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1 Σημαντικό
Ασφάλεια
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς!
• Μην εκθέτετε ποτέ το προϊόν και τα
εξαρτήματα σε βροχή ή νερό. Μην
τοποθετείτε ποτέ υγρά δοχεία, όπως
βάζα, κοντά στο προϊόν. Εάν χυθεί υγρό
πάνω στο προϊόν, αποσυνδέστε το από
την πρίζα αμέσως. Επικοινωνήστε με
το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της
Philips για να ελέγξει το προϊόν πριν τη
χρήση.
• Μην τοποθετείτε ποτέ το προϊόν και
τα εξαρτήματα κοντά σε πηγή γυμνής
φλόγας ή άλλες πηγές θερμότητας,
συμπεριλαμβανομένης της άμεσης
ηλιακής ακτινοβολίας.
• Μην παρεμβάλετε ποτέ αντικείμενα στις
οπές εξαερισμού ή άλλα ανοίγματα του
προϊόντος.
• Όπου το βύσμα παροχής ρεύματος ή ο
συζευκτήρας συσκευής χρησιμοποιείται
ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή
αποσύνδεσης παραμένει λειτουργική.
• Πριν από καταιγίδες, αποσυνδέετε το
προϊόν από την πρίζα.
• Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο
ρεύματος, τραβάτε πάντα το βύσμα, ποτέ
το καλώδιο.
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς!
• Πριν συνδέσετε το προϊόν στην πρίζα,
βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος
αντιστοιχεί με την τιμή που αναγράφεται
στο πίσω μέρος του προϊόντος. Μη
συνδέετε ποτέ το προϊόν στην κεντρική
παροχή ρεύματος, εάν η τάση είναι
διαφορετική.
• Μην εκθέτετε ποτέ το τηλεχειριστήριο
ή τις μπαταρίες σε βροχή, νερό ή
υπερβολική θερμότητα.
3
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•

Μην ασκείτε πίεση στα φις. Σε
περίπτωση που ένα φις έχει χαλαρώσει,
μπορεί να προκληθεί ηλεκτρικό τόξο ή
φωτιά.

Κίνδυνος τραυματισμού ή ζημιάς στο
προϊόν!
• Όταν η συσκευή είναι ανοιχτή,
εκπέμπεται ορατή και αόρατη
ακτινοβολία λέιζερ. Αποφύγετε την
έκθεση στην ακτίνα.
• Μην αγγίζετε τον οπτικό φακό του
δίσκου στο εσωτερικό της θήκης δίσκου.
• Μην τοποθετείτε ποτέ το προϊόν ή
οποιαδήποτε αντικείμενα πάνω σε
καλώδια ρεύματος ή σε άλλο ηλεκτρικό
εξοπλισμό.
• Εάν το προϊόν μεταφέρεται σε
θερμοκρασίες κάτω από 5°C,
αποσυσκευάστε το προϊόν και
περιμένετε μέχρι η θερμοκρασία του να
φτάσει στο επίπεδο της θερμοκρασίας
του δωματίου πριν το συνδέσετε στην
πρίζα.
Κίνδυνος υπερθέρμανσης!
• Μην τοποθετείτε ποτέ αυτό το προϊόν
σε περιορισμένο χώρο. Αφήστε κενό
χώρο τουλάχιστον δέκα εκ. γύρω από
το προϊόν για εξαερισμό. Βεβαιωθείτε
ότι κουρτίνες ή άλλα αντικείμενα δεν
καλύπτουν τις οπές εξαερισμού στο
προϊόν.
Κίνδυνος μόλυνσης!
• Αν η μπαταρία έχει εξαντληθεί ή αν
δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το
τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό
διάστημα, αφαιρέστε την μπαταρία.
• Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες,
κατά συνέπεια πρέπει να απορρίπτονται
σωστά.

Φροντίδα του προϊόντος
σας
•
•
•

•

Μην τοποθετείτε κανένα άλλο
αντικείμενο εκτός από δίσκους στο
διαμέρισμα δίσκου.
Μην τοποθετείτε στραβούς ή
σπασμένους δίσκους στο διαμέρισμα
δίσκου.
Αφαιρέστε τους δίσκους από τη
μονάδα δίσκου, εάν δεν πρόκειται να
χρησιμοποιήσετε το προϊόν για μεγάλο
χρονικό διάστημα.
Χρησιμοποιείτε μόνο πανί καθαρισμού
από μικροφίμπρα για τον καθαρισμό του
προϊόντος.
Προειδοποίηση

•• Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της συσκευής.

Φροντίδα του
περιβάλλοντος

Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και
κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας
υλικά και εξαρτήματα, τα οποία
μπορούν να ανακυκλωθούν και να
επαναχρησιμοποιηθούν.

Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα
ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και
ηλεκτρονικών προϊόντων.
Μην παραβαίνετε τους τοπικούς
κανονισμούς και μην απορρίπτετε τα παλιά
προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά
απορρίμματα. Η σωστή μέθοδος απόρριψης
των παλιών σας προϊόντων συμβάλλει στην
αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το
περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες οι
οποίες καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή
Οδηγία 2006/66/ΕΚ και δεν μπορούν να
απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα
οικιακά απορρίμματα.Ενημερωθείτε σχετικά
με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία για
τη χωριστή συλλογή μπαταριών, καθώς η
σωστή μέθοδος απόρριψης των μπαταριών
συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών
επιπτώσεων για το περιβάλλον και την
ανθρώπινη υγεία.

Συμμόρφωση

Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις
προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων.
Η συσκευή περιλαμβάνει την παρακάτω
ετικέτα:

Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός
διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με
ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την
Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ.
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Σύμβολο εξοπλισμού Class II:

Εγγύηση
•

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το παρόν
προϊόν διαθέτει διπλό σύστημα μόνωσης.
Σημείωση

•

•• Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στο πίσω μέρος
της συσκευής.

•

Πνευματικά δικαιώματα
•

Το παρόν προϊόν ενσωματώνει τεχνολογία
προστασίας κατά της αντιγραφής που
προστατεύεται από ευρεσιτεχνίες στις
Η.Π.Α. και άλλα δικαιώματα πνευματικής
ιδιοκτησίας της Rovi Corporation.
Απαγορεύεται η ανάδρομη συναρμολόγηση
και η αποσυναρμολόγηση.
2013 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν
χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα
ανήκουν στην Koninklijke Philips Electronics
N.V ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.
Η Philips διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει
τα προϊόντα της οποιαδήποτε στιγμή χωρίς
να είναι υποχρεωμένη να προσαρμόσει
αντίστοιχα τα αποθέματά της.
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Μην επιχειρήσετε ποτέ να επισκευάσετε
το προϊόν, καθώς αυτό μπορεί να
επιφέρει κίνδυνο τραυματισμού και
καταστροφή του προϊόντος. Επιπλέον, η
εγγύησή σας θα ακυρωθεί.
Χρησιμοποιήστε το προϊόν και τα
αξεσουάρ μόνο σύμφωνα με τις
προδιαγραφές του κατασκευαστή. Το
τυπωμένο προειδοποιητικό σήμα στο
πίσω μέρος του προϊόντος υποδεικνύει
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Μην αφαιρείτε ποτέ το κάλυμμα του
προϊόντος. Επικοινωνείτε πάντα με το
Τμήμα Υποστήριξης Πελατών της Philips
για σέρβις ή επισκευές.
Εάν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε
λειτουργία που απαγορεύεται ρητά
στο παρόν εγχειρίδιο ή οποιεσδήποτε
μετατροπές ή διαδικασίες
συναρμολόγησης που δεν συνιστώνται
ή εγκρίνονται στο παρόν εγχειρίδιο, η
εγγύηση θα ακυρωθεί.

2 Το ηχοσύστημα
Micro Hi-Fi
Συγχαρητήρια για την αγορά σας
και καλωσορίσατε στη Philips! Για να
επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη
που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε το
προϊόν σας στη διεύθυνση www.Philips.com/
welcome.

Εισαγωγή
Με αυτή τη μονάδα, μπορείτε:
• να απολαμβάνετε ήχο από δίσκους και
άλλες εξωτερικές συσκευές
• να ακούτε ραδιοφωνικούς σταθμούς
Μπορείτε να εμπλουτίσετε την έξοδο ήχου
με τα εξής ηχητικά εφέ:
• Δυναμική ενίσχυση μπάσων (DBB)
Η μονάδα υποστηρίζει τα παρακάτω φορμά
μέσων:

Περιεχόμενα συσκευασίας
Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της
συσκευασίας:
• Κύρια μονάδα
• Τηλεχειριστήριο (με μπαταρία)
• Στήριγμα βάσης
• Εκτυπωμένο υλικό

EL
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Επισκόπηση της κύριας
μονάδας

g

a

f
e
d

b
c

j
h

STANDBY

i
a

•
•

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της
μονάδας.
Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής.

b SOURCE
• Επιλογή πηγής: CD, δέκτης ή AUX.
c

d

e

•

Έναρξη ή προσωρινή διακοπή της
αναπαραγωγής.

•

Διακοπή αναπαραγωγής ή διαγραφή
προγραμματισμού.

•

Άνοιγμα/κλείσιμο της θήκης δίσκου.

f VOL +/• Προσαρμογή έντασης.

7
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g Στήριγμα βάσης
h

/
Μετάβαση στο προηγούμενο/
επόμενο κομμάτι.
• Αναζήτηση μέσα σε κομμάτι ή δίσκο.
• Επιλογή προεπιλεγμένου
ραδιοφωνικού σταθμού.
• Αναζήτηση ραδιοφωνικού σταθμού.
•

i Λυχνία αναμονής LED
• Αναμμένη: λειτουργία αναμονής.
• Σβηστή: λειτουργία ενεργοποίησης.
j MP3-LINK
• Βύσμα για εξωτερική συσκευή ήχου.
k Καλώδιο(FM ANT)
• Βελτίωση λήψης FM.

f VOL +/• Προσαρμογή έντασης.

Επισκόπηση του
τηλεχειριστηρίου

g REPEAT
• Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή
ενός ή όλων των κομματιών.

a
Eject

b
c

q

h

p

i DBB
• Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση
της δυναμικής ενίσχυσης μπάσων.

FM
CD

d

Tuning+

o

e
Tuning -

f
Vol

g
h
i

Preset

Repeat

Shuffle

Program

Mute

DBB

Display

n
m
l
k
j

•
•

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της
μονάδας.
Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής.

b FM
• Επιλογή πηγής ραδιοφώνου FM.
c CD
• Επιλογή πηγής δίσκου.
d TUNING +/• Συντονισμός σε ραδιοφωνικό
σταθμό.
e

Σίγαση ή επαναφορά της έντασης.

j DISPLAY
• Προβολή τρέχουσας κατάστασης.
k PROG
• Προγραμματισμός κομματιών.
• Προγραμματισμός ραδιοφωνικών
σταθμών.
l SHUFFLE
• Αναπαραγωγή κομματιών σε τυχαία
σειρά.
m

TCM350

a

•

•

Διακοπή αναπαραγωγής ή διαγραφή
προγραμματισμού.

n PRESET +/• Επιλογή προεπιλεγμένου
ραδιοφωνικού σταθμού.
o

•

Έναρξη ή προσωρινή διακοπή της
αναπαραγωγής.

p MP3-LINK
• Επιλογή εξωτερικής συσκευής ήχου
ως πηγής ήχου.
q

•

Άνοιγμα/κλείσιμο της θήκης δίσκου.

/
Μετάβαση στο προηγούμενο/
επόμενο κομμάτι.
• Αναζήτηση μέσα σε κομμάτι ή δίσκο.
• Επιλογή προεπιλεγμένου
ραδιοφωνικού σταθμού.
• Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό.
•
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3 Ξεκινήστε

Συμβουλή
•• Μπορείτε επίσης να αναρτήσετε τη μονάδα στον
τοίχο.

Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν
κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται.
Εάν επικοινωνήσετε με τη Philips, θα σας
ζητηθεί ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός
σειράς της συσκευής. Ο αριθμός μοντέλου
και ο αριθμός σειράς βρίσκονται στο πίσω
μέρος της συσκευής. Σημειώστε τους
αριθμούς εδώ:
Αριθμός μοντέλου ______________________
Αριθμός σειράς ________________________

Τοποθέτηση σε επίπεδη
επιφάνεια
Για να τοποθετήσετε το σύστημα micro Hi-Fi
σε επίπεδη επιφάνεια, συνδέστε το στήριγμα
βάσης.

1
2
3

Τοποθετήστε το σύστημα micro Hi-Fi με
την πρόσοψη στραμμένη προς τα κάτω
σε μια επίπεδη επιφάνεια.
Συνδέστε το στήριγμα βάσης στις δύο
εσοχές στη βάση της μονάδας.
Πιέστε το στήριγμα βάσης για να
ασφαλίσει καλά στη θέση του.

Προετοιμασία
τηλεχειριστηρίου
Προσοχή
•• Κίνδυνος έκρηξης! Διατηρείτε τις μπαταρίες μακριά

από θερμότητα, ήλιο ή φωτιά. Μην απορρίπτετε ποτέ
τις μπαταρίες στη φωτιά.
•• Κίνδυνος μειωμένης διάρκειας της μπαταρίας! Μην
συνδυάζετε ποτέ διαφορετικούς τύπους ή μάρκες
μπαταριών.
•• Εάν η μπαταρία δεν τοποθετηθεί σωστά υπάρχει
κίνδυνος έκρηξης. Η αντικατάσταση πρέπει να
γίνεται μόνο με μπαταρία ίδιου ή αντίστοιχου τύπου.

Για να αντικαταστήσετε την μπαταρία του
τηλεχειριστηρίου:

1
2
3

Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών.
Τοποθετήστε μία μπαταρία ΑΑΑ
με σωστή πολικότητα (+/-), όπως
υποδεικνύεται.
Κλείστε τη θήκη της μπαταρίας.

Σύνδεση τροφοδοτικού
Προσοχή
•• Κίνδυνος βλάβης της συσκευής! Βεβαιωθείτε ότι η

τάση της τροφοδοσίας ρεύματος αντιστοιχεί στην
τάση που αναγράφεται στο πίσω μέρος ή στη βάση
του συστήματος Micro Hi-Fi.
•• Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Όταν αποσυνδέετε το
τροφοδοτικό από την πρίζα, τραβάτε πάντοτε το
βύσμα. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.

9
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Συνδέστε το τροφοδοτικό στην πρίζα.
»» Η κόκκινη λυχνία αναμονής
ενεργοποιείται.
»» Η συσκευή είναι έτοιμη για ρύθμιση και
χρήση.

4 Αναπαραγωγή
δίσκου
Προσοχή
•• Μην τοποθετείτε κανένα άλλο αντικείμενο εκτός από
δίσκους στη θήκη δίσκου.

•• Μην αγγίζετε τον οπτικό φακό του δίσκου στο
εσωτερικό της θήκης δίσκου.

1
2
Ενεργοποίηση
Πατήστε .
»» Η μονάδα μεταβαίνει στην τελευταία
επιλεγμένη πηγή.

3
4

Για ενεργοποίηση και απευθείας επιλογή
πηγής,
• Πατήστε CD, FM ή MP3-LINK στο
τηλεχειριστήριο.

Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής
Πατήστε για να μεταβείτε στη λειτουργία
αναμονής.
»» Η κόκκινη λυχνία αναμονής
ενεργοποιείται.
»» Ο οπίσθιος φωτισμός της οθόνης
ενδείξεων θα σβήσει.

Πατήστε CD στο τηλεχειριστήριο για να
επιλέξετε πηγή δίσκου.
Πατήστε στη μονάδα για να ανοίξετε
τη θήκη δίσκου.
Τοποθετήστε ένα δίσκο με την
εκτυπωμένη πλευρά στραμμένη προς τα
έξω.
Πατήστε για να κλείσετε τη θήκη
δίσκου.
• Για προσωρινή διακοπή/συνέχιση
αναπαραγωγής, πατήστε
.
• Για διακοπή της αναπαραγωγής,
πατήστε .

Επιλογές αναπαραγωγής
Μετάβαση σε ένα κομμάτι
Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής,
πατήστε
/
για να επιλέξετε κάποιο
άλλο κομμάτι.

Αναζήτηση μέσα σε κομμάτι

1
2

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής,
πατήστε και κρατήστε πατημένο το
/ .
Απελευθερώστε το για να συνεχίσετε
την κανονική αναπαραγωγή.

EL
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Εμφάνιση πληροφοριών
αναπαραγωγής
Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής,
πατήστε επανειλημμένα DISPLAY για να
επιλέξετε διαφορετικές πληροφορίες
αναπαραγωγής.

Επανάληψη αναπαραγωγής

1

Προγραμματισμός κομματιών
Μπορείτε να προγραμματίσετε μέχρι 20
κομμάτια .

1

2
3
4

Για επιστροφή σε κανονική
αναπαραγωγή, πατήστε επανειλημμένα
REPEAT μέχρι να μην εμφανίζεται πλέον
η λειτουργία επανάληψης.

Σε λειτουργία CD, στη θέση διακοπής,
πατήστε PROG για να ενεργοποιήσετε
τη λειτουργία προγραμματισμού.
»» Εμφανίζεται η ένδειξη [P01]
(Πρόγραμμα).

Τυχαία αναπαραγωγή

Πατήστε
/
για να επιλέξετε
αριθμό κομματιού και στη συνέχεια
PROG για επιβεβαίωση.

1

Επαναλάβετε το βήμα 2 για να επιλέξετε
και να αποθηκεύσετε περισσότερα
κομμάτια προς προγραμματισμό.
Πατήστε
για να πραγματοποιηθεί
αναπαραγωγή των προγραμματισμένων
κομματιών.

Για να διαγράψετε το πρόγραμμα:
• Πατήστε δύο φορές .
• Μετάβαση σε άλλη λειτουργία.
• Απενεργοποίηση του συστήματος micro
Hi-Fi.

11

2

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής,
πατήστε επανειλημμένα REPEAT για να
επιλέξετε:
• [r1]: επαναλαμβανόμενη
αναπαραγωγή του τρέχοντος
κομματιού.
• [rA]: επαναλαμβανόμενη
αναπαραγωγή όλων των κομματιών.

EL

Μπορείτε να αναπαράγετε όλα τα κομμάτια
σε τυχαία σειρά.

2

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής,
πατήστε SHUFFLE .
• [SH]: τυχαία αναπαραγωγή των
κομματιών.
Για επιστροφή στην κανονική
αναπαραγωγή, πατήστε SHUFFLE ξανά.

5 Ρύθμιση
επιπέδου
έντασης και
ηχητικών εφέ

6 Ακρόαση
ραδιοφώνου

Προσαρμογή επιπέδου
έντασης

1

Συντονισμός σε
ραδιοφωνικό σταθμό
2

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής,
πατήστε VOL +/- για να αυξήσετε/μειώσετε
την ένταση του ήχου.

Βελτίωση μπάσων
Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής,
πατήστε επανειλημμένα DBB για να
ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη
δυναμική ενίσχυση μπάσων.
»» Εμφανίζεται η τρέχουσα ρύθμιση DBB.
•
•

[dbb-0]: Η λειτουργία δυναμικής
ενίσχυσης μπάσων (DBB) είναι
απενεργοποιημένη.
[dbb-1]: Η λειτουργία δυναμικής
ενίσχυσης μπάσων (DBB) είναι
ενεργοποιημένη.

Σίγαση ήχου
Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής,
πατήστε για σίγαση ή επαναφορά της
έντασης ήχου.

3

Πατήστε FM στο τηλεχειριστήριο για να
επιλέξετε πηγή FM.
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το
/
για 2 δευτερόλεπτα τουλάχιστον.
»» Το ραδιόφωνο συντονίζεται
αυτόματα σε ένα σταθμό με ισχυρό
σήμα λήψης.
Επαναλάβετε το βήμα 2 για να
συντονιστείτε σε περισσότερους
σταθμούς.
• Για να συντονιστείτε σε σταθμό
με ασθενές σήμα λήψης, πατήστε
επανειλημμένα TUNING +/- μέχρι
να εντοπίσετε βέλτιστη λήψη.
• Για να βελτιώσετε τη λήψη στα FM,
προεκτείνετε πλήρως το καλώδιο
και προσαρμόστε τη θέση του.

Αυτόματος
προγραμματισμός
ραδιοφωνικών σταθμών
Σημείωση
•• Μπορείτε να προγραμματίσετε μέχρι 10

προεπιλεγμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Σε λειτουργία δέκτη, πατήστε και κρατήστε
πατημένο το PROG για 2 δευτερόλεπτα
τουλάχιστον προκειμένου να ενεργοποιήσετε
τη λειτουργία αυτόματου προγραμματισμού.
»» Εμφανίζεται η ένδειξη [AUTO]
(αυτόματο).
EL
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»» Όλοι οι διαθέσιμοι σταθμοί
προγραμματίζονται με σειρά ανάλογη με
την ισχύ λήψης της ζώνης συχνοτήτων.
»» Ο πρώτος προγραμματισμένος
ραδιοφωνικός σταθμός μεταδίδεται
αυτόματα.

Μη αυτόματος
προγραμματισμός
ραδιοφωνικών σταθμών
Σημείωση
•• Μπορείτε να προγραμματίσετε μέχρι και 10
ραδιοφωνικούς σταθμούς.

1
2
3

4

Ακρόαση ήχου από
εξωτερική συσκευή
Με αυτό το σύστημα micro Hi-Fi, μπορείτε να
ακούτε ήχο από εξωτερική συσκευή.

1
2

Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό.
Πατήστε PROG για να ενεργοποιήσετε
τη λειτουργία προγραμματισμού.
»» Εμφανίζεται η ένδειξη [P01].
Πατήστε PRESET +/- για να εκχωρήσετε
έναν αριθμό στο συγκεκριμένο
ραδιοφωνικό σταθμό και στη συνέχεια
PROG για επιβεβαίωση.
»» Εμφανίζονται ο αριθμός
προεπιλογής και η συχνότητα του
προεπιλεγμένου σταθμού.
Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα για
να προγραμματίσετε άλλους σταθμούς.
Συμβουλή

•• Για να αντικαταστήσετε έναν προγραμματισμένο
σταθμό, αποθηκεύστε έναν άλλο στη θέση του.

Επιλογή προεπιλεγμένου
ραδιοφωνικού σταθμού
Σε λειτουργία δέκτη, πατήστε PRESET +/- για
να επιλέξετε έναν προρυθμισμένο αριθμό.
13

7 Άλλες
λειτουργίες

EL

3

Πατήστε MP3-LINK στο τηλεχειριστήριο
για να επιλέξετε την πηγή AUX.
Συνδέστε ένα καλώδιο MP3 link:
• στην υποδοχή MP3-LINK (3,5 χιλ.)
της μονάδας
• στην υποδοχή ακουστικών μιας
εξωτερικής συσκευής
Ξεκινήστε την αναπαραγωγή της
συσκευής (δείτε το εγχειρίδιο χρήσης
της συσκευής).

STANDBY

MP3 LINK

8 Πληροφορίες
προϊόντος

Δέκτης
Εύρος συντονισμού

Προδιαγραφές

Βήμα συντονισμού
Ευαισθησία
– Μονοφωνικός, λόγος
σήματος προς θόρυβο 26dB
– Στερεοφωνικός, λόγος
σήματος προς θόρυβο 46dB
Αναζήτηση επιλεκτικότητας
Συνολική αρμονική
παραμόρφωση
Λόγος σήματος προς θόρυβο

Ενισχυτής

Ηχεία

Σημείωση
•• Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή
χωρίς προειδοποίηση.

Ονομαστική ισχύς
εξόδου
Απόκριση συχνότητας
Λόγος σήματος προς
θόρυβο
Είσοδος Aux

2 x 2 W RMS
60 Hz - 20 kHz
>57 dBA
0,6 V RMS 22 kohm

FM: 87,5 108 MHz
50 KHz

<22 dBf
<48 dBf
>28 dBf
<3%
>55 dB

Σύνθετη αντίσταση
ηχείων
4 ohm
Οδηγός ηχείου
2,5", πλήρους εμβέλειας
Ευαισθησία
>82 dB/m/W ±3 dB/m/W

Γενικές πληροφορίες
Δίσκος
Τύπος λέιζερ
Διάμετρος δίσκου
Υποστηριζόμενος
δίσκος
DAC ήχου
Συνολική αρμονική
παραμόρφωση
Απόκριση
συχνότητας
Λόγος σήματος προς
θόρυβο

Ημιαγωγός
12 εκ./8 εκ.
CD-DA, CD-R, CD-RW
24 Bits / 44,1 kHz
<1% (1 kHz)
60 Hz -20 kHz
(44,1 kHz)

Μετασχηματιστής
Κατανάλωση ενέργειας
σε λειτουργία
Κατανάλωση ενέργειας
κατά την αναμονή
Διαστάσεις
– Κύρια μονάδα
(Π x Υ x Β)
Βάρος
- Με τη συσκευασία
- Κύρια μονάδα

9 V, 1,5 A
10 W
< 0,5 W

400 x 202 x 80 χιλ.
3,82 κιλά
1,4 κιλά

>57 dBA

EL
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9 Αντιμετώπιση
προβλημάτων
Προσοχή
•• Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της συσκευής.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην
επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε το σύστημα
μόνοι σας.
Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη
χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω
σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Εάν το
πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται,
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Philips
(www.philips.com/support). Όταν
επικοινωνείτε με τη Philips, βεβαιωθείτε
ότι βρίσκεστε κοντά στη συσκευή και ότι
έχετε διαθέσιμα τον αριθμό μοντέλου και το
σειριακό αριθμό.
Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα
•• Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα τροφοδοσίας
AC της μονάδας είναι σωστά
συνδεδεμένο.
•• Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα AC
τροφοδοτείται με ρεύμα.
•• Για εξοικονόμηση ενέργειας, το
σύστημα απενεργοποιείται αυτόματα
μετά την πάροδο 15 λεπτών εάν έχει
ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή του
κομματιού και δεν πατηθεί κανένα
κουμπί ελέγχου.
Η μονάδα δεν ανταποκρίνεται.
•• Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε
το βύσμα τροφοδοσίας AC, και στη
συνέχεια ενεργοποιήστε ξανά το
σύστημα.
Δεν παράγεται ήχος ή ο ήχος είναι κακής
ποιότητας
•• Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.

15
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Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί
•• Πριν πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί
λειτουργίας, επιλέξτε πρώτα τη σωστή
πηγή από το τηλεχειριστήριο και όχι
από την κύρια μονάδα.
•• Μειώστε την απόσταση ανάμεσα στο
τηλεχειριστήριο και τη μονάδα.
•• Τοποθετήστε την μπαταρία με τη
σωστή πολικότητα (σύμβολα +/–) όπως
υποδεικνύεται.
•• Αντικαταστήστε τη μπαταρία.
•• Στρέψτε το τηλεχειριστήριο απευθείας
προς τον αισθητήρα που βρίσκεται στην
πρόσοψη της μονάδας.
Δεν εντοπίζεται δίσκος
•• Εισαγάγετε ένα δίσκο.
•• Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος δεν έχει
τοποθετηθεί ανάποδα.
•• Περιμένετε μέχρι να καθαρίσει η
υγρασία που έχει συγκεντρωθεί στο
φακό.
•• Αντικαταστήστε ή καθαρίστε το δίσκο.
•• Χρησιμοποιήστε ένα ολοκληρωμένο CD
ή έναν δίσκο σωστού φορμά.
Κακή ραδιοφωνική λήψη
•• Αυξήστε την απόσταση μεταξύ της
μονάδας και της τηλεόρασης ή του VCR.
•• Προεκτείνετε πλήρως την κεραία.
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