
Τι περιέχεται στη συσκευασία;
Στη συσκευασία περιλαμβάνονται τα εξής:

Οδηγίες γρήγορης 
εκκίνησης

Βήμα A Σύνδεση

Βήμα B Ρύθμιση

Βήμα C Απόλαυση
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Βήμα A Σύνδεση

Συμβουλή:  
Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης 
για να μάθετε πώς να συνδέετε 
άλλο εξοπλισμό σε αυτό το σύστημα.
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Συνδέστε τα καλώδια των ηχείων.

Συνδέστε το τροφοδοτικό AC στην 
πρίζα.

Βήμα B Ρύθμιση

Ρύθμιση ρολογιού
Σημαντικό!
– Σε λειτουργία αναμονής Eco Power, πατήστε το CLOCK για να εμφανιστεί πρώτα το ρολόι και, στη 

συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα το CLOCK για να προχωρήσετε στη ρύθμιση της ώρας.
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Σε λειτουργία αναμονής, πατήστε παρατεταμένα 
το CLOCK στην κύρια μονάδα.

Πατήστε 9 στην κύρια μονάδα για να επιλέξετε 
12ωρη ή 24ωρη μορφή.

Γυρίστε το - VOLUME + για να ρυθμίσετε την 
ώρα.

Πατήστε το CLOCK για επιβεβαίωση.
Εμφανίζονται τα ψηφία των λεπτών και  »

αρχίζουν να αναβοσβήνουν.

Γυρίστε το - VOLUME + για να ρυθμίσετε τα 
λεπτά.

Πατήστε το CLOCK για επιβεβαίωση.

Αναπαραγωγή από USB
Με το σύστημα micro, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μνήμη USB flash (USB 2.0 ή USB1.1), USB 
flash player (USB 2.0 ή USB1.1), κάρτες μνήμης (προϋποθέτει πρόσθετη συσκευή ανάγνωσης 
καρτών για να λειτουργήσει με αυτό το σύστημα micro). 
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Πατήστε SOURCE για να επιλέξετε πηγή 
δίσκου.

Πατήστε ç για άνοιγμα της θήκης δίσκου.

Τοποθετήστε ένα δίσκο με την εκτυπωμένη 
πλευρά στραμμένη προς τα πάνω και κλείστε 
τη θήκη του δίσκου.

Για προσωρινή διακοπή/συνέχιση 
αναπαραγωγής, πατήστε ξανά το ÉÅ.

Για διακοπή της αναπαραγωγής, πατήστε 9 .

Αναπαραγωγή δίσκου
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Βήμα C Απόλαυση

Εισαγάγετε το βύσμα USB της συσκευής USB 
στην υποδοχή  της κύριας μονάδας.

Πατήστε επανειλημμένα το USB για να 
επιλέξετε πηγή συσκευής USB.

Αναπαραγάγετε τα αρχεία ήχου του USB, όπως 
κάνετε με τα άλμπουμ/κομμάτια ενός CD.

Αναπαραγωγή από USB
Με το σύστημα micro, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μνήμη USB flash (USB 2.0 ή USB1.1), USB 
flash player (USB 2.0 ή USB1.1), κάρτες μνήμης (προϋποθέτει πρόσθετη συσκευή ανάγνωσης 
καρτών για να λειτουργήσει με αυτό το σύστημα micro). 
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Βήμα C Απόλαυση

Συμβουλή:  
Λεπτομερή χαρακτηριστικά αναπαραγωγής 
και πρόσθετες λειτουργίες περιγράφονται στο 
εγχειρίδιο που παρέχεται μαζί με τη συσκευή.

Πατήστε TUnER επανειλημμένα, για να 
επιλέξετε FM ή MW.

Πατήστε PROG για περισσότερα από δύο 
δευτερόλεπτα, για να προγραμματίσετε όλους τους 
διαθέσιμους σταθμούς ανά ζώνη συχνότητας.

Πατήστε 34 για να επιλέξετε έναν 
προρυθμισμένο αριθμό.

Προγραμματισμός και συντονισμός 
ραδιοφωνικών σταθμών
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