ΧΟΜΠΑΧΤ ΔΙΣΧ ΣΤΕΡΕΟ
ΜΥΣΙΧ ΣΨΣΤΕΜ
Οωνερ∏σ Μανυαλ

ΜΟΔΕΛΣ

:

ΦΦΗ-217Α/Λ/Σ/ΑΞ
ΦΕ-217Ε

Πλεασε ρεαδ τηισ μανυαλ

οπερατινγ

χαρεφυλλψ

βεφορε

ψουρ σετ.

Ρεταιν ιτ φορ φυτυρε ρεφερενχε.

Designs
subject
notice

and

specifications are
change without
for improvement.
to

(φορ ΧΕ Ρεγιον)
Π/ΝΟ.:3828ΣΞΔ010Ε

ΕΝΓΛΙΣΗ
ΜΙΣΕ ΕΝ ΓΑΡΔΕ
Χετ αππαρειλ νυμ ριθυε δε λα χλασσε Β ρεσπεχτε τουτεσ λεσ
εξιγενχεσ δε Ρ γλεμεντ συρ λε ματ ριελ βρουιλλευρ δε
Χαναδα.

ΧΑΥΤΙΟΝ
ΡΙΣΚ ΟΦ ΕΛΕΧΤΡΙΧ ΣΗΟΧΚ
ΔΟ ΝΟΤ ΟΠΕΝ

Α?ΕΡΤΙΣΣΕΜΕΝΤ

ΧΑΥΤΙΟΝ:ΤΟ ΡΕΔΥΧΕ ΤΗΕ ΡΙΣΚ ΟΦ
ΕΛΕΧΤΡΙΧ ΣΗΟΧΚ
ΔΟ ΝΟΤ ΡΕΜΟ?Ε ΧΟ?ΕΡ(ΟΡ ΒΑΧΚ)
ΝΟ ΥΣΕΡ ΣΕΡ?ΙΧΕΑΒΛΕ ΠΑΡΤΣ ΙΝΣΙΔΕ.
ΡΕΦΕΡ ΣΕΡ?ΙΧΙΝΓ ΤΟ ΘΥΑΛΙΦΙΕΔ
ΣΕΡ?ΙΧΕ ΠΕΡΣΟΝΝΕΛ

ΡΙΣΘΥΕ ΔΕ ΧΗΟΧ ΕΛΕΧΤΡΙΘΥΕΝΕ-ΠΑΣ ΟΥ?ΡΙΡ

(ΦΟΡ ΧΥΣΤΟΜΕΡΣ
ΑΜΕΡΙΧΑ)
Νοτε το ΧΑΤ?

σψστεμ Ινσταλλερ:
προπιδεδ το χαλλ τηε ΧΑΤ? σψστεμ ινσταλλερ∏σ
προπιδεσ γυιδελινεσ
φορ προπερ γρουνδινγ ανδ, ιν παρτιχυλαρ, σπεχιφιεσ τηατ τηε χαβλε
γρουνδ σηαλλ βε χοννεχτεδ το τηε γρουνδινγ σψστεμ οφ τηε
βυιλδινγ, ασ χλοσε το τηε ποιντ οφ χαβλε εντρψ ασ πραχτιχαλ.
Τηισ ρεμινδερ ισ

αττεντιον το Αρτιχλε 820-40 οφ τηε ΝΕΧ τηατ

Εξπλανατιον Γραπηιχαλ Σψμβολσ:
Τηε λιγητνινγ φλαση ωιτη αρροωηεαδ σψμβολ,
ωιτηιν αν εθυιλατεραλ τριανγλε ισ ιντενδεδ το
αλερτ

τηε

υνινσυλατεδ

υσερ

το

τηε

πρεσενχε

οφ

ωιηιν τηε
μαψ βε οφ

δανγερουσ πολταγε
τηατ

προδυχτ∏σ ενχλοσυρε
συφφιχιεντ μαγνιτυδε το

χονστιτυτε

α

ρισκ οφ

ελεχτριχ σηοχκ το περσονσ.
Τηε εξχλαματιον ποιντ ωιτηιν αν εθυιλατεραλ
τριανγλε ισ ιντενδεδ το αλερτ τηε υσερ το τηε
πρεσενχε οφ ιμπορταντ οπερατινγ ανδ
μαιντεν ανχε(σερπιχινγ) ινστρυχτιονσ ιν τηε
λιτερατυρε αχχομπανψινγ τηε αππλιανχε.
ΩΑΡΝΙΝΓ:

ΤΟ ΡΕΔΥΧΕ ΤΗΕ ΡΙΣΚ ΟΦ ΦΙΡΕ ΟΦ ΕΛΕΧΤΡΙΧ ΣΗΟΧΚ, ΔΟ
ΝΟΤ ΕΞΠΟΣΕ ΤΗΙΣ ΑΠΠΛΙΑΝΧΕ ΤΟ ΡΑΙΝ ΟΡ ΜΟΙΣΤΥΡΕ.
Το αποιδ ελεχτριχαλ σηοχκ, δο νοτ οπεν τηε χαβινετ, Ρεφερ

σερπιχινγ

το

θυαλιφιεδ περσοννελ ονλψ.

ΝΟΤΕ:
Τηε ιντερφερενχε

δεπιχε.
υσεσ ραδιο φρεθυενχψ
ενεργψ ανδ ιφ νοτ ινσταλλεδ ανδ υσεδ προπερλψ, τηατ ισ ιν
στριχτ αχχορδανχε ωιτη τηε μανυφαχτυρερ∏σ ινστρυχτιονσ, μαψ
χαυσε ιντερφερενχε το ραδιο ανδ τελεπισιον ρεχεπτιον. Ιτ ηασ
βεεν τψπε τεστεδ ανδ φουνδ το χομπλψ ωιτη τηε λιμιτσ φορ α
Χλασσ Β χομπυτινγ δεπιχε ιν αχχορδανχε ωιτη τηε
σπεχιφιχατιονσ ιν συβπαρτσ θ οφ Παρτ 15 οφ ΦΧΧ Ρυλεσ, ωηιχη
αρε δεσιγνεδ το προπιδε ρεασοναβλε προτεχτιον αγαινστ συχη
ιντερφερενχε ιν α ρεσιδενταλ ινσταλλατιον. Ηοωεπερ, τηερε ισ
νο γυαραντεε τηατ ιντερφερενχε ωιλλ νοτ οχχυρ ιν α παρτιχυλαρ
ινσταλλατιον. Ιφ τηισ εθυιπμεντ δοεσ χαυσε ιντερφερενχε το
ραδιο ορ τελεπισιον ρεχεπτιον, ωηιχη χαν βε δετερμινεδ βψ

Τηισ

ποτεντιαλ το τηε
εθυιπμεντ γενερατεσ ανδ

τυρνινγ τηε εθυιπμεντ οφφ ανδ ον, τηε υσερ ιν ενχουραγεδ
το τρψ το χορρεχτ τηε ιντερφερενχε βψ ονε οφ μορε ορ τηε
φολλοωινγ μεασυρεσ:
Ρεχοριεντσ ορ ρελοχατε τηε ρεχειπινγ αντεννα.
Ινχρεασε τηε σεπαρατιον βετωεεν τηε εθυιπμεντ ανδ

ΧΑΥΤΙΟΝ
Υσε οφ χοντρολσ ορ αδφυστμεντσ ορ περφορμανχε οφ
προχεδυρεσ οτηερ τηαν τηοσε σπεχιφιεδ ηερειν μαψ ρεσυλτ
ιν ηαζαρδουσ ραδιατιον εξποσυρε.

-

-

ρεχειπερ.

-

ΤΗΕ ΧΥΣΤΟΜΕΡΣ ΙΝ ΕΥΡΟΠΕ)
Ιφ τηισ προδυχτ ισ μαρκεδ ωιτη τηε ΧΕ-σψμβολ, ιτ μεανσ
ωηιχη ισ χονφορμεδ το ΕΜΧ ρεγυλατιον 89/336/ΕΕΧ.

(ΦΟΡ

Λασερ χομπονεντ ιν τηισ προδυχτ ισ χαπαβλε οφ
ραδιατιον εξχεεδινγ τηε λιμιτ φορ Χλασσ 1.

ΙΝ ΤΗΕ ΥΝΙΤΕΔ ΣΤΑΤΕΣ ΟΦ

-

Χοννεχτ τηε εθυιπμεντ ιντο αν ουτλετ ον α χιρχυιτ
διφφερεντ φρομ τηατ το ωηιχη τηε ρεχειπερ ισ χοννεχτεδ.
Χονσυλτ τηε δεαλερ ορ αν εξπεριενχεδ ραδιο/Τ?
τεχηνιχιαν φορ ηελπ.

(ΦΟΡ ΧΥΣΤΟΜΕΡΣ ΙΝ ΤΗΕ ΥΝΙΤΕΔ ΚΙΝΓΔΟΜ)
ΩΙΡΙΝΓ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΣ

εμιττινγ

αππλιανχε ισ συππλιεδ ωιτη α ΒΣ1363 αππροπεδ 3 αμπ
φυσεδ μαινσ πλυγ. Ωηεν ρεπλαχινγ τηε φυσε αλωαψσ υσε α 3
αμπ ΒΣ1362 αππροπεδ τψπε. Νεπερ υσε τηισ πλυγ ωιτη τηε
φυσε χοπερ ομιττεδ. Το οβταιν α ρεπλαχεμεντ φυσε χοπερ
ΛΓ ΕΛΕΧΤΡΟΝΙΧΣ
χονταχτ ψουρ συππλψινγ δεαλερ ορ
Τηισ

ΧΑΥΤΙΟΝ:ΙΝ?ΙΣΙΒΛΕ ΛΑΣΕΡ ΡΑΔΙΑΤΙΟΝ ΩΗΕΝ ΟΠΕΝ ΑΝΔ
ΙΝΤΕΡΛΟΧΚΣ ΔΕΦΕΑΤΕΔ. Α?ΟΙΔ ΕΞΠΟΣΥΡΕ ΤΟ ΒΕΑΜ.

ΛΑΣΕΡΣΤΡ ΛΝΙΝΓ Ν Ρ
ΠΠΝΑΔ ΣΤΡ ΛΕΝ Ρ ΦΑΡΛΙΓ.
?ΑΡΝΙΝΓ:ΟΣΨΝΛΙΓ

Αττεντιον:Θυανδ λ∋αππαρειλ εστ ουπερτ,

σ∋εξποσερ

αυξ

νε

ΔΕΝΝΑ ΔΕΛ

Ρ

Υ.Κ.ΛΤΔⓒ

Ιφ τηε μαινσ σοχκετσ ιν ψουρ ηομε διφφερ, ορ αρε νοτ συιταβλε
φορ τηε τψπε οφ πλυγ συππλιεδ, τηεν τηε πλυγ σηουλδ βε
ρεμοπεδ ανδ α συιταβλε τψπε φιττεδ. Πλεασε ρεφερ το τηε
ωιρινγ ινστρυχτιονσ βελοω:

πασ

ραδιατιονσ ινπισιβλεσ δυ φαισχεαυ λασερ.

Τηισ λαβελ ισ λοχατεδ

ον τηε

ιντεριορ.
Τηισ

ΧΛΑΣΣ 1
ΚΛΑΣΣΕ 1
ΛΥΟΚΑΝ 1
ΚΛΑΣΣ 1
ΧΛΑΣΣΕ 1

ΛΑΣΕΡ ΠΡΟΔΥΧΤ
ΛΑΣΕΡ ΠΡΟΔΥΚΤ
ΛΑΣΕΡ ΛΑΙΤΕ
ΛΑΣΕΡ ΑΠΠΑΡΑΤ
ΠΡΟΔΥΙΤ ΛΑΣΕΡ

(ΦΟΡ ΧΥΣΤΟΜΕΡΣ

ΙΝ

Χομπαχτ Δισχ
πλαψερ ισ χλασσιφιεδ ασ

α

ΧΛΑΣΣ 1 ΛΑΣΕΡ

προδυχτ.

Τηε ΧΛΑΣΣ 1 ΛΑΣΕΡ
ΠΡΟΔΥΧΤ λαβελ ισ
λοχατεδ ον τηε εξτεριορ.

ΧΑΝΑΔΑ)

ΧΑΥΤΙΟΝ:
ΤΟ ΠΡΕ?ΕΝΤ ΕΛΕΧΤΡΙΧ ΣΗΟΧΚ, ΔΟ ΝΟΤ ΥΣΕ ΤΗΙΣ
(ΠΟΛΑΡΙΖΕΔ) ΠΛΥΓ ΩΙΤΗ ΑΝ ΕΞΤΕΝΣΙΟΝ ΧΟΡΔ,
ΡΕΧΕΠΤΑΧΛΕ, ΟΡ ΟΤΗΕΡ ΟΥΤΛΕΤ ΥΝΛΕΣΣ ΤΗΕ
ΒΛΑΔΕΣ ΧΑΝ ΒΕ ΠΥΛΛΨ ΙΝΣΕΡΤΕΔ ΤΟ ΠΡΕ?ΕΝΤ
ΒΛΑΔΕ ΕΞΠΟΣΥΡΕ.
Τηισ χλασσ Β διγιταλ αππαρατυσ μεετσ αλλ ρεθυιρεμεντσ οφ τηε
χαναδιαν

Ιντερφερενχε-Χαυσινγ Εθυιπμεντ Ρεγυλατιονσ.

ΩΑΡΝΙΝΓ:
ΣΗΟΧΚ ΗΑΖΑΡΔ

-

ΔΟ ΝΟΤ ΟΠΕΝ

ΜΙΣΕ ΕΝ ΓΑΡΔΕ:
Πουρ πιτερ λεσ χηοχσ

λεχτριθυεσ, ν∏υτιλισεζ πασ χεττε φιχηε
(πολαριεσ ε) απεχ υνε ραλλονγε, υν ρ χεπταχλε ου υνε αυτρε
νε
σι
πουσ
πρισε
πουπεζ πασ ψ ινσ ρερ λεσ βρουχηεσ φονδ.

Ωαρνινγ: Τηε μαινσ πλυγ σεπερεδ φρομ τηε μαινσ λεαδ οφ
τηισ αππλιανχε μυστ βε δεστροψεδ. Α μαινσ πλυγ ωιτη βαρεδ
ωιρεσ ισ ηαζαρδουσ ιφ ενγαγεδ ιν α μαινσ ουτπυτ λινε
σοχκετ.
ΙΜΠΟΡΤΑΝΤ
Τηε ωιρεσ ιν τηισ μαινσ λεαδ
ωιτη τηε φολλοωινγ χοδεσ:
Βλυε

χολουρεδ ιν αχχορδανχε

αρε

:

Νευτραλ

:
Λιπε
Βροων
Ασ τηε χολουρ οφ τηε ωιρεσ ιν τηε μαινσ λεαδ οφ τηισ
ωιτη
τηε
νοτ
χολουρεδ
αππλιανχε μαψ
χορρεσπονδ
μαρκινγσ
ιδεντιφψινγ τηε τεμιναλσ ιν ψουρ πλυγ, προχχεδ ασ φολλοωσ:
Τηε ωιρε ωηιχη ισ χολουρεδ βλυε μυστ βε χοννεχτεδ το τηε
τερμιναλ ωηιχη ισ μαρκεδ ωιτη τηε λεττερ Ν ορ χολουρεδ

βλαχκ.
Τηε ωιρε ωηιχη ισ χολουρεδ βροων μυστ βε χοννεχτεδ το τηε
τερμιναλ ωηιχη ισ μαρκεδ ωιτη τηε λεττερ Λ ορ χολουρεδ ρεδ.
Ιφ α 13 αμπ ΒΣ1363 πλυγ ορ ανψ οτηερ τψπε οφ πλυγ ισ υσεδ,
3 αμπ ΒΣ1362 αππροπεδ φυσε μυστ βε φιττεδ ειτηερ ιν τηε
πλυγ ορ ατ τηε διστριβυτιον βοαρδ.
νοτ χοννεχτ ειτηερ ωιρε το τηε εαρτη
μαρκεδ ωιτη τηε λεττερ Ε ορ ωιτη τηε εαρτη σψμβολ
ορ γρεεν ανδ ψελλοω.

Ωαρνινγ:Δο

χολουρεδ γρεεν
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πιν,
ορ

ΧΟΝΤΡΟΛ ΛΟΧΑΤΙΟΝΣ
17. ΦΜ

Φροντ ?ιεω

1

10

18.

11

19.
20.

12

21.

ΜΟΔΕ/ΡΙΦ(Ραδιο Ινερφερενχε Φιλτερ)
ΒΥΤΤΟΝ
ΧΔ ΣΨΝΧΗΡΟ ΡΕΧΟΡΔΙΝΓ ΒΥΤΤΟΝ
ΕΘ. ΠΑΤΤΕΡΝ ΒΥΤΤΟΝ
ΔΕΜΟΝΣΤΡΑΤΙΟΝ ΒΥΤΤΟΝ
ΔΙΣΠΛΑΨ ΜΟΔΕ ΒΥΤΤΟΝ
ΔΕΧΚ ΕθΕΧΤ ΠΟΣΙΤΙΟΝ (
)
Ηι-ΤΟΝΕ ΒΥΤΤΟΝ

13

23
45

Βαχκ ?ιεω

14

1

15

16
ΟΠΤΙΟΝΑΛ

17

67

18
19

8

ΑΥΞ
Λ

20

2

Ρ

9

ΣΠΕΑΚΕΡΣ(6

)
+

21

Λ
-

3

-

Ρ
+

4

Φροντ ?ιεω
1. ΡΕΜΟΤΕ ΣΕΝΣΟΡ ΛΕΝΣ
2.

Βαχκ ?ιεω

ΤΙΜΕΡ ΒΥΤΤΟΝ

1.

4

5.

=

ΡΕΧΟΡΔ/ΡΕΧΟΡΔ ΠΑΥΣΕ

2. ΑΥΞΙΛΙΑΡΨ ΙΝΠΥΤ ΣΟΧΚΕΤΣ

Χοννεχτ τηε αυδιο ουτπυτ ΡΧΑ (πηονο) τψπε
λεφτ/ριγητ πλυγσ φρομ ψουρ στερεο Τ? ορ ?ΧΡ
ορ ανοτηερ Ταπε δεχκ το τηε ΑΥΞ σοχκετσ
ον τηε βαχκ οφ τηε υνιτ.
3. ΣΠΕΑΚΕΡ ΧΟΝΝΕΧΤΙΟΝ ΤΕΡΜΙΝΑΛΣ
4. ?ΟΛΤΑΓΕ ΣΕΛΕΧΤΟΡ (ΟΠΤΙΟΝΑΛ)

ΒΥΤΤΟΝ(ΤΑΠΕ)
ΜΕΜΟΡΨ(ΤΥΝΕΡ)/ΠΡΟΓΡΑΜ(ΧΔ) ΒΥΤΤΟΝ

6. ΠΟΩΕΡ/ΣΤΑΝΔ ΒΨ ΒΥΤΤΟΝ

) ΒΥΤΤΟΝ

7. ΠΛΑΨ

ΜΟΔΕ(
(ΤΑΠΕ)

8. ΗΕΑΔΠΗΟΝΕ
9. ΥΒΒ

ΑΝΤΕΝΝΑ(ΑΕΡΙΑΛ) ΧΟΝΝΕΧΤΙΟΝ
ΤΕΡΜΙΝΑΛΣ

3. ΧΛΟΧΚ ΒΥΤΤΟΝ

ΣΟΧΚΕΤ(
) (3.5μμ)
(Υλτρα Βασσ Βοοστερ) ΒΥΤΤΟΝ

10. ΧΔ ΔΟΟΡ
11. ΧΔ ΔΟΟΡ ΕθΕΧΤ
12.

ΒΥΤΤΟΝ
=

ΤΥΝΙΝΓ /ΤΙΜΕ ΔΟΩΝ/ΥΠ ΒΥΤΤΟΝΣ

(ΡΑΔΙΟ/ΧΛΟΧΚ)
ΣΚΙΠ/ΣΕΑΡΧΗ ΒΥΤΤΟΝΣ(ΧΔ)
ΡΕΩΙΝΔ/ΦΑΣΤ ΦΟΡΩΑΡΔ ΒΥΤΤΟΝΣ

ΡΕΣΕΤ

(ΤΑΠΕ)
=ΤΑΠΕ ΠΛΑΨ ΔΙΡΕΧΤΙΟΝ ΒΥΤΤΟΝΣ

ΠΡΕΣΕΤ ΔΟΩΝ/ΥΠ
ΧΔ ΠΛΑΨ ΒΥΤΤΟΝ(

ΒΥΤΤΟΝΣ(ΡΑΔΙΟ)
)
?ΟΛΥΜΕ ΥΠ/ΔΟΩΝ (
) ΒΥΤΤΟΝΣ

ΡΕΣΕΤ ΒΥΤΤΟΝ
Δον∏τ πρεσσ τηισ βυττον ιφ ποσσιβλε εξχεπτ ωηεν
υνιτ φορ τηε φιρστ τιμε ορ ιφ τηερε ισ α

13. ΤΥΝΕΡ/ΒΑΝΔ ΒΥΤΤΟΝ

υσινγ τηισ

14. ΦΥΝΧΤΙΟΝ ΣΕΛΕΧΤΙΟΝ ΒΥΤΤΟΝ

μαλφυνχτιον.

15.
16.

(ΤΥΝΕΡ/ΧΔ/ΤΑΠΕ/ΑΥΞ)
=ΣΤΟΠ/ΧΛΕΑΡ ΒΥΤΤΟΝ(ΧΔ)
ΣΤΟΠ ΒΥΤΤΟΝ(ΤΑΠΕ)
ΤΑΠΕ ΧΟΥΝΤΕΡ ΡΕΣΕΤ, ΣΕΤ(ΧΛΟΧΚ/
ΤΙΜΕΡ), ΧΔ
(ΧΔ ΠΑΥΣΕ) ΒΥΤΤΟΝ

Ιφ πρεσσεδ, ιτ ισ νεχεσσαρψ το υνπλυγ τηε ποωερ
χορδ ανδ πρεσσ τηε βυττον φορ μορε τηαν 5 σεχσ.
Πλυγ ιν τηε ποωερ χορδ. Ιφ τηε ΡΕΣΕΤ βυττον ισ

πρεσσεδ βψ μιστακε, αλλ πρεπιουσλψ μεμοριζεδ
ινφορματιον ωιλλ βε ερασεδ.
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ΔΙΣΠΛΑΨ

Δισπλαψ
1

2

34

5

ΣΨΝΧ.
ΠΡΟΓΡΑΜ
Ο?ΕΡ

67

910

8

ΑΜ

κΗζ

ΠΜ

ΜΗζ
ΑΥΤΟ ΡΕΧ

ΣΤΕΡΕΟ

ΡΕΠΕΑΤ 1ΑΛΛ

ΜΕΜΟΡΨ

ΥΒΒ

ΜΥΤΕ

11

ΣΛΕΕΠ

22

12
13

21

14
ΡΕΧ
60

20

160

400

1κ

19

2.5κ

18

17

6.3κ

16κ

?ΟΛΥΜΕ

Ηζ

15

16

1

ΧΔ ΜΥΣΙΧ ΧΑΛΕΝΔΑΡ

12 ΣΛΕΕΠ ινδιχατορ

2

ΧΔ ΠΛΑΨ/ΠΑΥΣΕ ινδιχατορ

13 ΜΥΤΕ ινδιχατορ

3

ΧΔ ΣΨΝΧΗΡΟ ΡΕΧΟΡΔΙΝΓ ινδιχατορ

14 ΥΒΒ ινδιχατορ

4

ΧΔ ΠΡΟΓΡΑΜ ινδιχατορ

15 ?ΟΛΥΜΕ ΛΕ?ΕΛ ινδιχατορ

5

ΧΔ ΡΕΠΕΑΤ ινδιχατορ

6

ΦΥΝΧΤΙΟΝ, ΕΘ

7

ΦΜ ΣΤΕΡΕΟ ΡΕΧΕΙ?ΙΝΓ ινδιχατορ

8

ΧΛΟΧΚ,

9

ΦΡΕΘΥΕΝΧΨ δισπλαψ
ΑΥΤΟ ΤΥΝΙΝΓ ινδιχατορ

20 ΡΕΧΟΡΔ/ΡΕΧΟΡΔ ΠΑΥΣΕ ινδιχατορ

ΡΙΦ(Ραδιο Ιντερφερενχε Φιλτερ)ινδιχατορ

21

10

ΤΑΠΕ

16 ΜΕΜΟΡΨ ινδιχατορ

ΠΑΤΤΕΡΝ

δισπλαψ

17 ΛΕ?ΕΛ ινδιχατορ οφ εαχη

φρεθυενχψ

18 ΦΜ ΣΤΕΡΕΟ ινδιχατορ

ΧΟΥΝΤΕΡ, ΧΔ ΠΛΑΨΙΝΓ ΤΙΜΕ,

19 ΤΑΠΕ ΔΙΡΕΧΤΙΟΝ/ΤΑΠΕ ΕΝΤΕΡΕΔ
ινδιχατορ

11 ΤΙΜΕΡ ινδιχατορ

ΠΛΑΨ ΜΟΔΕ ινδιχατορ

22 ΧΔ ΜΥΣΙΧ ΧΑΛΕΝΔΑΡ Ο?ΕΡ ινδιχατορ

ΑΥΤΟ ΦΥΝΧΤΙΟΝ ΣΕΛΕΧΤ ΣΨΣΤΕΜ
Τηισ στερεο σψστεμ ηασ
ι. ε. Ιφ α φυνχτιον ισ ιν

αν

αυτο φυνχτιον σελεχτ

σψστεμ φορ παριουσ φυνχτιονσ.

οπερατιον (ε. γ. ραδιο ρεχεπτιον), ανδ ψου ωιση το σωιτχη το ανοτηερ (ε.γ.
χασσεττε πλαψβαχκ), αλλ ψου ηαπε το δο ισ σελεχτ τηε δεσιρεδ φυνχτιον (χασσεττε πλαψβαχκ) διρεχτλψ, τηε
υνιτ αυτοματιχαλλψ σωιτχηεσ το τηε νεω φυνχτιον(χασσεττε ρεχορδερ).
Τηισ

αππλιεσ φορ τηε φολλοωινγ φυνχτιονσ:

1. Ον τηε ρεμοτε χοντρολ

Χασσεττε

:

ΠΛΑΨ βυττον

ΧΔ

:

ΠΛΑΨ/

ΡΑΔΙΟ

:

( ορ )
(ΠΑΥΣΕ) βυττον(
)
ΠΡΕΣΕΤ ΥΠ( )/ΔΟΩΝ( ) βυττονσ,

ΒΑΝΔ βυττον

2. Ον τηε υνιτ

ΡΑΔΙΟ

:

ΒΑΝΔ βυττον
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ΡΕΜΟΤΕ ΧΟΝΤΡΟΛ

76

1

23

8
9

4

αππροξ. 7μ

10

5

9

Ρανγε
Τηε ρεμοτε χοντρολ δεπιχε ισ
ρανγε σηοων ιν τηε ιλλυστρατιον
1. ΠΟΩΕΡ βυττον
2.

ΝΟΤΕ:

ΒΑΝΔ(ΤΥΝΕΡ) βυττον

3. ΠΡΕΣΕΤ

ΥΠ(

Στρονγ λιγητ
) βυττονσ

)/ΔΟΩΝ(

4. ΧΔ ΦΥΝΧΤΙΟΝ βυττονσ

=

(ΠΑΥΣΕ)

ορ

οβσταχλεσ βετωεεν τηε ρεμοτε

χοντρολ δεπιχε ανδ τηε στερεο σψστεμ μαψ
ιντερφερε ωιτη τηε φυνχτιονινγ οφ τηε ρεμοτε
χοντρολ.

ΡΕΠΕΑΤ βυττον

ΠΛΑΨ/

δεσιγνεδ φορ τηε
οπποσιτε.

βυττον

ΣΚΙΠ/ΣΕΑΡΧΗ βυττονσ
=

5. ΕΘ.

ΣΤΟΠ/ΧΛΕΑΡ βυττον

παττερν βυττον

6. ΑΥΞ βυττον
7. ΣΛΕΕΠ βυττον

8. ΔΕΧΚ ΦΥΝΧΤΙΟΝ βυττονσ
=

ΠΛΑΨ ΔΙΡΕΧΤΙΟΝ βυττονσ
=

=

Φαστ Φορωαρδ/Ρεωινδ βυττονσ

Νοτεσ
∞

∞

ΥΠ(+)/ΔΟΩΝ(_)

ωιτη βαττεριεσ.

θυαλιτψ βαττεριεσ.

ΡΕΧΟΡΔ/ΡΕΧΟΡΔ ΠΑΥΣΕ βυττον

9. ?ΟΛΥΜΕ

χομεσ

ΑΑΑ(ΥΜ-4, ΙΕΧ Ρ03)ⓒ τψπε ηιγη

Υσε τωο

ΣΤΟΠ βυττον
=

Βαττεριεσ

ον

Ψουρ ρεμοτε χοντρολ

βυττονσ

10. ΜΥΤΕ βυττον

Ωηεν τηε ρεμοτε χοντρολ φαιλσ το οπερατε
αχχυρατελψ ατ μαξιμυμ διστανχε φρομ τηε υνιτ,

Ρεπλαχε τηε
∞

χορρεχτ
∞
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ουτ βεττεριεσ ωιτη νεω ονεσ.

ΑΑΑⓒ

τψπε βαττεριεσ, οβσερπινγ

βαττερψ πολαριτψ (

Δο νοτ

τογετηερ,
∞

ωορν

Ινσταλλ τωο

ανδ

)

διφφερεντ τψπεσ οφ βαττεριεσ
τηε ολδ ονεσ ωιτη νεω ονεσ.

υσε
ορ

αρε νοτ γοινγ το υσε τηε υνιτ φορ α
λονγ τιμε, ρεμοπε τηε βαττεριεσ το πρεπεντ
ποσσιβλε ελεχτρολψτε λεακαγε.

Ωηεν ψου

ΧΟΝΝΕΧΤΙΝΓ ΤΗΕ ΣΠΕΑΚΕΡΣ

+

ΒΛΑΧΚ ΩΙΡΕ

ΡΕΔ ΩΙΡΕ

Λ
-

-

Ρ
+

ΡΕΔ ΩΙΡΕ

ΒΛΑΧΚ ΩΙΡΕ

ΑΝΤΕΝΝΑ ΧΟΝΝΕΧΤΙΟΝΣ
1

ΟΠΤΙΟΝ (2 ΒΑΝΔ (ΑΜ/ΦΜ) ΑΡΕΑ)

ΟΠΤΙΟΝ (2 ΒΑΝΔ (ΦΜ/ΑΜ) ΑΡΕΑ)

2

ΦΜ ινδοορ αντεννα
φεεδερ χαβλε

(αεναλ)
Αντεννα Εξτεριορ ΦΜ
ΑΜ ΛΟΟΠ ΑΝΤΕΝΝΑ

(νοτ συππλιεδ)

Ποσιτιον ιτ
φορ τηε βεστ

Φιξ ιτ ωιτη
α

πιν.

ρεχεπτιον
75 ΧΟΑΞΙΑΛ
χαβλε

Αντεννα Εξτενορ ΦΜ

(νοτ συππλιεδ)
75 ΧΟΑΞΙΑΛ
χαβλε

ΑΜ

λοοπ
ΑΜ

αντεννα

ΑΜ
ΦΜ
75

ΓΝΔ
ΦΜ

3

ΦΜ ινδοορ αντεννα

ΟΠΤΙΟΝ (3 ΒΑΝΔ (ΦΜ/ΜΩ/ΛΩ) ΑΡΕΑ)

4

ΟΠΤΙΟΝ (3 ΒΑΝΔ (ΦΜ/ΜΩ/ΣΩ) ΑΡΕΑ)
ΜΩ

λοοπ

αντεννα

(αεριαλ)

ΦΜ ινδοορ αντεννα

(αεριαλ)

Ποσιτιον ιτ

ΦΜ εξτερναλ

φορ τηε βεστ

αντεννα(αεριαλ)
(νοτ συππλιεδ)

ρεχεπτιον

χοαξιαλ χαβλε

(Αεριαλ)

ΜΩ

Αντεννα Εξτεριορ ΦΜ

(νοτ συππλιεδ)

ΣΩ

75 ΧΟΑΞΙΑΛ
χαβλε

ΜΩ/ΛΩ
ΜΩ
/ΛΩ

λοοπ αντεννα
(αεριαλ)

ΓΝΔ
ΦΜ

ΦΜ

75

ΜΩ ΑΝΤΕΝΝΑ ΩΙΡΕ

ΤΩΙΣΤΕΔ ΛΙΝΕ
ΣΩ Αντεννα

ΦΜ ινδοορ αντεννα
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ΦΜ ΑΝΤΕΝΝΑ ΩΙΡΕ

ΣΕΤΤΙΝΓ ΤΗΕ ΧΛΟΧΚ
Πρεσσ τηε ΧΛΟΧΚ βυττον.

1.

(Ιφ

τηε χλοχκ ισ

αλρεαδψ

σετ, πρεσσ ανδ ηολδ τηε ΧΛΟΧΚ βυττον φορ

μορε

τηαν 2 σεχονδσ.) Τηε ηουρσ βεγιν το βλινκ
Σελεχτ α 24 ηουρ χψχλε ορ 12 ηουρ χψχλε βψ υσινγ
τηε ΤΥΝΙΝΓ/ΤΙΜΕ ΔΟΩΝ/ΥΠ βυττονσ.
-

2.

ΑΜ

(12ΗΡ)

ορ

(24ΗΡ)

Πρεσσ τηε ΣΕΤ/ΧΝΤ ΡΕΣΕΤ/ΧΔ ΠΑΥΣΕ βυττον το
χονφιρμ τηε σελεχτεδ ηουρ χψχλε.
4. Υσε τηε ΤΥΝΙΝΓ/ΤΙΜΕ ΔΟΩΝ/ΥΠ βυττονσ το
σετ τηε χορρεχτ ηουρσ.
3.

Πρεσσ τηε ΣΕΤ/ΧΝΤ ΡΕΣΕΤ/ΧΔ ΠΑΥΣΕ βυττον.
Υσε τηε ΤΥΝΙΝΓ/ΤΙΜΕ ΔΟΩΝ/ΥΠ βυττονσ το
σετ τηε χορρεχτ μινυτεσ.
7. Πρεσσ τηε ΣΕΤ/ΧΝΤ ΡΕΣΕΤ/ΧΔ ΠΑΥΣΕ ανδ τηε
χορρεχτ τιμε ισ σηοων ον τηε δισπλαψ.
8. Πρεσσ τηε ΧΛΟΧΚ βυττον ατ ανψ τιμε το δισπλαψ
τηε τιμε φορ αβουτ 3 σεχονδσ.
5.
6.

ΝΟΤΕΣ
ΔΙΜΜΕΡ ΦΥΝΧΤΙΟΝ
Ιν ποωερ οφφ μοδε, τηε

∞

δισπλαψ

ωιλλ βε δαρκεν

βψ

ηαλφ.

ΑΥΔΙΟ ΑΔθΥΣΤΜΕΝΤ
?ολυμε Αδφυστμεντ
Πρεσσ ?ΟΛΥΜΕ
βυττον το ινχρεασε τηε σουνδ
βυττον το δεχρεασε
λεπελ, ορ πρεσσ ?ΟΛΥΜΕ
ιτ. (Ορ πρεσσ ?ΟΛ. ΥΠ(+) ορ ?ΟΛ. ΔΟΩΝ(-) ον
τηε ρεμοτε χοντρολ)

Ηεαδπηονε Σοχκετ.
Χοννεχτ α στερεο ηεαδπηονεσ πλυγ(3.5μμ) το
τηε ηεαδπηονε σοχκετ.
Τηε σπεακερε αρε αυτοματιχαλλψ δισχοννεχτεδ
ωηεν ψου πλυγ ιν τηε ηεαδπηονεσ (νοτ συππλιεδ).

Σουνδ Θυαλιτψ Αδφυστμεντ
Το ρεινφορχε βασσ
Πρεσσ ΥΒΒ ρεπεατεδλψ σο τηατ τηε TMΥΒΒ-1∏ ορ
TMΥΒΒ-2∏ ισ σχρολλεδ ον τηε δισπλαψ. Το χανχελ ιτ,
πρεσσ τηε βυττον σο τηατ TMΥΒΒ ΟΦΦ∏ ισ σχρολλεδ.
Το ρεινφορχε τρεβλε
Πρεσσ Ηι-ΤΟΝΕ.
Το αχτιπατε στερεο σουνδ
Ψου χαν χηοοσε βετωεεν 6 φιξεδ σουνδ ιμπρεσσιονσ:
σελεχτ α δεσιρεδ σουνδ μοδε βψ υσινγ τηε ΕΘ.
ΠΑΤΤΕΡΝ βυττον.
ΦΛΑΤ
: λινεαρ φρεθυενχψ ρεσπονσε
: μορε βασσ, μορε τρεβλε
ΡΟΧΚ
: λεσσ βασσ, λεσσ τρεβλε
ΠΟΠ
ΧΛΑΣΣΙΧ: φορ ορχηεστραλ μυσιχ
?ΟΧΑΛ : πυτ αν εμπηασισ ον τηε ποχαλ σουνδ.
: φεελ λικε αν φαζζ χλυβ. Ιτ εφφεχτιπελψ
θΑΖΖ
χρεατεσ τηε φλαπορ οφ ηαρμονψ ανδ μοοδ.

ΜΥΤΕ βυττον(ον ρεμοτε χοντρολ)
Πρεσσ τηισ βυττον το μυτε ψουρ υνιτ.
Ψου χαν μυτε ψου υνιτ ιν ορδερ, φορ
ανσωερ τηε τελεηονε.
τηε
ινδιχατορ αππεαρσ ον τηε

εξαμπλε,

το

δισπλαψ.

ΔΙΣΠΛΑΨ ΜΟΔΕ βυττον(Ιν ποωερ-ον στατε)
Ωηενεπερ ψου πρεσσ τηε ΔΙΣΠΛΑΨ ΜΟΔΕ
βυττον. ψου χαν ενφοψ τηε σπεχτρυμ χηανγε ωιτη
9 τψπεσ ιν τηε δισπλαψ.
ΔΕΜΟ βυττον(Ιν ποωερ-οφφ στατε)
Πρεσσ τηισ βυττον ιν ποωερ οφφ το δεμονστρατε φορ
τηε φυνχτιονσ ΤΥΝΕΡ, ΤΑΠΕ, ΑΥΞ ανδ ΧΔ ιν
τηε δισπλαψ. Το χανχελ ιτ, πρεσσ τηε βυττον αγαιν.

ΑΥΞΙΛΙΑΡΨ ΦΥΝΧΤΙΟΝ
Σωιτχη ον τηε αυξιλιαρψ δεπιχε ι.ε. Τ? ορ ?ΧΡ,
χοννεχτεδ το τηε ρεαρ μουντεδ ΑΥΞ πηονο
σοχκετσ.
2. Πρεσσ τηε ΑΥΞⓒ φυνχτιον βυττον.
1.

Νοτε:

ψου
σεε

χαν αλσο ρεχορδ φρομ τηε αυξιλιαρψ
Χασσεττε Δεχκ Φυνχτιον Σεχτιον.

ινπυτ

σουρχε,

ΤΥΝΕΡ ΦΥΝΧΤΙΟΝΣ
Το λιστεν το τηε Ραδιο
1.

Πρεσσ τηε ΒΑΝΔ(ΤΥΝΕΡ/ΒΑΝΔ) βυττον το σελεχτ
α δεσιρεδ ωαπεβανδ. (ΑΜ ορ ΦΜ/ΦΜ, ΜΩ ορ ΛΩ)
2. 1 Το τυνε το τηε δεσιρεδ στατιον ωιτη αυτοματιχ
τυνινγ, κεεπ ΤΥΝΙΝΓ/ΤΙΜΕ ΔΟΩΝ/ΥΠ
βυττον δεπρεσσεδ φορ μορε τηαν 1 σεχονδ.
2
Το τυνε το τηε δεσιρεδ στατιον ωιτη μανυαλ
τυνινγ, πρεσσ τηε ΤΥΝΙΝΓ/ΤΙΜΕ ΔΟΩΝ/ΥΠ
βυττον ωιτηιν 1 σεχονδ ρεπεατεδλψ.
3. Ωηεν λιστενινγ το ΦΜ στατιονσ πρεσσ τηε
ΜΟΔΕ/ΡΙΦ βυττον φορ ΦΜ στερεο ρεχεπτιον.
ΣΤΕΡΕΟ ωιλλ αππεαρ ιν τηε δισπλαψ.
Ωηεν α ωεακ ΦΜ στατιον ισ βεινγ ρεχειπεδ-πρεσσ
τηε ΜΟΔΕ/ΡΙΦ βυττον σο τηατ ΣΤΕΡΕΟ ισ χλεαρεδ
φρομ τηε δισπλαψ.

ΝΟΤΕ:
ΜΟΔΕ/ΡΙΦ (Ραδιο Ιντερφερενχε Φιλτερ) βυττον
Υσε τηισ βυττον το σωιτχη το μονο ρεχεπτιον ιφ
στερεο ρεχεπτιον ισ διστορτεδ βψ νοισε.
Ωηεν ρεχορδινγ τηε ΜΩ(ΑΜ) ορ ΛΩ βροαδχαστ, βεατ
νοισεσ οχχυρ. Ιφ ιτ δοεσ, πρεσσ τηισ βυττον ονχε.

Πρεσεττινγ
1.
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τηε στατιονσ

Το χλεαρ ανψ προγραμμε πρεπιουσλψ στορεδ
ιν ανψ μεμορψ.
1
Πρεσσ τηε ΜΕΜΟΡΨ/ΠΡΟΓ. βυττον μορε τηαν
2 σεχονδσ ιν ΤΥΝΕΡ μοδε σο τηατ ΧΛΕΑΡ ισ
βλινκεδ ιν τηε δισπλαψ.
2
Πρεσσ τηε ΜΕΜΟΡΨ/ΠΡΟΓ. βυττον ωηιλε
ΧΛΕΑΡ ισ βλινκεδ ιν τηε δισπλαψ.

ΤΥΝΕΡ ΦΥΝΧΤΙΟΝΣ
2. Το μεμοριζε τηε στατιονσ ιν ορδερ

Σελεχτ

3

Πρεσσ τηε ΒΑΝΔ(ΤΥΝΕΡ/ΒΑΝΔ) βυττον το
σελεχτ α δεσιρεδ ωαπεβανδ.
2
Πρεσσ τηε ΤΥΝΙΝΓ/ΤΙΜΕ ΔΟΩΝ/ΥΠ βυττον
το σελεχτ α δεσιρεδ στατιον.
3
Πρεσσ τηε ΜΕΜΟΡΨ/ΠΡΟΓ. βυττον.
ΜΕΜΟΡΨ αππεαρσ ανδ πρεσετ νυμβερ βλινκσ.
4
Πρεσσ τηε ΜΕΜΟΡΨ/ΠΡΟΓ. βυττον αγαιν
ωηιλε πρεσετ νυμβερ ισ βλινκεδ.
5
το
το βε μεμοριζεδ υπ το
Ρεπεατ στεπ 12
30 στατιονσ.
3. Το μεμοριζε ιν σελεχτιον χηαννελ νυμβερ.
Σελεχτ α δεσιρεδ στατιον.
Πρεσσ τηε ΜΕΜΟΡΨ/ΠΡΟΓ. βυττον
1

12

α

δεσιρεδ

χηαννελ

/
)
πρεσσινγ τηε ΠΡΕΣΕΤ (
τηε πρεσετ νυμβερ ισ βλινκεδ..

νυμβερ βψ
βυττον ωηιλε

Πρεσσ τηε ΜΕΜΟΡΨ/ΠΡΟΓ. βυττον αγαιν
βεφορε στοπ τηε χηαννελ νυμβερ βλινκινγ.
4. Το μεμοριζε ιν αδδινγ χηαννελ νυμβερ.
Σελεχτ α δεσιρεδ στατιον.
Πρεσσ τηε ΜΕΜΟΡΨ/ΠΡΟΓ. βυττον
Πρεσσ τηε ΜΕΜΟΡΨ/ΠΡΟΓ. βυττον αγαιν
ωηιλε τηε χηαννελ νυμβερ ισ βλινκεδ..
5. Το ρεχαλλ πρεσετσ
Πρεσσ ανδ ηολδ τηε ΠΡΕΣΕΤ (
/
) βυττον υντιλ
τηε δεσιρεδ πρεσετ νυμβερ αππεαρσ ορ πρεσσ ιτ
4

123

ρεπεατεδλψ.

ΧΔ ΦΥΝΧΤΙΟΝΣ
ΤοπλαψαΧΔ

6

1. Πρεσσ τηε ΦΥΝΧΤΙΟΝ βυττον ρεπεατεδλψ σο
τηατ TMΧΔ∏ ισ αππεαρεδ ον τηε δισπλαψ.
Ιφ νο δισχ ισ εντερεδ ιν τηε δισχ δραωερ, τηε
ΔΙΣΧ ινδιχατορ ισ δισπλαψεδ.
2. Λοαδ α δισχ βψ υσινγ τηε ΧΔ ΔΟΟΡ ΕθΕΧΤ
βυττον.
3. Το σταρτ πλαψ βαχκ
Πρεσσ τηε ΧΔ ΠΛΑΨ (
) βυττον ον τηε σψστεμ
ορ ΠΛΑΨ/
) βυττον ον τηε ρεμοτε χοντρολ.
(
4. Το παυσε τηε πλαψ
Πρεσσ τηε ΣΕΤ/ΧΝΤ ΡΕΣΕΤ/ΧΔ ΠΑΥΣΕ βυττον
ον τηε σψστεμ ορ ΠΛΑΨ/
) βυττον ον τηε
(
ρεμοτε χοντρολ.
5. Το ρεσυμε τηε πλαψ
Πρεσσ τηε ΧΔ ΠΛΑΨ (
) βυττον, ΣΕΤ/ΧΝΤ
ΡΕΣΕΤ/ΧΔ ΠΑΥΣΕ βυττον ον τηε σψστεμ ορ
ΠΛΑΨ/
) βυττον ον τηε ρεμοτε χοντρολ.
(
6. Το στοπ πλαψβαχκ
Πρεσσ τηε ΣΤΟΠ/ΧΛΕΑΡ ( ) βυττον.
7. Το σπεχιφψ α τραχκ το πλαψ
Πρεσσ τηε
ορ
βυττον
ρεπεατεδλψ δυρινγ στοπ ορ πλαψ υντιλ ψουρ
δεσιρεδ τραχκ νυμβερ αππεαρσ-πλαψ ωιλλ σταρτ
φρομ τηατ τραχκ νυμβερ.
8. Το πλαψ α δεσιρεδ λοχατιον ον ΧΔ.
Ηολδ δοων τηε
ορ
βυττον δυρινγ πλαψ
∞

7

Το χηεχκ

∞

β)
χ)

∞

8

∞

∞

∞

∞

ορ

παυσε.
Ωηεν τηε βυττον ισ ηελδ δοων, τηερε ωιλλ βε
χοντινυουσ χηανγε (οφ ποσιτιον ον τηε ΧΔ).
9. Το ρεπεατ πλαψ
Πρεσσ τηε ΡΕΠΕΑΤ βυττον ον τηε ρεμοτε
χοντρολ.
Ονχε, ονε τραχκ ωιλλ ρεπεατ(ΡΕΠΕΑΤ 1).
Τωο τιμεσ, αλλ τραχκσ ωιλλ ρεπεατ(ΡΕΠΕΑΤ ΑΛΛ).
Τηρεε τιμεσ, ρεπεατ μοδε ισ χανχελλεδ
10. Προγραμμε πλαψ (τηισ χαννοτ βε σετ δυρινγ
∞

∞

∞

9

∞

πλαψβαχκ).

5

Το αδδ α προγραμμε
Ιφ λεσσ τηαν 20 προγραμμε ποσιτιονσ αρε
ιν μεμορψ, αδδιτιοναλ τραχκσ μαψ βε
αδδεδ βψ φολλοωινγ τηισ προχεδυρε.
α) Δυρινγ στοπ τηε προγραμμεδ πλαψ
πρεσσ τηε ΜΕΜΟΡΨ/ΠΡΟΓ. βυττον υντιλ
00ⓒ αππεαρσ ιν τηε τραχκ νυμβερ
ποσιτιον ον τηε δισπλαψ.
Ωηιλε τηε τραχκ νυμβερ 00ⓒ ισ βλινκεδ
ιφ ψου πρεσσ τηε ΜΕΜΟΡΨ/ΠΡΟΓ.
βυττον αγαιν, ιτ ισ χηανγεδ το τηε ΧΔ
νορμαλ πλαψ μοδε.
β) Σελεχτ τηε τραχκ το βε αδδεδ βψ υσινγ
τηε
ορ
βυττον.
χ) Πρεσσ τηε ΜΕΜΟΡΨ/ΠΡΟΓ. βυττον
τωο τιμεσ.
δ) Ρεπεατ στεπ β) το χ)
ε) Αφτερ τηε λαστ(20τη) τραχκ ηασ βεεν
εντερεδ, πρεσσ τηε ΜΕΜΟΡΨ/ΠΡΟΓ.
βυττον ονχε ονλψ.
Το ερασε α προγραμμε σεθυενχε
Ιν τηε στοπ μοδε πρεσσ τηε ΜΕΜΟΡΨ/
ΠΡΟΓ. βυττον, ανδ τηεν πρεσσ τηε
ΣΤΟΠ/ΧΛΕΑΡ ( ) βυττον.
Ιν τηε προγραμμεδ πλαψ πρεσσ τηε
ΣΤΟΠ/ΧΛΕΑΡ ( ) βυττον τωο τιμεσ.
Ιτ ισ αλσο ερασεδ ιφ τηε ΧΔ δραωερ ισ
∞

βυττον
Πρεσσ τηε ΜΕΜΟΡΨ/ΠΡΟΓ. βυττον το στορε
τηισ τραχκ.
Ρεπεατ στεπ 2 το 3
Τηε προγραμμεδ τραχκσ ωιλλ βε δισπλαψεδ
ον τηε μυσιχ χαλενδαρ. Τηε προγραμμεδ
τραχκσ ωιλλ βε πλαψεδ ρεπεατεδλψ.
Πρεσσ τηε ΧΔ ΠΛΑΨ (
) βυττον το πλαψ
τηε τραχκσ.
ορ

4

πρεσσ τηε ΜΕΜΟΡΨ/ΠΡΟΓ. βυττον
υντιλ τηε δεσιρεδ προγραμ ποσιτιον
αππεαρσ ιν τηε δισπλαψ.
Σελεχτ α νεω τραχκ υσινγ τηε
ορ
βυττον.
Πρεσσ τηε ΜΕΜΟΡΨ/ΠΡΟΓ. βυττον το
πυτ τηε νεω τραχκ ιν ποσιτιον.

∞

Α μαξιμυμ οφ 20 τραχκσ χαν βε προγραμμεδ.
1
Πρεσσ τηε ΜΕΜΟΡΨ/ΠΡΟΓ. βυττον.
2
Σπεχιφψ α τραχκ το πλαψ ωιτη τηε
3

προγραμμε σεθυενχε.

∞

∞

∞

α

Δυρινγ προγραμμεδ πλαψ πρεσσ τηε
ΣΤΟΠ/ΧΛΕΑΡ(
) βυττον, ανδ τηεν πρεσσ
τηε ΜΕΜΟΡΨ/ΠΡΟΓ. βυττον ρεπεατεδλψ.
Το χηανγε αν εξιστινγ προγραμμε.
α) Δυρινγ στοπ τηε προγραμμεδ πλαψ

.
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οπενεδ

10

Ιφ ψου πρεσσ τηε ΣΤΟΠ/ΧΛΕΑΡ (
) βυττον
δυρινγ προγραμμεδ πλαψ, τηε ΠΡΟΓΡΑΜ
ινδιχατορ γοεσ ουτ ιν τηε δισπλαψ ανδ τηε
προγραμμεδ πλαψβαχκ ισ χανχελλεδ.
Ατ τηατ τιμε, ιφ ψου ωιση το ρεσυμε τηε
προγραμμεδ πλαψβαχκ πρεσσ τηε
ΜΕΜΟΡΨ/ΠΡΟΓ. βυττον ανδ πρεσσ τηε ΧΔ
ΠΛΑΨ( ) βυττον.

ΧΑΣΣΕΤΤΕ ΔΕΧΚ ΦΥΝΧΤΙΟΝ
1.

Ταπε πλαψ
1

ταπε μοδε
τηε δισπλαψ.
2

σο

τηατ TMΤΑΠΕ∏ ισ

αππεαρεδ

βαχκωαρδ(

ον

4

Πρεσσ τηε ΕθΕΧΤ
Ινσερτ

ποσιτιον

το οπεν τηε

5

4

ωιτη

χασσεττε

τηε

6

σιδε δοων.

εξποσεδ ταπε
Πρεσσ τηε

(φορωαρδ) ορ
(βαχκωαρδ)
βεγιν ταπε πλαψβαχκ.
Το μανυαλλψ χηανγε τηε ταπε πλαψ διρεχτιον
πρεσσ τηε οπποσιτε ΠΛΑΨ βυττον φρομ τηε
διρεχτιον τηε ταπε ισ χυρρεντλψ πλαψινγ.
Το στοπ πλαψ ατ ανψ τιμε πρεσσ τηε ΣΤΟΠ
/ΧΛΕΑΡ ( ) βυττον.
βυττον το

5

6

2. Το σελεχτ

ιτ.

Πρεσσ τηε

(ΡΕΧ/ΠΑΥΣΕ) βυττον αγαιν.
τηε δισπλαψ.
Πρεσσ τηε
(ΡΕΧ/ΠΑΥΣΕ) βυττον αγαιν το
βεγιν ρεχορδινγ το τηε διρεχτιον οφ λιγητενινγ
ΠΛΑΨ (
ορ
ορ
) ινδιχατορ ορ πρεσσ τηε
βυττον το βεγιν ρεχορδινγ το τηε σελεχτεδ πλαψ

5. ΧΔ το

ΝΟΤΕ

(ρεπερσε μοδε)
Πρεσσ τηε ΠΛΑΨ ΜΟΔΕ(ΤΑΠΕ) βυττον δυρινγ
ταπε φυνχτιον ορ ρεχορδινγ φρομ ανοτηερ
φορωαρδ

=

φορωαρδ ανδ βαχκωαρδ

=

φορωαρδ ανδ

ορ

1

Λοαδ
Ινσερτ

3

βαχκωαρδ

πλαψ ονχε ονλψ
πλαψ ονχε ονλψ
βαχκωαρδ πλαψ φορ σιξ

4

τιμεσ.

δισχ.

α

βλανκ

ταπε ιντο δεχκ.
πλαψ μοδε βψ πρεσσινγ τηε ΠΛΑΨ
ΜΟΔΕ(ΤΑΠΕ) βυττον ρεπεατεδλψ.
Ιν
μοδε ψου χαν ρεχορδ φορωαρδ(
)
ορ
μοδε ψου χαν
ονλψ ανδ ιν
ρεχορδ φρομ φορωαρδ(
) το βαχκωαρδ(
).
Πρεσσ τηε ΦΥΝΧΤΙΟΝ βυττον ρεπεατεδλψ το
α

Σελεχτ

α

εντερ

τηε

αππεαρεδ

Ταπε χουντερ ρεσετ φυνχτιον.
Δυρινγ ταπε στοπ ορ πλαψ πρεσσ

Ρεχορδινγ

φρομ Ραδιο, ΧΔ

τηε ΣΕΤ/ΧΝΤ

5

1

αυξιλιαρψ

ορ

2

νορμαλ ταπεσ.
ταπε ιντο δεχκ.
Σετ το ταπε φυνχτιον βψ πρεσσινγ τηε
ΦΥΝΧΤΙΟΝ βυττον. (Ανδ πρεσσ τηε
:

Υσε

Ινσερτ

α

Πρεσσ τηε ΧΔ ΣΨΝΧ.

ονλψ

τηε
∞

ταπε χουντερ)
πλαψ μοδε βψ πρεσσινγ τηε
ΜΟΔΕ (ΤΑΠΕ) βυττον.
Ιφ ψου ωαντ το ρεχορδ φορωαρδ(
βαχκωαρδ( ) ονλψ σετ το

∞

ΠΛΑΨ

α

ΣΛΕΕΠ ΤΙΜΕΡ ΦΥΝΧΤΙΟΝ

τυμσ οφφ

Εαχη τιμε τηε βυττον ισ

(ρεμοτε

τηατ τηε

σψστεμ

πρεσσεδ

τηε τιμε

βψ

ονλψ)

βριεφλψ. Τηε τιμε ρεμαινινγ
δισπλαψεδ φορ αβουτ 5 σεχονδσ.

ΝΟΤΕ:
Ιφ ψου πρεσσ τηε ΣΛΕΕΠ βυττον ωηιλε τηε
ισ

δισπλαψεδ,

τηε ΣΛΕΕΠ τιμε ισ σετ

3. Το τυρν οφφ τηε

υντιλ ιτ

σλεεπ
αγαιν.

τιμε

σλεεπ φυνχτιον:

Ιφ ψου ωιση το στοπ τηε φυνχτιον πρεσσ τηε
ΣΛΕΕΠ βυττον ρεπεατεδλψ υντιλ 10 αππεαρσ, ανδ
τηεν πρεσσ τηε ΣΛΕΕΠ βυττον ονχε αγαιν ωηιλε

Σελεχτ τηε δεσιρεδ τιμε το τυμ οφφ.
Το χηεχκ τηε τιμε το τυρν οφφ:

σλεεπ φυνχτιον

βυττον βεφορε

10

μινυτεσ. ι.ε. 80...70... ετχ.

Ωηιλε τηε

χοντρολ

τυρνσ οφφ ισ

ονλψ)

90 μινυτεσ.

ιντερπαλ βεφορε ιτ τυμσ οφφ ισ ρεδυχεδ

2.

ΧΔ

ΣΛΕΕΠ ανδ 90 φορ

μεανσ

αυτοματιχαλλψ αφτερ

χοντρολ

ονλψ,

Ιφ ψου ωαντ το ρεχορδ φρομ τηε δεσιρεδ

ΣΛΕΕΠ βυττον

(ρεμοτε

σεε

βεγιννινγ.

χομμενχινγ ΧΔ σψνχηρονιζεδ
ρεχορδινγ.

ορ

Το σελεχτ τηε τιμε το τυρν οφφ:
Ιν τηε δισπλαψ ψου χαν
αβουτ 5 σεχονδσ. Τηισ

βυττον το σταρτ

τραχκ,σελεχτ τηε δεσιρεδ τραχκ ωιτη τηε

.

Πρεσσ τηε ΣΛΕΕΠ βυττον.

ιφ τηε ΧΔ ισ

Ιφ ψου ωαντ το ρεχορδ χερταιν τιτλεσ
προγραμμε τηεσε βεφορε τηε

ορ

)

∞

1.

ισ

σψνχηρονιζεδ ρεχορδινγ.

ρεσετ τηε

Σελεχτ

TMΧΔ∏

τηε ΧΔ ωιλλ ρεσταρτ τηε χυρρεντ τραχκ φρομ

βλανκ

ΣΕΤ/ΧΝΤ ΡΕΣΕΤ/ ΧΔ ΠΑΥΣΕ βυττον το
3

τηατ

σο

δισπλαψ.
ΧΔ στοπ στατυσ

ρεχορδινγ.
Τηε ΧΔ σψνχηρονιζεδ ρεχορδινγ βεγινσ ανδ
στοπσ αυτοματιχαλλψ ατ τηε ενδ.
Ωηεν τηε ταπε αυτο ρεπερσε το βαχκωαρδ( )

σουρχε.

ΝΟΤΕ

μοδε

τηε

πλαψινγ.

ΡΕΣΕΤ/ ΧΔ ΠΑΥΣΕ βυττον.
4.

ΧΔ

ον

Μακε τηε
3.

ον

ταπε σψνχηρονιζεδ ρεχορδινγ.
: Υσε ονλψ νορμαλ ταπεσ.

2

φυνχτιον.
=

το

διρεχτιον.

μοδε

πλαψ

α

)

.

φυνχτιον τηατ ψου ωαντ το ρεχορδ

α

πλαψ

ΡΕΧⓒ βλινκσ

ρεχορδεδ

α

Σελεχτ
ανδ

χασσεττε δοορ.
3

Ιφ ψου ωαντ το ρεχορδ φρομ φορωαρδ(
ορ
) σετ το

∞

Πρεσσ τηε ΦΥΝΧΤΙΟΝ βυττον το εντερ τηε

ισ αχτιπε πρεσσ τηε
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10 ισ

δισπλαψεδ.

ΤΙΜΕΡ ΦΥΝΧΤΙΟΝ
Ωιτη τηε ΤΙΜΕΡ φυνχτιον ψου χαν ηαπε τηε ραδιο
ρεχεπτιον ανδ ρεχορδινγ, ΧΔ πλαψ, ταπε πλαψ ορ

αυξιλιαρψ

σουρχε

ανδ

πλαψ

τυρνεδ

ρεχορδινγ

ον

7. Πρεσσ τηε ΣΕΤ/ΧΝΤ ΡΕΣΕΤ/ΧΔ ΠΑΥΣΕ βυττον

το χονφιρμ τηε ηουρ το σωιτχη ον. Τηε μινυτε
ωιτη ΟΝ

ανδ

οφφ ατ τηε τιμε δεσιρεδ.
1. Χηεχκ τηε χυρρεντ τιμε.
2. Πρεσε τηε

μοδε.

ωαντ το χορρεχτ τηε

πρεπιουσ

σεττινγ

τηαν 2
Τηε

τιμερ

ⓒ

τυρν.

3. Πρεσσ τηε ΣΕΤ/ΧΝΤ ΡΕΣΕΤ/ ΧΔ ΠΑΥΣΕ

δυρινγ φλασηινγ

το χονφιρμ τηε μινυτε το σωιτχη ον. Τηε ηουρ

τηε δεσιρεδ φυνχτιον.

4. Ιφ ψου σελεχτ τηε ΤΥΝΕΡ ορ ΑΥΞ.
ΡΕΧⓒ ανδ ΠΛΑΨⓒ φλαση ιν τηε δισπλαψ

βψ

ωιτη ΟΦΦ νοω φλασηεσ ιν τηε

12. Σετ τηε μινυτε το σωιτχη οφφ

τυρνσ

14.

Αδφυστ

τηε πολυμε

βψ πρεσσινγ

οπερατινγ μοδε.
ρεχορδινγ ανδ πλαψ
ΠΛΑΨ: ΤΥΝΕΡ ορ ΑΥΞ πλαψ ονλψ
Ιφ ψου ηαπε σελεχτεδ τηε ΧΔ ορ ΤΑΠΕ, σκιπ
τηισ 4 στεπ.

∞

16. Σωιτχη τηε
ον

Εαχη τιμε τηε

ΤΙΜΕΡ βυττον ισ

πρεσσεδ ψου

χαν

σελεχτ τηε τιμερ

ορ

χαν

αλσο χηεχκ τηε

στατυσ.

αχτιπατινγ
τιμερ σεττινγ

ΤΙΜΕΡ βυττον σο τηατ

ορ

χανχελ. Ψου

χηεχκ τηε τιμερ, πρεσσ τηε
ⓒ

λιγητσ υπ

ιν τηε

δισπλαψ.

ΑΥΞ,

Το χανχελ τηε

σκιπ

βψ πρεσσινγ

σωιτχηεδ

17. Το χανχελ ορ χηεχκ τηε τιμερ.

Το αχτιπατε

ον

αυτοματιχαλλψ

ανδ οφφ ατ τηε τιμε σετ.

πρεσσ τηε ΣΕΤ/ΧΝΤ ΡΕΣΕΤ/ ΧΔ ΠΑΥΣΕ
βυττον. Τηε ηουρ ωιτη ΟΝ δισπλαψ φλασηεσ.

6. Σετ τηε ηουρ το σωιτχη

ηασ βεεν

σψστεμ οφφ.

Τηε σελεχτεδ φυνχτιον ισ

ωιτη τηε ΤΥΝΙΝΓ/ΤΙΜΕ ΔΟΩΝ/ΥΠ βυττονσ ανδ

ΤΑΠΕ ορ

σεττινγ

περφεχτεδ.

5. Ωηεν ψου ηαπε σελεχτεδ τηε ΤΥΝΕΡ;
Σελεχτ τηε πρεπιουσ μεμοριζεδ πρεσετ νυμβερ

ΧΔ,

τηε

15. Πρεσσ τηε ΣΕΤ/ΧΝΤ ΡΕΣΕΤ/ΧΔ ΠΑΥΣΕ βυττον.

ΑΥΞ

Ιφ ψου ηαπε σελεχτεδ τηε
τηισ 5 στεπ.

τηε

13. Πρεσσ τηε ΣΕΤ/ΧΝΤ ΡΕΣΕΤ/ΧΔ ΠΑΥΣΕ βυττον.

αππεαρσ ανδ τηε τιμερ

βυττον το χονφιρμ τηε δεσιρεδ

∞

βψ πρεσσινγ

ΤΥΝΙΝΓ/ΤΙΜΕ ΔΟΩΝ/ΥΠ βυττονσ.

ΤΥΝΙΝΓ/ΤΙΜΕ ΔΟΩΝ/ΥΠ βυττονσ.

Πρεσσ τηε ΣΕΤ/ΧΝΤ ΡΕΣΕΤ/ ΧΔ ΠΑΥΣΕ
ορ

τηε

11. Πρεσσ τηε ΣΕΤ/ΧΝΤ ΡΕΣΕΤ/ΧΔ ΠΑΥΣΕ βυττον.

φορ αβουτ 3 σεχονδσ.

ΡΕΧ: ΤΥΝΕΡ

δισπλαψ.
βψ πρεσσινγ

10. Σετ τηε ηουρ το σωιτχη οφφ

ΤΥΝΙΝΓ/ΤΙΜΕ ΔΟΩΝ/ΥΠ βυττονσ.

τιμε ανδ τηε

ον

αππεαρσ ιν τηε δισπλαψ. Εαχη φυνχτιον :
ΤΑΠΕ-ΑΥΞ-ΤΥΝΕΡ-ΧΔ φλασηεσ ιν τηε δισπλαψ ιν

βυττον

τηε

βψ πρεσσινγ

9. Πρεσσ τηε ΣΕΤ/ΧΝΤ ΡΕΣΕΤ/ΧΔ ΠΑΥΣΕ βυττον

μεμοριζεδ

ΤΙΜΕΡ βυττον μορε

ΤΙΜΕΡ, πρεσσ ανδ ηολδ τηε

σεχονδσ.)
πρεπιουσ μεμοριζεδ

ον

ΤΥΝΙΝΓ/ΤΙΜΕ ΔΟΩΝ/ΥΠ βυττονσ.

ΤΙΜΕΡ βυττον το εντερ τηε τιμερ

(Ιφ ψου

δισπλαψ φλασηεσ.

8. Σετ τηε μινυτε το σωιτχη

σο

τηε

τηατ

ⓒ

ΤΙΜΕΡ, πρεσσ τηε τιμερ βυττον
ιν τηε

δισπλαψ γοεσ

ουτ.

ΤΥΝΙΝΓ/ΤΙΜΕ ΔΟΩΝ/ΥΠ βυττονσ

ΣΠΕΧΙΦΙΧΑΤΙΟΝΣ
∞

∞

ΑΜΠ
∞

Ουτπυτ Ποωερ(6 , 2χη,Τ.Η.Δ 10%) :20Ω+20Ω
: 20～20,000Ηζ
Φρεθυενχψ Ρεσπονσε
ΦΜ Τυνινγ Ρανγε(οπτιοναλ)
87.5～108 ΜΗζ

:

ορ

65～74ΜΗζ

ανδ 87.5～108ΜΗζ

Σ/Ν
∞

: 60/55δΒ(Μονο/Στερεο)
Ρατιο(98.1 ΜΗζ)
ΜΩ(ΑΜ) Τυνινγ Ρανγε(οπτιοναλ)

ορ

530～1,610 κΗζ

Υσαβλε

∞

Σενσιτιπιτψ
ΛΩ(οπτιοναλ) Τυνινγ Ρανγε(οπτιοναλ)

:

55δΒ

:153～281κΗζ, 146～290 κΗζ
ορ

163～281κΗζ

(οπτιοναλ)

Υσαβλε

∞

∞

Σενσιτιπιτψ
ΣΩ(οπτιοναλ) Τυνινγ Ρανγε
ΔΕΧΚ Σ/Ν Ρατιο

:

:
:

60δΒ

78δΒ

:

0.1%

∞

: 4.2 κγ
Ωειγητ(νετ)
Ποωερ Ρεθυιρεμεντσ

:161ξ249ξ275

μμ

: Ρεφερ το τηε βαχκ πανελ οφ τηε σψστεμ.
Σπεακερ Σψστεμ(οπτιοναλ, ΦΕ-217Ε )
:6
Ιμπεδανχε
: 20Ω
Ρατεδ Ινπυτ Ποωερ
: 40Ω
Μαξ Ινπυτ Ποωερ
: 65～20,000 Ηζ,
Φρεθυενχψ Ρεσπονσε
Διμενσιονσ(νετ)
:153(Ω)ξ240(Η)ξ227(Δ)μμ
: 2.24 κγ
Ωειγητ(νετ)

ΝΟΤΕ:

50δΒ

Σεπαρατιον

Ερασε Ρατιο

:

5.8～18.0ΜΗζ

Χροσσ Ταλκ: 55δΒ
Χηαννελ

40～20,000Ηζ

Τ.Η.Δ

Διμενσιονσ(ΩξΗξΔ)

∞

:

Σ/Ν Ρατιο
∞

∞

:522～1,611κΗζ, 530～1,720 κΗζ

ΧΔ-Φρεθυενχψ Ρεσπονσε

:
:

50δΒ

Δεσιγνσ ανδ σπεχιφιχατιονσ αρε
ωιτηουτ νοτιχε φορ ιμπροπεμεντ.

65δΒ.
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