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Tηλε�ειριστήρι
 (∆είτε A)
• T�π�θετήστε 2 µπαταρίες, τύπ�υ AAA, R03 ή

UM4 (κατά πρ�τίµηση αλκαλικές).

Η λανθασµένη 	ρήση των µπαταριών µπ�ρεί να
πρ�καλέσει διαρρ�ές ηλεκτρ�λύτη, µε
απ�τέλεσµα να δηµι�υργηθ�ύν δια�ρώσεις στ�
εσωτερικ� της θήκης των µπαταριών ή ακ�µη
και να εκραγ�ύν �ι µπαταρίες.
• Μη 	ρησιµ�π�ιείτε δια��ρετικ�ύς τύπ�υς

µπαταριών ταυτ�	ρ�να, για παράδειγµα
αλκαλικές µπαταρίες µα�ί µε µπαταρίες
ψευδαργύρ�υ-άνθρακα. �ρησιµ�π�ιείτε µ�ν�
µπαταρίες τ�υ ίδι�υ τύπ�υ για τη συσκευή σας.

• �ταν τ�π�θετείτε νέες µπαταρίες, µη
�ρησιµ�π�ιείτε παλιές µπαταρίες ταυτ��ρ�να
µε καιν�ύργιες.

• Oι µπαταρίες περιέ��υν �ηµικές �υσίες, γι'
αυτ� η απ�κ�µιδή τ�υς θα πρέπει να γίνεται
µε υπεύθυν� τρ�π�.

�ρήση εναλλασσ�µεν
υ ρεύµατ
ς
1 Ελέγ�τε αν η ηλεκτρική τάση π�υ

αναγρά�εται στην πινακίδα τύπ�υ στη !άση
της συσκευής αντιστ�ι�εί στην τ�πική σας
τάση δικτύ�υ. Αν δεν αντιστ�ι�εί,
απευθυνθείτε στ� κατάστηµα απ� τ� �π�ί�
αγ�ράσατε τη συσκευή ή στ� κέντρ�
τε�νικής ε�υπηρέτησης.

2 Αν η συσκευή σας είναι ε��πλισµένη µε
επιλ�γέα τάσεως, ρυθµίστε τ�ν επιλ�γέα ώστε
να αντιστ�ι�εί στην τ�πική τάση δικτύ�υ.

3 Συνδέστε τ� καλώδι� τρ���δ�σίας στην
πρί�α τ�υ τ�ί��υ.

4 Bγάλτε τ� καλώδι� απ� την πρί�α τ�υ τ�ί��υ αν
θέλετε να απ�συνδέσετε την παρ��ή ρεύµατ�ς.

Λειτ
υργία Αυτ�µατης Αναµ
νής (Auto-Standby) 
�ταν η αναπαραγωγή εν�ς δίσκ�υ CD ή µιας
κασέτας έ�ει �τάσει στ� τέλ�ς και παραµένει σε
αδράνεια για περισσ�τερα απ� 15 λεπτά, η
συσκευή θα σ!ήσει αυτ�µατα, για την
ε��ικ�ν�µηση ενέργειας.

���� ��� �	
� ���
� ��� 5 �����, �
����������� ��� CD �� 
������
��
��������. 15 ����� ��������, � 
�
����

�����.

Η πινακίδα τύπ�υ �ρίσκεται στη �άση της
συσκευής.

BΑΣIΚΕΣ ΛΕITOΥΡΓIΕΣ
Ενεργ
π
ίηση, απενεργ
π
ίηση και επιλ
γή
λειτ
υργίας
1 Πιέστε STANDBYy στη συσκευή για να

θέσετε τη συσκευή σε λειτ�υργία.
2 Πιέστε µία ή περισσ�τερες ��ρές SOURCE

για να επιλέ�ετε µία απ� τις ακ�λ�υθες
λειτ�υργίες: CD, TUNER, AUX ή TAPE.

3 Πιέστε y για να σ!ήσετε τη συσκευή.

�������� 	
����:
– �ταν αλλά!ετε απ� τη λειτ�υργία τ�υ TAPE στη

λειτ�υργία τ�υ TUNER, AUX ή τ�υ CD ή �ταν
σ�ήνετε τη συσκευή: �ε�αιωθείτε πρώτα �τι
έ	ετε πατήσει τ� πλήκτρ� STOP 9 τ�υ
κασετ��ών�υ για να σταµατήσετε την
αναπαραγωγή, και �τι δεν είναι πατηµέν�
κανένα πλήκτρ� τ�υ κασετ��ών�υ.

– O τ�ν�ς, �ι ρυθµίσεις τ�υ ή	�υ, �ι
πρ�επιλεγµέν�ι ραδι��ωνικ�ί σταθµ�ί και η
στάθµη τ�υ ή	�υ (µέ	ρι µια µέγιστη στάθµη 20)
θα απ�θηκευτ�ύν στη µνήµη της συσκευής.

Ρύθµιση της ένταση και τ
υ ή�
υ
• Pυθµίστε την ένταση ή��υ µε τ� ρυθµιστικ�

VOLUME control.
™ Η �θ�νη δεί�νει τη στάθµη τ�υ ή��υ και

έναν αριθµ� απ� 0-32. (∆είτε 2)
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.

ΨΗΦIΑΚOΣ ∆ΕΚTΗΣ
Συντ
νισµ�ς σε ραδι
&ωνικ
ύς σταθµ
ύς
1 Πιέστε y για να θέσετε τη συσκευή σε

λειτ�υργία και έπειτα πιέστε SOURCE για να
επιλέ�ετε τ�ν TUNER.
– Η �θ�νη δεί�νει σύντ�µα την ένδει�η 

και στη συνέ�εια τη συ�ν�τητα τ�υ
ραδι��ωνικ�ύ σταθµ�ύ, τη �ώνη συ�ν�τήτων
και, ε��σ�ν έ�ει πρ�γραµµατιστεί, έναν
αριθµ� πρ�επιλ�γής. (∆είτε 3)

2 Πιέστε µία ή περισσ�τερες ��ρές τ� πλήκτρ�
BAND για να επιλέ�ετε την επιθυµητή �ώνη
συ�ν�τήτων.

3 Πιέστε και κρατήστε πατηµέν� τ� πλήκτρ� ∞
ή § µέ�ρι να αρ�ίσει να «τρέ�ει» η
συ�ν�τητα στην �θ�νη.
™ T� ραδι��ων� συντ�νί�εται αυτ�µατα σε

έναν σταθµ� µε αρκετά ισ�υρ� σήµα. Η
�θ�νη δεί�νει κατά τη διάρκεια
τ�υ αυτ�µατ�υ συντ�νισµ�ύ.

4 Αν είναι αναγκαί�, επαναλαµ!άνετε τα !ήµατα
2-3 µέ�ρι να !ρείτε τ�ν επιθυµητ� σταθµ�.

• Για να συντ�νίσετε τ�ν δέκτη σε έναν σταθµ�
µε αδύναµ� σήµα, πιέστε σύντ�µα και
επανειληµµένα ∞ ή § µέ�ρι να πετύ�ετε την
καλύτερη δυνατή λήψη.

·ÚÂ¯fiÌÂÓ· ·ÍÂÛÔ˘¿Ú

– Î·ÏÒ‰ÈÔ

Επάνω και εµπρ�ς πίνακας (∆είτε 1)

1 p – υπ�δ��ή 3.5 mm για στερε��ωνικά
ακ�υστικά

�������� 	
����: O ή	�ς των η	είων θα
διακ�πεί �ταν συνδεθ�ύν ακ�υστικά 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 – διακ�πτης ενεργ�π�ίησης/
απενεργ�π�ίησης

4 SOURCE – επιλ�γή της λειτ�υργίας CD/
TUNER/AUX/ TAPE

5 IR Sensor – αισθητήρας υπερύθρων για τ�
τηλε�ειριστήρι�

6 Πλήκτρα κασετ��ών�υ
RECORD 0 – αρ�ή εγγρα�ής
PLAY 1 – αρ�ή αναπαραγωγής
SEARCH 5/6 – τα�εία περιέλι�η της
κασέτας πρ�ς τα µπρ�στά/ πίσω
STOP/OPEN 9/
– άν�ιγµα της υπ�δ��ής της κασέτας
– διακ�πή της αναπαραγωγής ή εγγρα�ής
PAUSE ; – πρ�σωρινή παύση της
αναπαραγωγής ή εγγρα�ής

7 OPEN•CLOSE - È¤ÛÙÂ ÙÔ Î·¿ÎÈ ÁÈ· Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ /
ÎÏÂ›ÛÂÈ

8 DBB – ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ› Î·È ·ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ› ÙËÓ
ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ Ì¿ÛˆÓ.

9 VOLUME – ρύθµιση της στάθµης τ�υ ή��υ
0 BAND – επιλ�γή της �ώνης συ�ν�τήτων
! Πλήκτρα πλ�ήγησης

PRESET -, + – επιλ�γή πρ�επιλεγµέν�υ
ραδι��ωνικ�ύ σταθµ�ύ (πάνω, κάτω)
9 – διακ�πή της αναπαραγωγής CD;

– διαγρα�ή τ�υ πρ�γράµµατ�ς CD
SEARCH ∞, § – 
CD: – ανα�ήτηση πρ�ς τα πίσω και πρ�ς τα

µπρ�στά µέσα στ� ίδι� τραγ�ύδι;
– µετά!αση στην αρ�ή τ�υ τρέ��ντ�ς /
πρ�ηγ�ύµεν�υ/ επ�µεν�υ κ�µµατι�ύ

Tuner: συντ�νισµ�ς σε ραδι��ωνικ�ύς
σταθµ�ύς (κάτω, πάνω)
MODE – επιλ�γή δια��ρετικών τρ�πων
αναπαραγωγής:
π.�. REPEAT ή SHUFFLE σε τυ�αία σειρά
2; – αρ�ή ή πρ�σωρινή παύση της
αναπαραγωγής CD

@ PROGRAM – 
CD: πρ�γραµµατισµ�ς µ�υσικών κ�µµατιών
και ανασκ�πηση τ�υ πρ�γράµµατ�ς
Tuner: πρ�γραµµατισµ�ς ραδι��ωνικών
σταθµών πρ�επιλ�γής

# Oθ�νη – δεί�νει την κατάσταση λειτ�υργίας
της συσκευής

ΠIΣΩ ΠIΝΑΚΑΣ

$ Tηλεσκ
πική κεραία – !ελτιώνει τη λήψη των
FM

% AC MAINS – υπ�δ��ή για τ� καλώδι�
τρ���δ�σίας

^ Θήκη µπαταριών – για 6 µπαταρίες, τύπ�υ 
R-20, UM1 ή D-cell

TΗΛΕ�ΕIΡIΣTΗΡIO
1 VOLUME +, – – ρύθµιση της στάθµης τ�υ ή��υ

(πάνω, κάτω)
2 SHUFFLE – αναπαραγωγή �λων των κ�µµατιών

τ�υ CD σε τυ�αία σειρά
3 2; – αρ�ή/ πρ�σωρινή παύση της

αναπαραγωγής CD
4 SEARCH 5, 6 – ανα�ήτηση πρ�ς τα πίσω/

µπρ�στά µέσα στ� ίδι� τραγ�ύδι
5 PRESET 3,4 – επιλ�γή πρ�επιλεγµέν�υ

ραδι��ωνικ�ύ σταθµ�ύ (πάνω, κάτω)
6 TUNING ∞, § – συντ�νισµ�ς σε

ραδι��ωνικ�ύς σταθµ�ύς (κάτω, πάνω)
7 9 – διακ�πή της αναπαραγωγής CD;

– διαγρα�ή τ�υ πρ�γράµµατ�ς CD
8 ¡, ™ – µετά!αση στην αρ�ή τ�υ τρέ��ντ�ς/

πρ�ηγ�ύµεν�υ/ επ�µεν�υ κ�µµατι�ύ 
9 REPEAT – επανάληψη κ�µµατι�ύ/

πρ�γράµµατ�ς/ �λ�κληρ�υ CD

ΠΡOΣO"Η
Oπ�ιαδήπ�τε διαδικασία, 	ρήση ή ρύθµιση των
ρυθµιστικών πλήκτρων και διακ�πτών εκτ�ς των
πρ��λεπ�µενων στ� παρ�ν εγ	ειρίδι� µπ�ρεί
να έ	ει ως απ�τέλεσµα την επι�λα�ή έκθεση σε
ακτιν���λία ή άλλη επικίνδυνη λειτ�υργία.

TΡOΦO∆OΣIΑ
�ταν σας είναι !�λικ�, �ρησιµ�π�ιείτε την
παρ��ή ρεύµατ�ς απ� τ� ηλεκτρικ� δίκτυ� για
να παρατείνετε τη διάρκεια �ωής των
µπαταριών. Bε!αιωθείτε �τι έ�ετε απ�συνδέσει
τ� καλώδι� τρ���δ�σίας απ� τη συσκευή και
απ� την πρί�α πριν τ�π�θετήσετε τις µπαταρίες.

Μπαταρίες (δεν συµπεριλαµ�άν�νται)
• T�π�θετήστε 6 µπαταρίες, τύπ�υ R-20, UM-1 ή

D-cell, (κατά πρ�τίµηση αλκαλικές) µε τη
σωστή π�λικ�τητα.

BΑΣIΚΕΣ ΛΕITOΥΡΓIΕΣ ΨΗΦIΑΚOΣ ∆ΕΚTΗΣΕλληνικά ΠΛΗΚΤΡΑ ΡΥΘΜIΣΗΣ



Για να �ελτιώσετε τη ραδι��ωνική λήψη:
• Για τα FM, !γάλτε, γείρτε και περιστρέψτε την

τηλεσκ�πική κεραία. Μειώστε τ� µήκ�ς της
εάν τ� σήµα είναι π�λύ ισ�υρ�.

• Για τα MW (LW), η συσκευή �ρησιµ�π�ιεί µια
ενσωµατωµένη κεραία. Κατευθύνετε αυτή
την κεραία γυρί��ντας �λ�κληρη τη συσκευή.

Πρ
γραµµατισµ�ς ραδι
&ωνικών σταθµών
Μπ�ρείτε να απ�θηκεύσετε µέ�ρι 30
ραδι��ωνικ�ύς σταθµ�ύς στη µνήµη (20FM,
5MW and 5LW), µε τ� �έρι ή µε αυτ�µατη
απ�θήκευση (Autostore).

�ειρ
κίνητ
ς πρ
γραµµατισµ�ς
1 Συντ�νίστε τ�ν δέκτη στ�ν επιθυµητ� σας

σταθµ� (δείτε Συντ�νισµ�ς σε ραδι��ωνικ�ύς
σταθµ�ύς).

2 Πιέστε PROGRAM για να ενεργ�π�ιήσετε τ�ν
πρ�γραµµατισµ�..

3 ¶È¤ÛÙÂ Ì›· ‹ ÚÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ ÊÔÚ¤˜
PRESET -/+ (ÛÙÔ ÙËÏÂ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ 3 ή 4) ÁÈ· Ó·
‰ÒÛÂÙÂ ÛÙÔÓ ÛÙ·ıÌfi ·˘Ù� ¤Ó·Ó ·ÚÈıÌfi qp� ÙÔ 1
¤ˆ˜ ÙÔ 20 ÁÈ· Ù· FM ‹ 1 ¤ˆ˜ ÙÔ 5 ÁÈ· Ù· MW ‹ 1
¤ˆ˜ ÙÔ 5 ÁÈ· Ù· LW.

4 Πιέστε PROGRAM για να επι!ε!αιώσετε.
5 Επαναλαµ!άνετε τα !ήµατα 1-4 για να

απ�θηκεύσετε άλλ�υς σταθµ�ύς.

�������� 	
����: Μπ�ρείτε να σ�ήσετε έναν

πρ�επιλεγµέν� σταθµ� απ�θηκεύ�ντας µια άλλη

συ	ν�τητα στη θέση τ�υ.

Autostore - αυτ�µατη απ
θήκευση
Η λειτ�υργία Autostore πρ�γραµµατί�ει
αυτ�µατα ραδι��ωνικ�ύς σταθµ�ύς, αρ�ί��ντας
απ� τ�ν αριθµ� πρ�επιλ�γής 1. Oι διαθέσιµ�ι
σταθµ�ί απ�θηκεύ�νται σύµ�ωνα µε τη σειρά
ισ�ύ�ς λήψεως της �ώνης συ�ν�τήτων: FM και
στη συνέ�εια MW/LW.
�λ�ι �ι πρ�ηγ�ύµεν�ι πρ�επιλεγµέν�ι σταθµ�ί,
π.�. αυτ�ί π�υ πρ�γραµµατίστηκαν µε τ� �έρι,
θα διαγρα��ύν.
• Πιέστε PROGRAM για 4 ή περισσ�τερα

δευτερ�λεπτα για να ενεργ�π�ιήσετε την
αυτ�µατη απ�θήκευση.
™ OıfiÓË: ∞Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ Ë ¤Ó‰ÂÈÍË Auto,PROG.

Α��ύ απ�θηκευτ�ύν �λ�ι �ι σταθµ�ί, θα αρ�ίσει
να παί�ει αυτ�µατα � πρώτ�ς αυτ�µατα
απ�θηκευµέν�ς σταθµ�ς πρ�επιλ�γής.

Ακρ�αση πρ
επιλεγµέν
υ ή αυτ�µατα
απ
θηκευµέν
υ σταθµ
ύ
Πιέστε τα πλήκτρα PRESET -, + (ÛÙÔ
ÙËÏÂ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ 3 ή 4) µία ή περισσ�τερες ��ρές
µέ�ρι να εµ�ανιστεί � επιθυµητ�ς σταθµ�ς
πρ�επιλ�γής στην �θ�νη.

CD PLAYER
Αναπαραγωγή δίσκ
υ CD
Αυτ� τ� CD player παί�ει δίσκ�υς ή��υ,
συµπεριλαµ!αν�µένων των δίσκων 
CD-Recordable και CD-Rewritable.

1 Πιέστε y για να θέσετε τη συσκευή σε
λειτ�υργία, και έπειτα SOURCE για να
επιλέ�ετε τ� CD.

2 T�π�θετήστε έναν δίσκ� CD, µε την
τυπωµένη πλευρά πρ�ς τα επάνω, και κλείστε
τ� καπάκι της υπ�δ��ής CD.
™ ���� ����� ����������� �o ������
��� �� CD player ��	���� ��
����������� ��� CD, ��� 
�� 
��	����
�������o���� o 
��o���� ������
����o�!��� ��� o 
��o���� ����o
����������� �o� CD. (∆είτε 4)

3 Πιέστε 2; για να αρ�ίσει η αναπαραγωγή.
4 Για να διακ�ψετε πρ�σωρινά την

αναπαραγωγή, πιέστε 2;. Πιέστε άλλη µία
��ρά 2; για να συνε�ίσει η αναπαραγωγή.

5 Για να σταµατήσετε την αναπαραγωγή τ�υ
CD, πιέστε 9.

�������� 	
����: η αναπαραγωγή τ�υ CD θα

σταµατήσει επίσης:
– αν αν�ί"ετε τ� καπάκι της υπ�δ�	ής CD;
– �ταν τ� CD έ	ει �τάσει στ� τέλ�ς;
– αν επιλέ"ετε τ� taπe, aux ή τ�ν tuner.

Επιλ
γή δια&
ρετικ
ύ κ
µµατι
ύ
• ¶È¤ÛÙÂ Ì›· ÊÔÚ¿ ‹ Â·ÓÂÈÏËÌÌ¤Ó· ∞ ‹ § ÛÙË

Û˘ÛÎÂ˘‹ ÁÈ· Ó· ÂÈÏ¤ÍÂÙÂ ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ. (¡ ‹ ™ ÛÙÔ
ÙËÏÂ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ).

• Στην κατάσταση πρ�σωρινής παύσης/
διακ�πής, πιέστε 2; για να αρ�ίσει η
αναπαραγωγή.

Εύρεση απ
σπάσµατ
ς µέσα σε κάπ
ι
 κ
µµάτι
1 Πιέστε και κρατήστε πατηµέν� τ� πλήκτρ� ∞

ή § (SEARCH 5, 6 ÛÙÔ ÙËÏÂ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ).
™ T� CD αναπαράγεται µε υψηλή τα�ύτητα

και σε �αµηλή ένταση.
2 Μ�λις αναγνωρίσετε τ� απ�σπασµα π�υ

ψά�νετε, α�ήστε τ� πλήκτρ� ∞ ή § για να
συνε�ίσει η καν�νική αναπαραγωγή.

∆ια&
ρετικ
ί τρ�π
ι αναπαραγωγής: SHUFFLE
και REPEAT (∆είτε 5 - 7)
Μπ�ρείτε να επιλέ�ετε και να αλλά�ετε µετα�ύ
των εναλλακτικών τρ�πων αναπαραγωγής πριν
ή κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, και να
συνδυάσετε τ�υς τρ�π�υς αναπαραγωγής µα�ί
µε την αναπαραγωγή PROGRAM.

shuffle – αναπαραγωγή των κ�µµατιών
�λ�κληρ�υ τ�υ δίσκ�υ CD/ τ�υ
πρ�γράµµατ�ς σε τυ�αία σειρά

shuffle και repeat all – συνε�ής επανάληψη
�λ�κληρ�υ τ�υ δίσκ�υ CD/ τ�υ
πρ�γράµµατ�ς σε τυ�αία σειρά
repeat all – επανάληψη �λ�κληρ�υ τ�υ δίσκ�υ
CD/ τ�υ πρ�γράµµατ�ς
repeat – συνε�ής αναπαραγωγή τ�υ
τρέ��ντ�ς (τυ�αία επιλεγµέν�υ) κ�µµατι�ύ

1 Για να επιλέ�ετε τ�ν τρ�π� αναπαραγωγής,
πιέστε µία ή περισσ�τερες ��ρές MODE
(SHUFFLE ή REPEAT ÛÙÔ ÙËÏÂ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ).

2 Πιέστε 2; για να αρ�ίσει η αναπαραγωγή, αν
η συσκευή !ρίσκεται στην κατάσταση stoπ.

3 Για να επιλέ�ετε την καν�νική αναπαραγωγή,
πιέστε επανειληµµένα MODE µέ�ρι να
σ!ήσ�υν �ι διά��ρ�ι εναλλακτικ�ί τρ�π�ι
λειτ�υργίας απ� την �θ�νη.
– Μπ�ρείτε επίσης να πιέσετε 9 για να

ακυρώσετε τ�ν επιλεγµέν� τρ�π�
αναπαραγωγής.

Πρ
γραµµατισµ�ς κ
µµατιών
Στην κατάσταση stoπ, επιλέ�τε και απ�θηκεύστε
τα επιθυµητά κ�µµάτια τ�υ CD στην επιθυµητή
σειρά. Μπ�ρείτε να απ�θηκεύσετε µέ�ρι 
20 κ�µµάτια στη µνήµη.
1 Πιέστε ∞ ή § (ÛÙÔ ÙËÏÂ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ¡ ή ™) στη

συσκευή για να επιλέ�ετε τ�ν επιθυµητ�
αριθµ� κ�µµατι�ύ.

2 Πιέστε PROGRAM.
™ Αν επι�ειρήσετε να πρ�γραµµατίσετε �ωρίς

να έ�ετε πρώτα επιλέ�ει κάπ�ι�ν αριθµ�
κ�µµατι�ύ, θα εµ�ανιστεί η ένδει�η .

3 Επαναλαµ!άνετε τα !ήµατα 1-2 για να
επιλέ�ετε και να απ�θηκεύσετε �λα τα
επιθυµητά κ�µµάτια.
™ Oθ�νη: αν επι�ειρήσετε να

πρ�γραµµατίσετε περισσ�τερα απ� 
20 κ�µµάτια.

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

Ανασκ�πηση τ
υ πρ
γράµµατ
ς
Στην κατάσταση stoπ, πιέστε και κρατήστε
πατηµέν� τ� πλήκτρ� PROGRAM µέ�ρι να δεί�ει
η �θ�νη �λ�υς τ�υς απ�θηκευµέν�υς αριθµ�ύς
κ�µµατιών στην επιλεγµένη σειρά.

¢È·ÁÚ·Ê‹ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜
ªÔÚÂ›ÙÂ Ó· Û‚‹ÛÂÙÂ Ù· ÂÚÈÂ¯fiÌÂÓ· ÙË˜ ÌÓ‹ÌË˜:
• ¿ÓÔÈÁÌ· ÙË˜ fiÚÙ·˜ ÙÔ˘ CD;
• ÂÈÏ¤ÁÔÓÙ·˜ TUNER, AUX ‹ TAPE;
• ¶È¤˙ÔÓÙ·˜ 9 ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ Î·Ù¿ ÙËÓ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ‹

ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÛÂ ı¤ÛË ·‡ÛË˜.

™ ∂ÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÁÈ· Ï›ÁÔ Ë ¤Ó‰ÂÈÍË Î·È
Û‚‹ÓÂÈ Ë ¤Ó‰ÂÈÍË PROG.
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MP3-CD.

1 Πιέστε y για να θέσετε τη συσκευή σε
λειτ�υργία και έπειτα SOURCE για να επιλέ�ετε
τ� AUX.

™OıfiÓË: AUH.
2 #��
��������
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AZ2060.

ΚΑΣΕTOΦΩΝO
Αναπαραγωγή κασέτας
1 Πιέστε y για να θέσετε τη συσκευή σε

λειτ�υργία και έπειτα SOURCE για να
επιλέ�ετε τ� TAPE.
™ Oθ�νη: δεί�νει καθ’ �λη τη

λειτ�υργία τ�υ κασετ��ών�υ.
2 T�π�θετήστε µια κασέτα και κλείστε τ� καπάκι.
3 Πιέστε PLAY 1 για να αρ�ίσει η αναπαραγωγή.
4 Πιέστε PAUSE ; για να διακ�ψετε πρ�σωρινά

την αναπαραγωγή. Πιέστε άλλη µία ��ρά για
να συνε�ίσει η αναπαραγωγή.

5 Πιέστε SEARCH 5 ή 6 για την τα�εία
περιέλι�η της κασέτας.

6 Για να σταµατήσετε την κασέτα, πιέστε
STOP/OPEN 9/.

• Στ� τέλ�ς της κασέτας, τα πλήκτρα
επανέρ��νται αυτ�µατα στην αρ�ική τ�υς
θέση, εκτ�ς εάν έ�ετε πατήσει PAUSE ;.

ΓΕΝIΚΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡIΕΣ Σ�ΕTIΚΑ ΜΕ TΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ
• Η αντιγρα�ή επιτρέπεται µ�ν� καθ' �σ�ν δεν

παρα!ιά��νται τα δικαιώµατα πνευµατικής
ιδι�κτησίας ή άλλα δικαιώµατα τρίτων.

• Για τις εγγρα�ές σας, �ρησιµ�π�ιείτε µ�ν�
κασέτες τύπ�υ NORMAL (IEC τύπ�υ I) στις
�π�ίες δεν έ��υν α�αιρεθεί τα γλωσσίδια
πρ�στασίας αντιγρα�ής. Αυτ� τ� κασετ��ων�
δεν είναι κατάλληλ� για την εγγρα�ή κασετών
τύπ�υ CHROME (IEC II) ή METAL (IEC IV).

ΨΗΦIΑΚOΣ ∆ΕΚTΗΣ CD CD ΚΑΣΕTOΦΩΝO



• Η ιδανική στάθµη ή��υ για την εγγρα�ή
ρυθµί�εται αυτ�µατα. Η αλλαγή των
ρυθµίσεων VOLUME ή DBB δεν θα επηρεάσει
την εγγρα�ή.

• Για να πρ�στατέψετε µια κασέτα απ� την
ακ�ύσια διαγρα�ή της, σπάστε τα
πρ�στατευτικά γλωσσίδια. Αν επιθυµείτε να
κάνετε νέα εγγρα�ή στην κασέτα, καλύψτε τα
σπασµένα γλωσσίδια µε λίγη κ�λλητική ταινία.

Συγ�ρ
νισµένη έναρ4η εγγρα&ής απ� CD
1 Επιλέ�τε τη λειτ�υργία τ�υ CD.
2 T�π�θετήστε έναν δίσκ� CD και

πρ�γραµµατίστε αριθµ�ύς κ�µµατιών, εάν
επιθυµείτε.

3 Αν�ί�τε τ� καπάκι της υπ�δ��ής κασέτας.
4 T�π�θετήστε µια κατάλληλη κασέτα στ�

κασετ��ων� και κλείστε τ� καπάκι.
5 Πιέστε RECORD 0 για να αρ�ίσει η εγγρα�ή.

– Η αναπαραγωγή τ�υ πρ�γράµµατ�ς CD
αρ�ί�ει αυτ�µατα απ� την αρ�ή τ�υ
πρ�γράµµατ�ς. ∆εν �ρειά�εται να
�εκινήσετε �ε�ωριστά τ� CD player.

™ Για την επιλ�γή και την αντιγρα�ή
συγκεκριµέν�υ απ�σπάσµατ�ς κάπ�ι�υ
κ�µµατι�ύ τ�υ CD:

• Πιέστε ∞ ή §. Α�ήστε τ� ρυθµιστικ� µ�λις
αναγνωρίσετε τ� απ�σπασµα π�υ ψά�νετε.

• Για να διακ�ψετε πρ�σωρινά την
αναπαραγωγή τ�υ CD, πιέστε 2;.

• Η εγγρα�ή αρ�ί�ει ακρι!ώς απ� τ�
συγκεκριµέν� σηµεί� στ� κ�µµάτι, µ�λις
πατήσετε RECORD 0.

6 Για να διακ�ψετε πρ�σωρινά την εγγρα�ή,
πιέστε PAUSE ;. Πιέστε άλλη µια ��ρά PAUSE ;
για να συνε�ίσει η εγγρα�ή.

7 Για να σταµατήσετε την εγγρα�ή, πιέστε
STOP/OPEN 9/.

Εγγρα&ή απ� τ
 ραδι�&ων

1 Συντ�νίστε τ�ν δέκτη στ�ν επιθυµητ�

ραδι��ωνικ� σταθµ� (δείτε Συντ�νισµ�ς σε
ραδι��ωνικ�ύς σταθµ�ύς).

2 Ακ�λ�υθήστε τα !ήµατα 3-7, τ�υ κε�αλαί�υ
Συγ�ρ�νισµένη έναρ�η εγγρα�ής απ� CD.

Συντήρηση & Ασ&άλεια
CD player και �ειρισµ�ς των δίσκων CD (∆είτε 8)
• Στην περίπτωση κατά την �π�ία τ� CD player

δεν είναι σε θέση να δια!άσει σωστά τα CD
σας, �ρησιµ�π�ιήστε ένα CD καθαρισµ�ύ για
να καθαρίσετε τ�ν �ακ� πριν πάτε τη
συσκευή για επισκευή.

• ∆εν πρέπει π�τέ να αγγί�ετε τ�ν �ακ� τ�υ
CD player!

• Oι απ�τ�µες µετα!�λές στη θερµ�κρασία τ�υ
περι!άλλ�ντ�ς µπ�ρ�ύν να πρ�καλέσ�υν τ�ν

σ�ηµατισµ� υγρασίας στ�ν �ακ� τ�υ CD play-
er. Σε µια τέτ�ια περίπτωση, η αναπαραγωγή
δίσκων CD θα είναι αδύνατη. Μην
πρ�σπαθείτε να καθαρίσετε τ�ν �ακ�, αλλά
α�ήστε τ� CD player σε ένα �εστ�
περι!άλλ�ν έως �τ�υ ε�ατµιστεί η υγρασία.

• Κλείνετε πάντ�τε τ� καπάκι της υπ�δ��ής
τ�υ CD για να απ��ύγετε τη συσσώρευση
σκ�νης στ�ν �ακ�.

• Για να καθαρίσετε τ� CD, σκ�υπίστε τ� σε
ευθεία γραµµή απ� τ� κέντρ� πρ�ς τις άκρες,
�ρησιµ�π�ιώντας ένα µαλακ� πανί π�υ δεν
�ε�τί�ει. Μη �ρησιµ�π�ιείτε καθαριστικά δι�τι
υπάρ�ει κίνδυν�ς να πρ��ενήσ�υν !λά!η στ�
CD.

• Π�τέ µην γρά�ετε πάνω στ� CD και µην
κ�λλάτε αυτ�κ�λλητα στην επι�άνειά τ�υ.

Oδηγίες Ασ&αλείας
• Μην εκθέτετε τη συσκευή, τις µπαταρίες, τα

CD ή τις κασέτες σε υγρασία, !ρ��ή, άµµ� ή
σε υψηλές θερµ�κρασίες.

• Καθαρί�ετε τη συσκευή µε ένα στεγν� πανί.
Μη �ρησιµ�π�ιείτε καθαριστικά π�υ
περιέ��υν αλκ��λη, αµµωνία, !εν��λι� ή
δια!ρωτικά, δι�τι υπάρ�ει κίνδυν�ς να
πρ�καλέσ�υν !λά!η στη συσκευή.

• Η συσκευή πρέπει να τ�π�θετηθεί πάνω σε µια
σκληρή και επίπεδη επι�άνεια, ώστε να µην
υπάρ�ει κίνδυν�ς να αναπ�δ�γυρίσει.
Bε!αιωθείτε �τι υπάρ�ει καλ�ς ε�αερισµ�ς για
την απ��υγή της υπερθέρµανσης της συσκευής.

• Tα µη�ανικά στ�ι�εία της συσκευής είναι
ε��πλισµένα µε αυτ�λιπαιν�µεν�υς τρι!είς
και γι' αυτ� δεν πρέπει να λαδών�νται ή να
λιπαίν�νται.

Συντήρηση τ
υ κασετ
&ών
υ (∆είτε 9)
Για να ε�ασ�αλίσετε µια καλή π�ι�τητα εγγρα�ής
και αναπαραγωγής τ�υ κασετ��ών�υ, καθαρί�ετε
µία ��ρά τ� µήνα τα στ�ι�εία A, B και C της
παρακάτω εικ�νας. �ρησιµ�π�ιείτε µια µπατ�νέτα
µε !αµ!άκι την �π�ία έ�ετε υγράνει ελα�ρά µε
�ιν�πνευµα ή µε ένα ειδικ� υγρ� καθαρισµ�ύ
κε�αλών για να καθαρίσετε τ� κασετ��ων�.
1 Αν�ί�τε τ� καπάκι της υπ�δ��ής κασέτας.
2 Πιέστε PLAY1 και καθαρίστε τ�ν κύλινδρ� C.
3 Πιέστε PAUSE ; και καθαρίστε τις κε�αλές A

και τ�ν ά��να περιστρ��ής B.
4 Μετά τ� καθάρισµα, πιέστε STOP/OPEN 9/.

T
 τηλε�ειριστήρι
 δεν λειτ
υργεί σωστά 
– Oι µπαταρίες έ	�υν ε"αντληθεί/ δεν έ	�υν

τ�π�θετηθεί σωστά
• T�π�θετήστε σωστά τις (νέες) µπαταρίες
– Η απ�σταση/ γωνία πρ�ς τη συσκευή είναι

π�λύ µεγάλη
• Μειώστε την απ�σταση/ γωνία

∆εν υπάρ�ει ή�
ς/ ισ�ύς
– ∆εν έ	ει ρυθµιστεί η ένταση
• Ρυθµίστε την ένταση
– ∆εν έ	ει συνδεθεί καλά τ� καλώδι�

τρ���δ�σίας
• Συνδέστε καλά τ� καλώδι� τρ���δ�σίας
– Oι µπαταρίες είναι άδειες/ δεν έ	�υν

τ�π�θετηθεί σωστά
• T�π�θετήστε σωστά τις (νέες) µπαταρίες
– Έ	�υν συνδεθεί ακ�υστικά στη συσκευή
• Απ�συνδέστε τα ακ�υστικά

Iσ�υρή 7
ή ή παράσιτα στ
 ραδι�&ων

– Ηλεκτρική παρεµ��λή: η συσκευή �ρίσκεται

π�λύ κ�ντά σε τηλε�πτική συσκευή, �ίντε� ή
ηλεκτρ�νικ� υπ�λ�γιστή

• Μεγαλώστε την απ�σταση

Κακή π
ι�τητα ραδι
&ωνικής λήψης
– Αδύναµ� ραδι��ωνικ� σήµα
• FM: Αλλά�τε τη θέση της τηλεσκ�πικής

κεραίας των FM

Κακή π
ι�τητα ή�
υ της κασέτας
– Σκ�νη και �ρωµιές στις κε�αλές κ.λπ.
• Καθαρίστε τα στ�ι�εία τ�υ κασετ��ών�υ,

δείτε Συντήρηση
– 'ρήση µη συµ�ατών τύπων κασετών (METAL

ή CHROME)
• �ρησιµ�π�ιείτε µ�ν� κασέτες NORMAL (IEC I)

για τις εγγρα�ές σας

∆εν λειτ
υργεί η εγγρα&ή
– Έ	�υν σπάσει τα γλωσσίδια
• Κ�λλήστε λίγη κ�λλητική ταινία στ� άν�ιγµα

Ένδει4η /
– T� CD είναι π�λύ γρατσ�υνισµέν� ή

λερωµέν�
• Αντικαταστήστε/ καθαρίστε τ� CD, δείτε

Συντήρηση
– Έ	ει θ�λώσει � �ακ�ς τ�υ λέι!ερ
• Περιµένετε µέ�ρι να καθαρίσει � �ακ�ς
– T� CD-R(W) είναι κεν�/ δεν έ	ει �λ�κληρωθεί

η εγγρα�ή τ�υ
• �ρησιµ�π�ιήστε ένα �λ�κληρωµέν� CD-R(W)
– Έ	ει τ�π�θετηθεί δίσκ�ς CD-ROM/ τ� CD

περιέ	ει αρ	εία δεδ�µένων
• �ρησιµ�π�ιείτε µ�ν� CD ή��υ/ πιέστε µία ή

περισσ�τερες ��ρές ∞ ή § για να επιλέ�ετε
ένα κ�µµάτι ή��υ στ� CD, υπερπηδώντας τα
αρ�εία δεδ�µένων

T
 CD υπερπηδά 
ρισµένα κ
µµάτια
– T� CD έ	ει �λά�η ή είναι λερωµέν�
• Αντικαταστήστε ή καθαρίστε τ� CD
– Είναι ενεργή η λειτ�υργία SHUFFLE/ PRO-

GRAM 
• Απενεργ�π�ιήστε τη λειτ�υργία SHUFFLE /

PROGRAM

ΠΡOΕI∆OΠOIΗΣΗ
Μην αν�ίγετε τ� περί�ληµα της συσκευής δι�τι υπάρ�ει κίνδυν�ς ηλεκτρ�πλη+ίας! Σε καµία
περίπτωση δεν θα πρέπει να πρ�σπαθήσετε να επισκευάσετε µ�ν�ι σας τη συσκευή, α��ύ εάν
κάνετε κάτι τέτ�ι� θα ακυρωθεί η εγγύησή σας.
Στην περίπτωση π�υ αντιµετωπίσετε κάπ�ι� πρ�!ληµα, και πριν πάτε τη συσκευή για επισκευή,
ελέγ�τε πρώτα τα σηµεία π�υ ανα�έρ�νται παρακάτω. Εάν δεν είστε σε θέση να λύσετε κάπ�ι�
πρ�!ληµα ακ�λ�υθώντας αυτές τις συµ!�υλές, απευθυνθείτε στ� κατάστηµα απ� τ� �π�ί�
αγ�ράσατε τη συσκευή ή στ� κέντρ� τε�νικής ε�υπηρέτησης.

ΚΑΣΕTOΦΩΝO ΣΥΝTΗΡΗΣΗ & ΑΣΦΑΛΕIΑ ΕΠIΛΥΣΗ ΠΡOBΛΗΜΑTΩΝ

Πληρ
&
ρίες σ�ετικά µε τ
 περι7άλλ
ν
Κατα!άλαµε κάθε δυνατή πρ�σπάθεια ώστε να περι�ριστ�ύν τα υλικά συσκευασίας και να είναι
δυνατ�ς � εύκ�λ�ς δια�ωρισµ�ς σε 3 υλικά: �αρτ�νι, δι�γκωµέν� π�λυστυρ�λι�  και π�λυαιθυλένι�.
Η συσκευή σας απ�τελείται απ� υλικά π�υ µπ�ρ�ύν να ανακυκλωθ�ύν εάν απ�συναρµ�λ�γηθεί
απ� κάπ�ια εταιρεία π�υ ε�ειδικεύεται στ�ν τ�µέα αυτ�. Σας παρακαλ�ύµε να τηρήσετε τ�υς
καν�νισµ�ύς π�υ ισ�ύ�υν στη �ώρα σας ως πρ�ς τη διάθεση των υλικών συσκευασίας, άδειων
µπαταριών και παλαιών συσκευών.


