετε το περίβληµα της συσκευής διτι υπάρχει κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. 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.

ΠΡOΕI∆OΠOIΗΣΗ: ªËÓ ·ÓÔ›ÁÂÙÂ ÙÔ ÂÚ›‚ÏËÌ· ÙË˜ Û˘ÛÎÂ˘‹˜ ‰ÈﬁÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜
ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜! ™Â Î·Ì›· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÙÂ Ó· ÂÈÛÎÂ˘¿ÛÂÙÂ ÌﬁÓÔÈ Û·˜ ÙË
Û˘ÛÎÂ˘‹,·ÊÔ‡ Â¿Ó Î¿ÓÂÙÂ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ı· ·Î˘ÚˆıÂ› Ë ÂÁÁ‡ËÛ‹ Û·˜.
∆εν υπάρχει ήχος/ ισχύς
– ∆εν έχει ρυθµιστεί η ένταση
• Ρυθµίστε την ένταση
– ∆εν έχει συνδεθεί καλά το καλώδιο
τροφοδοσίας
• Συνδέστε καλά το καλώδιο τροφοδοσίας
– Oι µπαταρίες είναι άδειες/ δεν έχουν
τοποθετηθεί σωστά
• Tοποθετήστε σωστά τις (νέες) µπαταρίες
– Έχουν συνδεθεί ακουστικά στη συσκευή
• Αποσυνδέστε τα ακουστικά
– Ηλεκτροστατική εκκένωση/παρεµβολές
• Αποσυνδέστε τη συσκευή. Aν υπάρχουν
τοποθετηµένες µπαταρίες, βγάλτε τις µπαταρίες
απ τη θήκη µπαταρίών. Πατήοτε και κρατήοτε
πατηµένο το STANDBY ON y της συσκευής για
10 δευτερλεπτα και µετά επανασυνδέστε τη
συσκενή µε το δίκτυο/ επανατοποθετήοτε τις
µπαταρίες και επιχειρήοτε να θέσετε ξανά τη
συσκευή σε λειτουργία
– ∆Ô CD ÂÚÈ¤¯ÂÈ ÌË ·ÎÔ˘ÛÙÈÎ¿ ·Ú¯Â›·
• ¶·Ù‹ÛÙÂ SEARCH ∞ ‹ § ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÂ˜ ÊÔÚ¤˜
ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·Ë‰‹ÛÂÙÂ ÛÂ ·ÎÔ˘ÛÙÈÎﬁ ÎÔÌÌ¿ÙÈ CD,
·ÓÙ› ÁÈ· ·Ú¯Â›Ô ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ.
Iσχυρή βοή ή παράσιτα στο ραδιφωνο
– Ηλεκτρική παρεµβολή: η συσκευή βρίσκεται
πολύ κοντά σε τηλεοπτική συσκευή, βίντεο ή
ηλεκτρονικ υπολογιστή
• Μεγαλώστε την απσταση

•

Η συσκευή δεν πρέπει να έρχεται σε
απολύτως καµία επαφή µε το νερ.

Tο τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί σωστά
– Oι µπαταρίες έχουν εξαντληθεί/ δεν έχουν
τοποθετηθεί σωστά
• Tοποθετήστε σωστά τις (νέες) µπαταρίες
– Η απσταση/ γωνία προς τη συσκευή είναι πολύ
µεγάλη
• Μειώστε την απσταση/ γωνία

•

Ο αερισµς δεν θα πρέπει να εµποδίζεται
καλύπτοντας τα ανοίγµατα µε
αντικείµενα, πως εφηµερίδες,
τραπεζοµάντιλα, κουρτίνες, κλπ.

Κακή ποιτητα ραδιοφωνικής λήψης
– Αδύναµο ραδιοφωνικ σήµα
• FM/ MW: Αλλάξτε τη θέση της τηλεσκοπικής
κεραίας των FM/ MW

•

∆εν θα πρέπει να τοποθετείται πάνω στη
συσκευή πηγές γυµνής φλγας, πως
αναµµένα κεριά.

Ένδειξη
– Tο CD-R(W) είναι κεν/ δεν έχει ολοκληρωθεί η
εγγραφή του
• Χρησιµοποιήστε ένα ολοκληρωµένο CD-R(W)

Ένδειξη
–
•
–
•

∆εν έχει τοποθετηθεί δίσκος
Tοποθετήστε έναν δίσκο
Tο CD είναι πολύ γρατσουνισµένο ή λερωµένο
Αντικαταστήστε/ καθαρίστε το CD, δείτε
Συντήρηση
– Έχει θολώσει ο φακς του λέιζερ
• Περιµένετε µέχρι να καθαρίσει ο φακς
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
∆ιακοπές ήχου κατά την αναπαραγωγή αρχείου MP3
– Tο αρχείο MP3 έχει δηµιουργηθεί µε βαθµ
συµπίεσης των 320 kbps.
• Χρησιµοποιήστε χαµηλτερο βαθµ συµπίεσης
για την µετατροπή κοµµατιών CD σε αρχεία
τύπου MP3.
– Το CD παρουσιάζει βλάβη ή είναι λερωµένο.
• Αντικαταστήστε ή καθαρίστε το CD.
Κακή ποιτητα ήχου της κασέτας
– Σκνη και βρωµιές στις κεφαλές κ.λπ.
• Καθαρίστε τα στοιχεία του κασετοφώνου,
δείτε Συντήρηση
– Χρήση µη συµβατών τύπων κασετών (METAL
ή CHROME)
• Χρησιµοποιείτε µνο κασέτες NORMAL (IEC I)
για τις εγγραφές σας
∆εν λειτουργεί η εγγραφή
– Έχουν σπάσει τα γλωσσίδια
• Κολλήστε λίγη κολλητική ταινία στο άνοιγµα

