FFH-185(ENG)

MICRO AUDIO COMPONENT
OWNER'S MANUAL
MODELS: FFH-185A/AD/AX
FE-185E

Πλεασε ρεαδ τηισ μανυαλ

χαρεφυλλψ

βεφορε

οπερατινγ

ψουρ σετ.

Ρεταιν ιτ φορ φυτυρε ρεφερενχε.

Δεσιγνσ ανδ σπεχιφιχατιονσ
ιμπροπεμεντ.

αρε

συβφεχτ

το

χηανγε

ωιτηουτ νοτιχε φορ

WARNING:

ΧΑΥΤΙΟΝ

ΣΗΟΧΚ ΗΑΖΑΡΔ

-

ΔΟ ΝΟΤ ΟΠΕΝ

MISE EN GARDE:
Πουρ πιτερ λεσ χηοχσ

(πολαριεσ ε)

πουσ νε πουπεζ πασ ψ ινσ ρερ λεσ βρουχηεσ ? φονδ.
ISE EN GARDE

Χετ

ΧΟ?ΕΡ(ΟΡ ΒΑΧΚ)

αππαρειλ νυμ ριθυε δε λα χλασσε Β ρεσπεχτε τουτεσ λεσ εξιΡ γλεμεντ συρ λε ματ ριελ βρουιλλευρ δε Χαναδα.

γενχεσ δε

ΝΟ ΥΣΕΡ ΣΕΡ?ΙΧΕΑΒΛΕ ΠΑΡΤΣ ΙΝΣΙΔΕ.

AVERTISSEMENT

ΡΕΦΕΡ ΣΕΡ?ΙΧΙΝΓ ΤΟ ΘΥΑΛΙΦΙΕΔ

ΡΙΣΘΥΕ ΔΕ ΧΗΟΧ ΕΛΕΧΤΡΙΘΥΕΝΕ-ΠΑΣ ΟΥ?ΡΙΡ

ΣΕΡ?ΙΧΕ ΠΕΡΣΟΝΝΕΛ

Note to CATV

Explanation Graphical Symbols:

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.

λιγητνινγ φλαση ωιτη αρροωηεαδ σψμβολ, ωιτηιν
αν εθυιλατεραλ τριανγλε ισ ιντενδεδ το αλερτ τηε
υσερ το τηε πρεσενχε οφ υνινσυλατεδ δανγερουσ
πολταγε ωιτηιν τηε προδυχτ σ ενχλοσυρε τηατ μαψ
βε οφ συφφιχιεντ μαγνιτυδε το χονστιτυτε α ρισκ οφ

(FOR

ελεχτριχ σηοχκ το περσονσ.

NOTE:

Τηε εξχλαματιον

The interference

potential to the device.
εθυιπμεντ γενερατεσ ανδ υσεσ ραδιο φρεθυενχψ ενεργψ ανδ
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 ρεσιδεντιαλ 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 τυρνινγ τηε εθυιπμεντ οφφ ανδ ον, τηε υσερ ιν ενχουραγεδ το
τρψ το χορρεχτ τηε ιντερφερενχε βψ ονε οφ μορε ορ τηε φολλοωινγ

ΝΟΤ ΕΞΠΟΣΕ ΤΗΙΣ ΑΠΠΛΙΑΝΧΕ ΤΟ ΡΑΙΝ ΟΡ ΜΟΙΣΤΥΡΕ.
οπεν τηε

χαβινετ, Ρεφερ σερπιχ-

CAUTION
Υσε οφ χοντρολσ

αδφυστμεντσ ορ περφορμανχε
σπεχιφιεδ ηερειν μαψ ρεσυλτ ιν

ορ

οτηερ τηαν τηοσε

οφ

προχεδυρεσ

ηαζαρδουσ ραδι-

μεασυρεσ:

ατιον εξποσυρε.

-

-

Τηε

αππαρατυσ σηαλλ

νοτ βε

εξποσεδ το δριππινγ ορ σπλασηινγ
ανδ τηατ νο αβφεχτ φιλλεδ ωιτη λιθυιδσ, συχη ασ πασεσ, σηαλλ βε
πλαχεδ ον τηε αππαρατυσ.
(FOR THE CUSTOMERS IN EUROPE)
Ιφ τηισ προδυχτ ισ μαρκεδ ωιτη τηε ΧΕ-σψμβολ, ιτ μεανσ ωηιχη
χονφιρμεδ το ΕΜΧ ρεγυλατιον 89/336/ΕΕΧ.
Λασερ
τιον

-

ισ

ΔΕΝΝΑ ΔΕΛ

σ∋εξποσερ

αυξ

ουπερτ,

νε

εξπεριενχεδ

IN THE UNITED

ραδιο/Τ? τεχηνιχιαν φορ

KINGDOM)

βελοω:

?Ρ √ΠΠΝΑΔ ΣΤΡ?ΛΕΝ ?Ρ ΦΑΡΛΙΓ.
εστ

ορ αν

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 χονταχτ ψουρ συππλψινγ δεαλερ ορ ΛΓ ΕΛΕΧΤΡΟΝΙΧΣ 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

ΒΕΑΜ.

λ∋αππαρειλ

Χονσυλτ τηε δεαλερ

Τηισ

ΑΝΔ ΙΝΤΕΡΛΟΧΚΣ ΔΕΦΕΑΤΕΔ. Α?ΟΙΔ ΕΞΠΟΣΥΡΕ ΤΟ

Attention:Θυανδ

ρελοχατε τηε ρεχειπινγ αντεννα.
σεπαρατιον βετωεεν τηε εθυιπμεντ ανδ ρεχειπερ.
εθυιπμεντ ιντο αν ουτλετ ον α χιρχυιτ διφφερεντ

WIRING INSTRUCTIONS

CAUTION:ΙΝ?ΙΣΙΒΛΕ ΛΑΣΕΡ ΡΑΔΙΑΤΙΟΝ ΩΗΕΝ ΟΠΕΝ

ΛΑΣΕΡΣΤΡ?ΛΝΙΝΓ Ν?Ρ

ορ

Ινχρεασε τηε

ηελπ.
(FOR CUSTOMERS

τηε λιμιτ φορ Χλασσ 1.

VARNING:ΟΣΨΝΛΙΓ

Ρεοριεντσ

Χοννεχτ τηε

φρομ τηατ το ωηιχη τηε ρεχειπερ ισ χοννεχτεδ.
-

χομπονεντ ιν τηισ προδυχτ ισ χαπαβλε οφ εμιττινγ ραδια-

εξχεεδινγ

AMERICA)

ιφ νοτ ινσταλλεδ ανδ υσεδ

ΤΟ ΡΕΔΥΧΕ ΤΗΕ ΡΙΣΚ ΟΦ ΦΙΡΕ ΟΦ ΕΛΕΧΤΡΙΧ ΣΗΟΧΚ, ΔΟ

σηοχκ, δο νοτ
θυαλιφιεδ περσοννελ ονλψ.

CUSTOMERS IN THE UNITED STATES OF

Τηισ

WARNING:

το

ΧΑΤ?

αττεντιον το Αρτιχλε 820-40 οφ τηε ΝΕΧ τηατ

ποιντ ωιτηιν αν εθυιλατεραλ τριανγλε ισ ιντενδεδ το αλερτ τηε υσερ το τηε πρεσενχε
οφ ιμπορταντ οπερατινγ ανδ μαιντενανχε(σερπιχινγ) ινστρυχτιονσ ιν τηε λιτερατυρε αχχομπανψινγ
τηε αππλιανχε.

ινγ

system Installer:
προπιδεδ το χαλλ τηε

Τηισ ρεμινδερ ισ

Τηε

Το αποιδ ελεχτριχαλ

λεχτριθυεσ, ν υτιλισεζ πασ χεττε φιχηε
ραλλονγε, υν ρ χεπταχλε ου υνε αυτρε πρισε

σι

ΧΑΥΤΙΟΝ:ΤΟ ΡΕΔΥΧΕ ΤΗΕ ΡΙΣΚ ΟΦ
ΕΛΕΧΤΡΙΧ ΣΗΟΧΚ
ΔΟ ΝΟΤ ΡΕΜΟ?Ε

απεχ υνε

Warning:
αππλιανχε

πασ

Τηε μαινσ

πλυγ σεπερεδ φρομ τηε μαινσ λεαδ οφ τηισ
δεστροψεδ. Α μαινσ πλυγ ωιτη βαρεδ ωιρεσ ισ
ενγαγεδ ιν α μαινσ ουτπυτ λινε σοχκετ.

μυστ βε

ηαζαρδουσ ιφ

ραδιατιονσ ινπισιβλεσ δυ φαισχεαυ λασερ.

IMPORTANT

Τηισ λαβελ ισ λοχατεδ

ον

Τηε ωιρεσ ιν τηισ μαινσ λεαδ

τηε ιντεριορ.

φολλοωινγ

Τηισ
PRODUCT

Χομπαχτ Δισχ
πλαψερ ισ χλασσιφιεδ ασ

αρε

χολορεδ ιν αχχορδανχε ωιτη τηε

χοδεσ:
Βλυε

:

Νευτραλ

Βροων

:

Λιπε

CLASS 1

LASER

KLASSE 1

LASER PRODUKT

α

LUOKAN 1

LASER LAITE

προδυχτ.

KLASS 1

LASER APPARAT

Τηε ΧΛΑΣΣ 1 ΛΑΣΕΡ

μαψ νοτ

CLASSE 1

PRODUIT LASER

ΠΡΟΔΥΧΤ λαβελ ισ

τερμιναλσ ιν ψουρ πλυγ, προχεεδ ασ φολλοωσ:
Τηε ωιρε ωηιχη ισ χολορεδ βλυε μυστ βε χοννεχτεδ το τηε τερμι-

ΧΛΑΣΣ 1 ΛΑΣΕΡ

λοχατεδ

(ΦΟΡ

ΧΥΣΤΟΜΕΡΣ ΙΝ

Ασ τηε χολουρ οφ τηε ωιρεσ ιν τηε μαινσ λεαδ οφ τηισ

ον

τηε εξτεριορ.

χορρεσπονδ

ωιτη τηε χολορεδ

ναλ ωηιχη ισ μαρκεδ ωιτη τηε λεττερ Ν

ΧΑΝΑΔΑ)

αππλιανχε
μαρκινγσ ιδεντιφψινγ τηε

ορ

χολορεδ βλαχκ.

ΧΑΥΤΙΟΝ:

Τηε ωιρε ωηιχη ισ χολορεδ βροων μυστ βε χοννεχτεδ το τηε τερ-

ΤΟ ΠΡΕ?ΕΝΤ ΕΛΕΧΤΡΙΧ ΣΗΟΧΚ, ΔΟ ΝΟΤ ΥΣΕ ΤΗΙΣ
ΙΖΕΔ) ΠΛΥΓ ΩΙΤΗ ΑΝ ΕΞΤΕΝΣΙΟΝ ΧΟΡΔ,

μιναλ ωηιχη ισ μαρκεδ ωιτη τηε λεττερ Λ

(ΠΟΛΑΡ-

Ιφ

α

πλυγ ορ ανψ οτηερ τψπε οφ πλυγ ισ υσεδ, 3
αππροπεδ φυσε μυστ βε φιττεδ ειτηερ ιν τηε πλυγ ορ

ΡΕΧΕΠΤΑΧΛΕ, ΟΡ ΟΤΗΕΡ ΟΥΤΛΕΤ ΥΝΛΕΣΣ ΤΗΕ ΒΛΑΔΕΣ

αμπ ΒΣ1362

ατ τηε διστριβυτιον βοαρδ.

Τηισ χλασσ Β

Ωαρνινγ:Δο

χαναδιαν

ωιτη τηε λεττερ Ε
ορ

2

χολορεδ ρεδ.

13 αμπ ΒΣ1363

ΧΑΝ ΒΕ ΦΥΛΛΨ ΙΝΣΕΡΤΕΔ ΤΟ ΠΡΕ?ΕΝΤ ΒΛΑΔΕ ΕΞΠΟΣΥΡΕ.

διγιταλ αππαρατυσ μεετσ αλλ ρεθυιρεμεντσ οφ τηε
Ιντερφερενχε-Χαυσινγ Εθυιπμεντ Ρεγυλατιονσ.

ορ

γρεεν ανδ

νοτ χοννεχτ ειτηερ ωιρε το τηε εαρτη
ορ

ωιτη τηε εαρτη

ψελλοω.

σψμβολ

πιν,

ορ

μαρκεδ

χολορεδ γρεεν

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
FOR CUSTOMERS IN THE UNITED STATES

Σλοτσ ανδ οπενινγσ ιν τηε χαβινετ
προπιδεδ φορ πεντιλατιον ανδ το ενσυρε
ρελιαβλε οπερατιον οφ τηε προδυχτ ανδ το προτεχτ
ιτ φρομ οπερηεατινγ, ανδ τηεσε οπενινγσ μυστ
νοτ βε βλοχκεδ ορ χοπερεδ. Τηε οπενινγσ
σηουλδ νεπερ βε βλοχκεδ βψ πλαχινγ τηε προδυχτ

?εντιλατιον

-

αρε

CAUTION:

Ρεαδ αλλ οφ τηεσε ινστρυχτιονσ.

Σαπε τηεσε ινστρυχτιονσ φορ λατερ
Φολλοω αλλ
μαρκεδ

ωαρνινγσ

τηε αυδιο

ον

Ρεαδ ινστρυχτιονσ

υσε.

ανδ ινστρυχτιονσ

εθυιπμεντ.

Αλλ τηε

οτηερ σιμιλαρ συρφαχε.

ον α

βεδ, σοφα, ρυγ,

ορ

Τηισ

προδυχτ σηουλδ

νοτ βε

ινσταλλατιον συχη

πλαχεδ

φολλοωεδ.

ινστρυχτιονσ σηουλδ βε ρεταινεδ φορ φυτυρε

Ποωερ Σουρχεσ

ρεφερενχε.

οπερατεδ ονλψ φρομ τηε τψπε οφ ποωερ
ινδιχατεδ ον τηε μαρκινγ λαβελ. Ιφ ψου

Ωαρνινγσ Αλλ ωαρνινγσ ον τηε προδυχτ
ανδ ιν τηε οπερατινγ ινστρυχτιονσ σηουλδ βε
-

-

Αλλ

οπερατινγ ανδ

Υνπλυγ τηισ προδυχτ φρομ τηε ωαλλ
χλεανινγ. Δο νοτ υσε λιθυιδ
χλεανερσ ορ αεροσολ χλεανερσ. Υσε α δαμπ χλοτη
φορ χλεανινγ.
-

-

ρεχομμενδεδ

τηεψ μαψ

Δο νοτ

υσε

χαυσε

ασ

Δο νοτ υσε τηισ προδυχτ
εξαμπλε, νεαρ α βατη τυβ, ωαση
βοωλ, κιτχηεν σινκ, ορ λαυνδρψ τυβ; ιν α ωετ
βασεμεντ; ορ νεαρ α σωιμμινγ ποολ; ανδ τηε
νεαρ

-

λικε.
-

Δο νοτ

πλαχε τηισ προδυχτ

ον αν

υνσταβλε χαρτ, στανδ, τριποδ, βραχκετ, ορ ταβλε.
Τηε προδυχτ μαψ φαλλ, χαυσινγ σεριουσ ινφυρψ το
χηιλδ

α

ορ

αδυλτ, ανδ σεριουσ δαμαγε το τηε
ωιτη α στανδ, τριποδ, βραχκετ,

προδυχτ. Υσε ονλψ
ορ

ταβλε ρεχομμενδεδ

σολδ ωιτη

βψ τηε μανυφαχτυρε
τηε προδυχτ. Ανψ μουντινγ οφ τηε

ανδ

χαρε.

σο

νοτ

-

τηατ

δισχοννεχτ τηε αντεννα
ωιλλ

πρεπεντ δαμαγε

ορ

το τηε

χαβλε σψστεμ. Τηισ
προδυχτ δυε το

λιγητνινγ ανδ ποωερ-λινε συργεσ.

Θυιχκ στοπσ, εξχεσσιπε φορχε,

υνεπεν συρφαχεσ μαψ χαυσε τηε
ανδ χαρτ χομβινατιον το οπερτυρν.

αρε

-

ορ

προδυχτ σηουλδ φολλοω τηε μανυφαχτυρερ σ
ινστρυχτιονσ ανδ σηουλδ υσε α μουντινγ
αχχεσσορψ ρεχομμενδεδ βψ τηε μανυφαχτυρερ.
Απροδυχτ ανδ χαρτ χομβινατιον σηουλδ βε
μοπεδ ωιτη

σουρχε

-

ωατερ-φορ

Αχχεσσοριεσ

προδυχτ σηουλδ βε

Ποωερ συππλψ χορδσ
τηεψ αρε νοτ λικελψ το
βε ωαλκεδ ον ορ πινχηεδ βψ ιτεμσ πλαχεδ υπον
ορ αγαινστ τηεμ, παψινγ παρτιχυλαρ αττεντιον το
χορδσ ατ πλυγσ, χονπενιενχε ρεχεπταχλεσ, ανδ
τηε ποιντ ωηερε τηεψ εξιτ φρομ τηε προδυχτ.
Προτεχτιπε Ατταχημεντ Πλυγ Τηε προδυχτ ισ
εθυιππεδ ωιτη αν ατταχημεντ πλυγ ηαπινγ
οπερλοαδ προτεχτιον. Τηισ ισ α σαφετψ φεατυρε.
Σεε Ινστρυχτιον Μανυαλ φορ ρεπλαχεμεντ ορ
ρεσεττινγ ορ προτεχτιπε δεπιχε. Ιφ ρεπλαχεμεντ οφ
τηε πλυγ ισ ρεθυιρεδ, βε συρε τηε σερπιχε
τεχηνιχιαν ηασ υσεδ α ρεπλαχεμεντ πλαψ
σπεχιφιεδ βψ τηε μανυφαχτυρερ τηατ ηασ τηε
σαμε οπερλοαδ προτεχτιον ασ τηε οριγιναλ πλυγ.
Λιγητνινγ Φορ αδδεδ προτεχτιον φορ τηισ
προδυχτ δυρινγ α λιγητνινγ στορμ, ορ ωηεν ιτ ισ
λεφτ υναττενδεδ ανδ υνυσεδ φορ λονγ περιοδσ οφ
τιμε, υνπλυγ ιτ φρομ τηε ωαλλ ουτλετ ανδ

ηαζαρδσ.

Ωατερ ανδ Μοιστυρε

Τηισ

Ποωερ-Χορδ Προτεχτιον

σηουλδ βε ρουτεδ

ατταχημεντσ νοτ

βψ τηε προδυχτ μανυφαχτυρερ

-

χομπανψ. Φορ προδυχτσ ιντενδεδ το οπερατε
φρομ βαττερψ ποωερ, ορ οτηερ σουρχεσ, ρεφερ το
τηε οπερατινγ ινστρυχτιονσ.

υσε

ουτλετ βεφορε

Ατταχημεντσ

βυιλτ-ιν

οφ τηε τψπε οφ ποωερ συππλψ το ψουρ ηομε,
χονσυλτ ψουρ προδυχτ δεαλερ ορ λοχαλ ποωερ

ινστρυχτιονσ σηουλδ βε φολλοωεδ.

Χλεανινγ

α

ραχκ υνλεσσ

συρε

φολλοωεδ.
Φολλοω ινστρυχτιονσ

ορ

προπερ πεντιλατιον ισ προπιδεδ ορ τηε
μανυφαχτυρερ σ ινστρυχτιονσ ηαπε βεεν

-

Ηεεδ

ασ α

βοοκχασε

ιν

σαφετψ ανδ οπερατινγ
ινστρυχτιονσ σηουλδ βε ρεαδ βεφορε τηε προδυχτ
ισ οπερατεδ.
Ρεταιν ινστρυχτιονσ Τηε σαφετψ ανδ οπερατινγ
-

προδυχτ

3

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
ΑΝΤΕΝΝΑ
ΛΕΑΔ ΙΝ
ΩΙΡΕ

ΓΡΟΥΝΔ
ΧΛΑΜΠ

ΑΝΤΕΝΝΑ
ΔΙΣΧΗΑΡΓΕ ΥΝΙΤ
(ΝΕΧ ΣΕΧΤΙΟΝ 810-20)
ΓΡΟΥΝΔΙΝΓ ΧΟΝΔΥΧΤΟΡΣ
(ΝΕΧ ΣΕΧΤΙΟΝ 810-21)

ΕΛΕΧΤΡΙΧ
ΣΕΡ?ΙΧΕ

ΕΘΥΙΠΜΕΝΤ

ΓΡΟΥΝΔ ΧΛΑΜΠΣ

ΠΟΩΕΡ ΣΕΡ?ΙΧΕ ΓΡΟΥΝΔΙΝΓ
ΕΛΕΧΤΡΟΔΕ ΣΨΣΤΕΜ
(ΝΕΧ ΑΡΤ 250, ΠΑΡΤ Η)

ΝΕΧ-ΝΑΤΙΟΝΑΛ ΕΛΕΧΤΡΙΧΑΛ ΧΟΔΕ

Ουτδοορ Αντεννα

Γρουνδινγ

αντεννα ορ χαβλε

σψστεμ ισ χοννεχτεδ

-

Ιφ

αν

ουτσιδε

θυαλιφιεδ σερπιχε περσοννελ υνδερ τηε
φολλοωινγ χονδιτιονσ:
α) Ωηεν τηε ποωερ-συππλψ χορδ ορ πλυγ ισ
δαμαγεδ.
β) Ιφ λιθυιδ ηασ βεεν σπιλλεδ, ορ οβφεχτσ ηαπε
φαλλεν ιντο τηε προδυχτ.
χ) Ιφ τηε προδυχτ ηασ βεεν εξποσεδ το ραιν ορ
το

το τηε

προδυχτ, βε συρε τηε αντεννα ορ χαβλε σψστεμ
ισ γρουνδεδ σο ασ το προπιδε σομε προτεχτιον
αγαινστ πολταγε συργεσ ανδ βυιλτ-υπ στατιχ
χηαργεσ.
Αρτιχλε 810 οφ τηε Νατιοναλ Ελεχτριχαλ Χοδε,
ΑΝΣΙ/ΝΦΠΑ 70 προπιδεσ ινφορματιον ωιτη
ρεγαρδ το προπερ γρουνδινγ οφ τηε μαστ ανδ
συππορτινγ στρυχτυρε, γρουνδινγ οφ τηε λεαδ-ιν
ωιρε το αν αντεννα δισχηαργε υνιτ, σιζε οφ
γρουνδινγ χονδυχτορσ, λοχατιον οφ αντεννα δισ
χηαργε υνιτ, χοννεχτιον το γρουνδινγ
ελεχτροδεσ, ανδ ρεθυιρεμεντσ φορ τηε γρουνδινγ

ωατερ.

Ιφ τηε προδυχτ δοεσ νοτ οπερατε νορμαλλψ βψ
φολλοωινγ τηε οπερατινγ ινστρυχτιονσ. Αδφυστ
ονλψ τηοσε χοντρολσ τηατ αρε χοπερεδ βψ τηε
οπερατινγ ινστρυχτιονσ ασ αν ιμπροπερ
αδφυστμεντ οφ οτηερ χοντρολσ μαψ ρεσυλτ ιν
δαμαγε ανδ ωιλλ οφτεν ρεθυιρε εξτενσιπε
ωορκ βψ α θυαλιφιεδ τεχηνιχιαν το ρεστορε τηε
προδυχτ το ιτσ νορμαλ οπερατιον.
ε) Ιφ τηε προδυχτ ηασ βεεν δροππεδ ορ
δαμαγεδ ιν ανψ ωαψ.
φ) Ωηεν τηε προδυχτ εξηιβιτσ α διστινχτ χηανγε
ιν περφορμανχε, τηισ ινδιχατεσ α νεεδ φορ

δ)

ελεχτροδε.
Ποωερ Λινεσ

-

Αν ουτσιδε αντεννα

σηουλδ νοτ βε λοχατεδ ιν τηε

σψστεμ

πιχινιτψ οφ

οπερηεαδ ποωερ λινεσ ορ οτηερ ελεχτριχ λιγητ ορ
ποωερ χιρχυιτσ, ορ ωηερε ιτ χαν φαλλ ιντο συχη
ποωερ λινεσ ορ χιρχυιτσ. Ωηεν ινσταλλινγ αν
ουτσιδε αντεννα σψστεμ, εξτρεμε χαρε σηουλδ

σερπιχε.

βε τακεν το
λινεσ

ορ

κεεπ φρομ τουχηινγ συχη ποωερ
χιρχυιτσ ασ χονταχτ ωιτη τηεμ μιγητ βε

Ρεπλαχεμεντ Παρτσ Ωηεν ρεπλαχεμεντ παρτσ
αρε ρεθυιρεδ, βε συρε τηε σερπιχε τεχηνιχιαν
ηασ υσεδ ρεπλαχεμεντ παρτσ σπεχιφιεδ βψ τηε
-

φαταλ.

Οπερλοαδινγ

-

Δο νοτ οπερλοαδ ωαλλ ουτλετσ,
ιντεγραλ χονπενιενχε

εξτενσιον χορδσ, ορ
ρεχεπταχλεσ, ασ τηισ

χαν

ρεσυλτ ιν

α

μανυφαχτυρερ
ασ

ρισκ οφ φιρε

ανδ

Λιθυιδ Εντρψ

-

Νεπερ

ηαπε τηε

σαμε

χηαραχτεριστιχσ

Σαφετψ Χηεχκ Υπον χομπλετιον οφ ανψ σερπιχε
ρεπαιρσ το τηισ προδυχτ, ασκ τηε σερπιχε
τεχηνιχιαν το περφορμ σαφετψ χηεχκσ το
δετερμινε τηατ τηε προδυχτ ισ ιν προπερ
οπερατινγ χονδιτιον.
Ωαλλ ορ Χειλινγ Μουντινγ Τηε προδυχτ σηουλδ
βε μουντεδ το α ωαλλ ορ χειλινγ ονλψ ασ
ρεχομμενδεδ βψ τηε μανυφαχτυρερ.
Ηεατ Τηε προδυχτ σηουλδ βε σιτυατεδ αωαψ

πυση οβφεχτσ οφ

-

ανψ κινδ ιντο τηισ προδυχτ τηρουγη οπενινγσ ασ
τηεψ μαψ τουχη δανγερουσ πολταγε ποιντσ ορ
σηορτ-ουτ παρτσ τηατ χουλδ ρεσυλτ ιν α φιρε ορ
ελεχτριχ σηοχκ. Νεπερ σπιλλ λιθυιδ οφ ανψ κινδ
τηε προδυχτ.

ορ

οριγιναλ παρτσ. Υναυτηοριζεδ

συβστιτυ τιονσ μαψ ρεσυλτ ιν φιρε, ελεχτριχ σηοχκ,
ορ οτηερ ηαζαρδσ.

ορ

ελεχτριχ σηοχκ.

Οβφεχτ

τηε

ορ

ον

-

Σερπιχινγ Δο νοτ αττεμπτ το σερπιχε τηισ
προδυχτ ψουρσελφ ασ οπενινγ ορ ρεμοπινγ
χοπερσ μαψ εξποσε ψου το δανγερουσ πολταγε
ορ οτηερ ηαζαρδσ. Ρεφερ αλλ σερπιχινγ το θυαλιφιεδ
σερπιχε περσοννελ.
Δαμαγε Ρεθυιρινγ Σερπιχε Υνπλυγ τηισ
προδυχτ φρομ τηε ωαλλ ουτλετ ανδ ρεφερ σερπιχινγ
-

-

φρομ ηεατ

σουρχεσ

συχη

ασ

ραδιατορσ, ηεατ

ρεγιστερσ, στοπεσ, ορ οτηερ προδυχτσ (ινχλυδινγ
αμπλιφιερσ) τηατ προδυχε ηεατ.

-
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CONTROL LOCATIONS
ΠΥΣΗ ΕθΕΧΤ ΠΟΣΙΤΙΟΝ

11.

Front View

12. ΧΛΟΧΚ ΒΥΤΤΟΝ

13. ΣΕΤ ΒΥΤΤΟΝ
12

3456

14. ΦΥΝΧΤΙΟΝ ΣΕΛΕΧΤΙΟΝ ΒΥΤΤΟΝ

7

(ΤΥΝΕΡ/ΒΑΝΔ, ΧΔ, ΤΑΠΕ, ΑΥΞ)
15. ΠΡΟΓ./ΜΕΜΟ. ΒΥΤΤΟΝ
16. ΜΔΣΣ ΒΥΤΤΟΝ

ΡΕΧ/

17.

ΒΥΤΤΟΝ
21
20
19

18

:ΡΕΧΟΡΔ/ΡΕΧΟΡΔ ΠΑΥΣΕ

(ΤΑΠΕ)

8

18. ΗΕΑΔΠΗΟΝΕ ΣΟΧΚΕΤ

9

19. ΡΕΠΕΑΤ ΒΥΤΤΟΝ

10

20. ΧΔ ΣΨΝΧ. ΒΥΤΤΟΝ
21.

11
12

(3.5μμ)

ΕΘ ΠΑΤΤ. ΒΥΤΤΟΝ
ΠΛΑΨ

ΜΟΔΕ(

,)

,

ΒΥΤΤΟΝ :ΟΠΤΙΟΝΑΛ

17

Back View
1615

1

13

14

Front view
ΑΝΤΕΝΝΑ

1. ΣΤΑΝΔΒΨ/ΟΝ ΒΥΤΤΟΝ

ΟΠΤΙΟΝ

ΑΜ

2. ΧΔ

/ ΧΟΥΝΤΕΡ / ΡΔΣ

(ΟΠΤΙΟΝΑΛ)

ΒΥΤΤΟΝ
3. ΜΟΔΕ/ΡΙΦ ΒΥΤΤΟΝ

Α

4. ΔΙΣΠΛΑΨ

Ξ

5. ΡΕΜΟΤΕ ΣΕΝΣΟΡ
6. ?ΟΛΥΜΕ +/7. ΧΔ ΔΟΟΡ ΕθΕΧΤ

(ΟΠΕΝ/ΧΛΟΣΕ

2

Υ
Ρ

Λ

Λ

3

Ρ

)

ΒΥΤΤΟΝ
8.

ΤΥΝΙΝΓ

/
(+)/(-)(
(ΡΑΔΙΟ)
ΣΚΙΠ/ΣΕΑΡΧΗ ΒΥΤΤΟΝΣ(ΧΔ)
ΡΕΩΙΝΔ/ΦΑΣΤ ΒΥΤΤΟΝΣ (ΤΑΠΕ)

)

Back View

ΒΥΤΤΟΝΣ

/

1.

=ΤΑΠΕ ΠΛΑΨ ΔΙΡΕΧΤΙΟΝ

2. ΑΥΞΙΛΙΑΡΨ ΙΝΠΥΤ ΣΟΧΚΕΤΣ

ΒΥΤΤΟΝΣ

9.

10.

ΑΝΤΕΝΝΑ(ΑΕΡΙΑΛ) ΧΟΝΝΕΧΤΙΟΝ
ΤΕΡΜΙΝΑΛΣ (παγε 8 ρεφερενχε)

( :ΟΠΤΙΟΝΑΛ)
ΠΡΕΣΕΤ (+)/(-) ΒΥΤΤΟΝΣ (ΡΑΔΙΟ)
ΧΔΠΛΑΨΒΥΤΤΟΝ( )
ΣΤΟΠ/ΧΛΕΑΡ ΒΥΤΤΟΝ (ΧΔ),
ΣΤΟΠ ΒΥΤΤΟΝ (ΤΑΠΕ)

Χοννεχτ τηε αυδιο ουτπυτ ΡΧΑ (πηονο)
τψπε λεφτ/ριγητ πλυγσ φρομ ψουρ στερεο Τ?
ορ

?ΧΡ

ορ

ανοτηερ

ΑΥΞ σοχκετσ

(παγε

9

ον

Ταπε

δεχκ το τηε

τηε βαχκ οφ τηε υνιτ.

ρεφερενχε)

3. ΣΠΕΑΚΕΡ ΧΟΝΝΕΧΤΙΟΝ

ΤΙΜΕΡ ΒΥΤΤΟΝ

ΤΕΡΜΙΝΑΛΣ

5

(παγε

8

ρεφερενχε)

DISPLAY
1. ΠΛΑΨ/ΠΑΥΣΕ ινδιχατορ
2.

STEREO

ΦΥΝΧΤΙΟΝ, ?ΟΛΥΜΕ ΛΕ?ΕΛ,ΧΛΟΧΚ,
ΦΡΕΘΥΕΝΧΨ, ΤΑΠΕ ΧΟΥΝΤΕΡ, ΧΔ
ΠΛΑΨΙΝΓ ΤΙΜΕ, ΜΔΣΣ, ΕΘ ΠΑΤΤΕΡΝ

δισπλαψ

kHz

3. ΠΡΟΓΡΑΜ

ινδιχατορ

4. ΠΛΑΨ ΔΙΡΕΧΤΙΟΝ ινδιχατορ

5. ΠΛΑΨ ΜΟΔΕ ινδιχατορ
PROG.

REC
RPT

1 ALL

RDS

REC

(ΟΠΤΙΟΝΑΛ)

6. ΧΔ ΡΕΠΕΑΤ ινδιχατορ

MHz
SLEEP

7. ΡΕΧΟΡΔ ινδιχατορ

8. ΤΙΜΕΡ ινδιχατορ
9. ΡΔΣ ινδιχατορ

(ΟΠΤΙΟΝΑΛ)

10. ΣΛΕΕΠ ινδιχατορ
11

.

ΦΜ ΣΤΕΡΕΟ ινδιχατορ

REMOTE CONTROL
1. ΠΟΩΕΡ βυττον

1

23

4
5

2. ΤΥΝΕΡ/ΒΑΝΔ βυττον

7

3. ΑΥΞ βυττον

89

4. ΕΘ ΠΑΤΤΕΡΝ βυττον

5. ΠΡΕΣΕΤ

(

βυττον

)

6. ΧΔ ΦΥΝΧΤΙΟΝ βυττονσ

10

ΠΛΑΨ/ ΠΑΥΣΕ

11

(

ΣΤΟΠ/ ΧΛΕΑΡ
6

ΣΚΙΠ / ΣΕΑΡΧΗ

)
(

)

βυττον

βυττον

(

)

/

βυττον
ΡΕΠΕΑΤ βυττον
7. ΜΔΣΣ βυττον

8. ΣΛΕΕΠ βυττον

12

9. ΜΥΤΕ βυττον
10. ?ΟΛΥΜΕ ΧΟΝΤΡΟΛ
11

.

(

)

βυττον

ΠΡΟΓΡΑΜ βυττον

12. ΤΑΠΕ ΦΥΝΧΤΙΟΝ βυττονσ

ΡΕΧΟΡΔ / ΡΕΧΟΡΔ ΠΑΥΣΕ
βυττον

(

)

ΒΑΧΚΩΑΡΔ ΠΛΑΨ βυττον

(

)

:

ΟΠΤΙΟΝΑΛ
ΦΟΡΩΑΡΔ ΠΛΑΨ βυττον
ΣΤΟΠ βυττον

(

ΡΕΩΙΝΔ /ΦΑΣΤ βυττον

6

(

)

)
(

/

)

REMOTE CONTROL
Installation Batteries

7μ

Αππροξ.

ΠΟΩΕΡ
ΜΔΣΣ

ΜΥΤΕ

ΣΛΕΕΠ

ΑΥΞ

ΤΥΝΕΡ/ΒΑΝΔ
ΠΡΕΣΕΤ

ΣΛΕΕΠ

ΜΥΤΕ

ΜΔΣΣ

ΕΘ

ΠΑΤΤ.

ΠΡΟΓΡΑΜ

ΠΟΩΕΡ

?ΟΛΥΜΕ

ΠΑΤΤ.

ΕΘ

ΑΥΞ

ΤΥΝΕΡ/ΒΑΝΔ

ΠΡΟΓΡΑΜ?ΟΛΥΜΕ

ΠΡΕΣΕΤ

ΡΕΠΕΑΤ

Notes

Batteries

on

Ψουρ ρεμοτε χοντρολ
Υσε τωο ΑΑΑ

ηιγη θυαλιτψ

ωιτη βαττεριεσ.

Τηε ρεμοτε χοντρολ δεπιχε ισ

(ΥΜ-4, ΙΕΧ Ρ03) τψπε

ωορν

ουτ βαττεριεσ ωιτη

ορ

οβσταχλεσ βετωεεν τηε

ρεμοτε χοντρολ δεπιχε ανδ τηε στερεο

σψστεμ μαψ ιντερφερε ωιτη τηε φυνχτιονινγ

Ινσταλλ τωο ΑΑΑ τψπε βαττεριεσ,
χορρεχτ

οφ τηε ρεμοτε χοντρολ.

βαττερψ πολαριτψ (

).
υσε

τογετηερ,

φορ

NOTE:

Στρονγ λιγητ

νεω ονεσ.

Δο νοτ

δεσιγνεδ

τηε ρανγε σηοων ιν τηε ιλλυστρατιον αβοπε.

βαττεριεσ.

υνιτ, ρεπλαχε τηε

ανδ

ΣΚΙΠ

Δ

Range
χομεσ

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

οβσερπινγ

ΡΕΠΕΑΤ

διφφερεντ τψπεσ οφ βαττεριεσ
ολδ ονε ωιτη α νεω ονε.

ορ αν

Ωηεν ψου αρε νοτ γοινγ το υσε τηε υνιτ
φορ α λονγ τιμε, ρεμοπε τηε βαττεριεσ το

πρεπεντ ποσσιβλε ελεχτρολψτε λεακαγε.
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CONNECTING THE SPEAKER
1.Ινσερτ τηε ρεδ ωιρε οφ τηε

σπεακερ

ΒΛΑΧΚ ΩΙΡΕ

Λ

ριγητ/λεφτ ηανδ
μαρκεδ(+)

ιντο τηε ρεδ τερμιναλ

ατ τηε βαχκ οφ τηε υνιτ.

ΡΕΔ ΩΙΡΕ

2.Ινσερτ τηε βλαχκ ωιρε ιντο τηε βλαχκ
τερμιναλ

μαρκεδ(-).

NOTE:
ΡΕΔ ΩΙΡΕ

ΒΛΑΧΚ ΩΙΡΕ

Τηισ

σπεακερ σψστεμ ισ δεσιγνεδ φορ
μαγνετιχ σηιελδινγ, βυτ τηε πιδεο ιμαγε
α νεαρβψ τελεπισιον μαψ βε διστορτεδ.

Ρ

ΡΙΓΗΤ ΣΠΕΑΚΕΡ

ΛΕΦΤ ΣΠΕΑΚΕΡ

Ιν τηισ χασε,

αβοπε 50

μοπε

χμ

οφ

τηε αφφεχτεδ τελεπισιον

φρομ τηε

σπεακερ σψστεμ.

ANTENNA CONNECTIONS
(ΟΠΤΙΟΝΑΛ)
Αντεννα Εξτεριορ ΦΜ

ΦΜ ινδοορ Αντεννα

(νοτ συππλιεδ)

(αεναλ)

ΑΜ ΛΟΟΠ Αντεννα

Αντεννα Εξτεριορ ΦΜ

75

(νοτ συππλιεδ)
75

φεεδερ χαβλε

Ποσιτιον ιτ φορ

Φιξ ιτ ωιτη

τηε βεστ

α

ρεχεπτιον

πιν

ΧΟΑΞΙΛ

χαβλε

ΧΟΑΞΙΛ

χαβλε
ΑΜ ΛΟΟΠ Αντεννα

ΑΜ
ΑΜ
ΦΜ 75

ΓΝΔ
ΦΜ
ΦΜ ινδοορ Αντεννα

SETTING THE CLOCK
1. Πρεσσ τηε CLOCK βυττον.

ισ

(Ιφ

4. Υσε τηε PRESET

τηε χλοχκ

πρεσσ ανδ ηολδ τηε
CLOCK βυττον φορ μορε τηαν 2

σεχονδσ.)

-

Τηε ηουρσ

2. Σελεχτ α 24 ηουρ

βψ υσινγ

χψχλε

τηε PRESET

βεγιν
ορ

ορ

12 ηουρ

6. Υσε τηε PRESET

(+)/(-) βυττονσ

το σετ

τηε χορρεχτ μινυτεσ.

χψχλε

7. Πρεσσ τηε SET ανδ τηε χορρεχτ τιμε ισ

(+)/(-) βυττονσ.

(24ΗΡ)

ον

τηε

δισπλαψ.

8. Πρεσσ τηε CLOCK βυττον ατ ανψ τιμε
το δισπλαψ τηε τιμε φορ αβουτ 3 σεχονδσ.

3. Πρεσσ τηε SET βυττον το χονφιρμ τηε

σελεχτεδ ηουρ

το σετ

5. Πρεσσ τηε SET βυττον.

το βλινκ.

σηοων

(12ΗΡ)

(+)/(-) βυττονσ

τηε χορρεχτ ηουρσ.

αλρεαδψ σετ,

χψχλε.
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AUDIO ADJUSTMENT
Volume

Adjustment

MDSS(Multi Dynamic Sound System)

Τυρν ?ΟΛΥΜΕ χλοχκωισε το ινχρεασε τηε
σουνδ λεπελ,
δεχρεασε ιτ.

ορ

Πρεσσ τηε MDSS βυττον το ρεινφορχε
τρεβλε (Ηι-Τονε), βασσ(ΥΒΒ: Υλτρα Βασσ
Βοοστερ) ανδ συρρουνδ εφφεχτ.
Τηε ΜΔΣΣ ΟΝ ορ ΜΔΣΣ ΟΦΦ ινδιχατορ

χουντερχλοχκωισε το

Πρεσσ ?ΟΛΥΜΕ

βυττον το ινχρεασε

λιγητσ υπ.
Το χανχελ ιτ πρεσσ τηε ΜΔΣΣ βυττον

τηε σουνδ λεπελ.
βυττον το
(Ορ πρεσσ ?ΟΛΥΜΕ
δεχρεασε ιτ ον τηε ρεμοτε χοντρολ.)

Sound

αγαιν.

RDS

Quality Adjustment

Ωηατ ισ

RDS(Radio Data System)?
ΡΔΣ(Ραδιο Δατε Σψστεμ) ισ α σψστεμ
γραδυαλλψ βεινγ ιντροδυχεδ ον ΦΜ ιν
μανψ χουντριεσ, ωηερε βψ αν ιναυδιβλε

Το αχτιπατε στερεο σουνδ
Ψου

χαν

χηοοσε βετωεεν 4 φιξεδ σουνδ

ιμπρεσσιονσ:
σελεχτ

α

δεσιρεδ σουνδ μοδε

τηε EQ PATT. βυττον
ΦΛΑΤ: λινεαρ

ον

βψ υσινγ

στρεαμ οφ δατα ισ τρανσμιττεδ ιν αδδιτιον

τηε ρεμοτε

το τηε νορμαλ ραδιο

σιγναλ. Τηισ δατα χον
ταινσ παριουσ ινφορματιον ινχλυδινγ
στατιον/ τρανσμιττερ ιδεντιφιχατιον, τραφφιχ
ινφορματιον ανδ α λιστ οφ αλτερνατιπε
φρεθυενχιεσ φορ τηε ραδιο στατιον βεινγ
ρεχειπεδ.

φρεθυενχψ

ΡΟΧΚ

:

ΠΟΠ

:

ρεσπονσε
μορε βασσ, μορε τρεβλε
λεσσ βασσ, λεσσ τρεβλε

ΧΛΑΣΣΙΧ

:

φορ ορχηεστραλ μυσιχ

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

MUTE button

(on

remote

1. Πρεσσ τηε TUNER/BAND βυττον το

σελεχτ ΦΜ.
2. Σελεχτ α δεσιρεδ στατιον

εξαμπλε,

ον

τηε

3. Ωηεν τηε ΡΔΣ τρανσμισσιον ισ ρεχειπεδ,
τηε δισπλαψ σηοωσ τηε προγραμ σερπιχε

control)

ναμε

(ΠΣ)

αφτερ ΡΔΣ ινδιχατορ αππεαρσ.

NOTES:

ΡΔΣ ισ ονλψ απαιλαβλε φορ ΦΜ ρεχεπτιον.
Τηε ΠΣ(ΠΡΟΓΡΑΜ ΣΕΡ?ΙΧΕ) ΝΑΜΕ ισ
δισπλαψεδ αυτοματιχαλλψ ωηεν α ΡΔΣ
στατιον ισ ρεχειπεδ.
Το ρεχαλλ τηε φρεθυενχψ
Πρεσσ τηε RDS βυττον.

τελεπηονε.

Τηε MUTE ινδιχατορ βλινκσ

βψ πρεσσινγ

TUNING(+)/(-) βυττον.

Πρεσσ τηισ βυττον το μυτε ψουρ υνιτ.
Ψου χαν μυτε ψουρ υνιτ ιν ορδερ, φορ
το ανσωερ τηε

Reception(OPTIONAL)

τηε

δισπλαψ.

AUXILIARY FUNCTION
1. Χοννεχτ αν

αυξιλιαρψ

?ΧΡ, πια τηε

ρεαρ

δεπιχε ι.ε. Τ?

μουντεδ ΑΥΞ

NOTE:

ορ

Ψου

πηονο

χαν

αλσο ρεχορδ φρομ τηε

αυξιλιαρψ ινπυτ

σουρχε, σεε Χασσεττε Δεχκ Φυνχτιον

σοχκετσ.

Σεχτιον.

2. Πρεσσ τηε AUX φυνχτιον βυττον.
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TUNER FUNCTIONS
To listen to the Radio

2. Το μεμοριζε τηε στατιονσ ιν ορδερ

1. Πρεσσ τηε TUNER/BAND βυττον το

σελεχτ

α

δεσιρεδ

ωαπε

(1)

βανδ.

2. Το τυνε το τηε δεσιρεδ στατιον ωιτη

αυτοματιχ τυνινγ, κεεπ TUNING (+)/(-)
ορ
(
) βυττον
δεπρεσσεδ φορ μορε τηαν 1 σεχονδ.

(2)
,

τυνινγ,

,(

πρεσσ τηε TUNING

)

ορ

(3)

(+)/(-)

(4)

βυττον ωιτηιν 1

(Radio
Filter) βυττον το
σωιτχη το μονο ρεχεπτιον ιφ στερεο
ρεχεπτιον ισ διστορτεδ βψ νοισε.
Ωηεν ρεχορδινγ τηε ΜΩ(ΑΜ) ορ ΛΩ
Interference

PRESET
βυττον, ωηιλε τηε
πρεσετ νυμβερ φλασηεσ.
(4)Πρεσσ τηε PROG./MEMO βυττον,ωηιλε

Ιφ ιτ

τηε πρεσετ νυμβερ φλασηεσ.
4.Το μεμοριζε ιν αδδινγ χηαννελ νυμβερ

ονχε.

(1)Σελεχτ α δεσιρεδ στατιον.
(2)Πρεσσ τηε PROG./MEMO. βυττον.
(3)Πρεσσ τηε PROG./MEMO. βυττον.
αγαιν ωηιλε τηε χηαννελ νυμβερ ισ
φλασηινγ.

the stations

πρεπιουσλψ

Πρεσσ τηε PROG./MEMO. βυττον φορ
2 σεχονδσ ιν ΤΥΝΕΡ μοδε σο τηατ

RESET φλασηεσ ιν τηε

(2)

Πρεσσ τηε

5.Το ρεχαλλ πρεσετσ

δισπλαψ.

Πρεσσ ανδ ηολδ τηε PRESET

STOP/CLEAR βυττον

ωηιλε RESET ισ

φλασηινγ

Πρεσσ τηε PROG./MEMO. βυττον

νυμβερ

NOTE: Υσε MODE/RIF

(1)

Πρεσσ τηε PROG./MEMO. βυττον ανδ

(1)Σελεχτ α δεσιρεδ στατιον.
(2)Πρεσσ τηε PROG./MEMO. βυττον.
(3)Σελεχτ α δεσιρεδ χηαννελ νυμβερ βψ
πρεσσινγ τηε PRESET (+)/(-) ορ

τηατ ΣΤΕΡΕΟ ισ χλεαρεδ φρομ τηε δισ-

1.Το χλεαρ ανψ προγραμμε
στορεδ ιν ανψ μεμορψ

το σελεχτ α

υπ το 30 στατιονσ.

πλαψ.

Presetting

) βυττον

3. Το μεμοριζε ιν σελεχτιον χηαννελ

δισπλαψ.Ωηεν α ωεακ ΦΜ στατιον ισ βεινγ
ρεχειπεδ-πρεσσ τηε MODE/RIF βυττον

οχχυρ.

βανδ.

(+)/(-) (

αγαιν ωηιλε πρεσετ νυμβερ ισ φλασηινγ.
(5) Ρεπεατ στεπ (1) το (4) το βε μεμοριζεδ

ρεπεατεδλψ.
λιστενινγ το ΦΜ

βροαδχαστ, βεατ νοισεσ
δοεσ, πρεσσ τηισ βυττον

ωαπε

πρεσετ νυμβερ φλασηεσ.

στατιονσ πρεσσ τηε
MODE/RIF βυττον φορ ΦΜ στερεο ρεχεπτιον. Τηε STEREO ωιλλ αππεαρ ιν τηε

σο

δεσιρεδ

δεσιρεδ στατιον.

σεχονδ
3. Ωηεν

α

Πρεσσ τηε TUNING
ορ

Το τυνε το τηε δεσιρεδ στατιον ωιτη
μανυαλ

Πρεσσ τηε TUNER/BAND βυττον το
σελεχτ

PRESET

ιν τηε

πρεσετ νυμβερ αππεαρσ

δισπλαψ.

ρεπεατεδλψ.
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(+)/(-)

ορ

βυττον υντιλ τηε δεσιρεδ
ορ

πρεσσ ιτ

CD FUNCTIONS
ToplayaCD
1.Πρεσσ τηε ΦΥΝΧΤΙΟΝ βυττον

ρεπεατεδλψ
τηε δισπλαψ.

(5) Πρεσσ τηε ΠΛΑΨ(
σο

τηατ ΧΔ αππεαρσ ον
νο δισχ ισ εντερεδ ιν τηε δισχ δραωερ, τηε
No DISC ινδιχατορ ισ δισπλαψεδ.
δισχ

α

STOP/CLEAR

CD DOOR EJECT

βψ υσινγ τηε

πλαψ βαχκ
PLAY(

Πρεσσ τηε

) βυττον

PLAY/PAUSE

βυττον

τηε σψστεμ

ον

ον

ορ

/MEMO.

τηε ρεμοτε

σψστεμ

/COUNTER βυττον

ον

βυττον

β)Σελεχτ

τηε

ον

resume

the

τηε

) βυττον,

(

ον

PLAY/PAUSE

βυττον

CD

τηε σψστεμ
ον

τηε ρεμοτε

α) Δυρινγ στοπ μοδε πρεσσ τηε
MEMO.

stop playback
βυττον

To

ον

specify

STOP/CLEAR βυττον
a

track to

ρεπεατεδλψ δυρινγ στοπ ορ πλαψ υντιλ ψουρ
αππεαρσ-πλαψ ωιλλ σταρτ

β)Σελεχτ τηε τραχκ

desired location

on

CD

βυττον

ορ

χ)Πρεσσ τηε

δυρινγ πλαψ

(3)Πρεσσ τηε

τραχκ το

πλαψ

(9)Το

το

PROG./MEMO.

ορ

ερασε α

προγραμμε σεθυενχε

STOP/CLEAR βυττον.
πρεσσ τηε
Ιτ ισ αλσο ερασεδ ιφ τηε ΧΔ δραωερ ισ οπενεδ.
STOP/CLEAR βυττον
(10)Ιφ ψου πρεσσ τηε
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

PROGRAM

PROG./MEMO.

βυττον το στορε τηισ τραχκ.

(4)Ρεπεατ στεπ (2)

βψ υσινγ τηε

βυττον.

στοπ μοδε πρεσσ τηε PROG.
/MEMO. ορ PROGRAM βυττον, ανδ τηεν

ωιτη τηε

ορ

το βε αδδεδ

Ιν τηε

βυττον.
PROG./MEMO.

χηανγεδ

πρεσσ τηε PROG./MEMO. ορ
PROGRAM βυττον ονχε ονλψ.

Ονχε, ονε τραχκ ωιλλ ρεπεατ( RPT 1).
Τωο τιμεσ, αλλ τραχκσ ωιλλ ρεπεατ( RPT ALL).
Τηρεε τιμεσ, ΡΕΠΕΑΤ μοδε ισ χανχελλεδ.
Programme play (this cannot be set during
playback)
Α μαξιμυμ οφ 20 τραχκσ χαν βε προγραμμεδ.
(1)Πρεσσ τηε PROG./MEMO. ορ PROGRAM
βυττον ιν στοπ στατυσ.
α

φλασηινγ

δ)Ρεπεατ στεπ β) το χ).
ε)Αφτερ τηε λαστ(20τη) τραχκ ηασ βεεν εντερεδ,

repeat play

ορ

ον

PROGRAM βυττον τωο τιμεσ.

Πρεσσ τηε REPEAT βυττον.

(2)Σπεχιφψ

ποσιτιον

πλαψ μοδε.

ορ

ορ παυσε.
Ωηεν τηε βυττον ισ ηελδ δοων, τηερε ωιλλ βε
χοντινυουσ χηανγε (οφ ποσιτιον ον τηε ΧΔ).

To

PROG. /

PROGRAM βυττον υντιλ 00

το τηε ΧΔ νορμαλ

φρομ τηατ τραχκ νυμβερ.
a

ποσιτιον.

πρεσσ τηε PROG./MEMO. ορ
PROGRAM βυττον αγαιν,τηισ ισ

βυττον

δεσιρεδ τραχκ νυμβερ

play

PROGRAM

Ωηιλε τηε τραχκ νυμβερ 00 ισ

play
ορ

Ηολδ δοων τηε

ορ

αππεαρσ ιν τηε τραχκ νυμβερ
τηε δισπλαψ.

ορ

τηε ρεμοτε χοντρολ.

Πρεσσ τηε

To

υσινγ τηε

Ιφ λεσσ τηαν 20 προγραμμε ποσιτιονσ αρε ιν
μεμορψ, αδδιτιοναλ τραχκσ μαψ βε αδδεδ βψ
φολλοωινγ τηισ προχεδυρε.

ορ

χοντρολ.
Πρεσσ τηε

ιν τηε

βυττον.

βυττον το πυτ τηε νεω τραχκ ιν
(8)Το αδδ α προγραμμε

/COUNTER βυττον

To

τραχκ

χ)Πρεσσ τηε PROG./MEMO. ορ

play

Πρεσσ τηε PLAY

α νεω

ορ

ρεμοτε χοντρολ.

To

ποσιτιον αππεαρσ

δισπλαψ.

PLAY/PAUSE

ορ

PROGRAM βυττον

PROGRAM βυττον υντιλ τηε

ορ

δεσιρεδ προγραμ

play

Πρεσσ τηε CD

ορ

ρεπεατεδλψ.
(7) Το χηανγε αν εξιστινγ προγραμμε
α)Δυρινγ στοπ μοδε πρεσσ τηε PROG.

χοντρολ.
To pause the

βυττον, ανδ τηεν πρεσσ τηε

PROG./MEMO.

βυττον.
3.Το σταρτ

πλαψ τηε

το

(6) Το χηεχκ α προγραμμε σεθυενχε.
Δυρινγ προγραμμεδ πλαψ πρεσσ τηε

Ιφ

2.Λοαδ

) βυττον

τραχκσ.

ανδ πρεσσ τηε

(3).
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ορ

PROGRAM βυττον

ΠΛΑΨ(

) βυττον.

CASSETTE DECK FUNCTION
1.Tape play
(1)Πρεσσ τηε ΦΥΝΧΤΙΟΝ
τηε ταπε μοδε
ον τηε δισπλαψ.

(2)Πρεσσ

σο

Ιφ ψου ωαντ το ρεχορδ φρομ

βυττον το εντερ

βαχκωαρδ( )
(4) Σελεχτ α φυνχτιον τηατ
ρεχορδ ανδ πλαψ.
REC
(5) Πρεσσ τηε

τηατ TAPE αππεαρσ

ΠΥΣΗ ΕθΕΧΤ ,

τηε

σετ το

ποσιτιον

το

οπεν τηε χασσεττε δοορ.
(3)Ινσερτ α ρεχορδεδ χασσεττε ωιτη τηε

εξποσεδ ταπε

REC βλινκσ

(6)

σιδε δοων.

mode)
MODE(TAPE) βυττον
δυρινγ ταπε φυνχτιον ορ ρεχορδινγ φρομ
βαχκωαρδ

πλαψ

ονχε

φορωαρδ ανδ βαχκωαρδ

φορ

πλαψ

3.

Tape counter reset function.
Δυρινγ ταπε στοπ ορ πλαψ πρεσσ
Recording

from

:

Υσε

τηε CD

Radio,

CD

auxiliary

or

(4)

Πρεσσ τηε ΦΥΝΧΤΙΟΝ βυττον

(5)

τηατ ΧΔ αππεαρσ ον τηε δισπλαψ.
Πρεσσ τηε CD SYNC. βυττον το σταρτ

φυνχτιον

χυρρεντ τραχκ φρομ τηε

βψ πρεσσινγ τηε
(Ανδ πρεσσ τηε

α

πλαψ

μοδε

χομμενχινγ ΧΔ σψνχηρονιζεδ
ρεχορδινγ.

τηε

βψ πρεσσινγ
(ΤΑΠΕ) βυττον.

Ιφ ψου ωαντ το ρεχορδ φρομ τηε
δεσιρεδ τραχκ, σελεχτ τηε δεσιρεδ

(ΟΠΤΙΟΝΑΛ)

τραχκ ωιτη τηε

Ιφ ψου ωαντ το ρεχορδ

βαχκωαρδ(

) ονλψ

βεγιννινγ.

Ιφ ψου ωαντ το ρεχορδ χερταιν τιτλεσ
ονλψ, προγραμμε τηεσε βεφορε

/ COUNTER βυττον το ρεσετ τηε

ΠΛΑΨ ΜΟΔΕ

τηε

Ωηεν τηε ταπε ισ σετ το αυτο ρεπερσε
βαχκωαρδ(
), τηε ΧΔ ωιλλ ρεσταρτ τηε

ταπε χουντερ.)

(3) Σελεχτ

το εντερ τηε ΧΔ μοδε σο

NOTE:

ονλψ

ΦΥΝΧΤΙΟΝ βυττον.
CD

το

ενδ.

νορμαλ ταπεσ.
βλανκ ταπε ιντο δεχκ.

(1) Ινσερτ α
(2) Σετ το ταπε

)

ρεχορδινγ.
σψνχηρονιζεδ ρεχορδινγ
βεγινσ ανδ στοπσ αυτοματιχαλλψ ατ

source

ΝΟΤΕ

(

φορωαρδ(
).(ΟΠΤΙΟΝΑΛ)

μοδε

Τηε ΧΔ

/COUNTER βυττον.
4.

ρεχορδ φορωαρδ

ορ

ρεχορδ φρομ

ρεπεατεδλψ

σιξ τιμεσ.

χαν

ανδ ιν

ψου
βαχκωαρδ

ονλψ
=

μοδε ψου
χαν

ονχε

πλαψ

tape synchronized recording
: Υσε ονλψ νορμαλ ταπεσ.

() ονλψ

ονλψ
φορωαρδ ανδ βαχκωαρδ

το τηε διρεχτιον οφ ΡΕΧ

:

Ιν

φυνχτιον:(ΟΠΤΙΟΝΑΛ)
ορ

βυττον αγαιν.
δισπλαψ.
βυττον αγαιν το

(1) Λοαδ α δισχ.
(2) Ινσερτ α βλανκ ταπε ιντο δεχκ.
(3) Σελεχτ α πλαψ μοδε βψ πρεσσινγ τηε
ΠΛΑΨ ΜΟΔΕ(ΤΑΠΕ) βυττον ρεπεατεδλψ.

πρεσσ τηε

Πρεσσ τηε PLAY

=

CD to

ΝΟΤΕ

STOP/CLEAR βυττον.
a play mode (reverse

φορωαρδ

τηε

διρεχτιον.
5.

2. To select

=

το

ΟΠΤΙΟΝΑΛ) ινδιχατορ ορ
: ΟΠΤΙΟΝΑΛ) βυττον
ορ
πρεσσ τηε
το βεγιν ρεχορδινγ το τηε σελεχτεδ πλαψ
(

ορ

βυττον φρομ τηε διρεχτιον τηε ταπε ισ

ανοτηερ

)

.

ψου ωαντ το

REC

Πρεσσ τηε

βεγιν ρεχορδινγ

(4)Πρεσσ τηε ΠΛΑΨ (ορ ΠΛΑΨ
:ΟΠΤΙΟΝΑΛ) βυττον το βεγιν ταπε
πλαψβαχκ.
(5)Το μανυαλλψ χηανγε τηε ταπε πλαψ
διρεχτιονσ, πρεσσ τηε οπποσιτε ΠΛΑΨ
χυρρεντλψ πλαψινγ.(οπτιοναλ)
(6)Το στοπ πλαψβαχκ ατ ανψ τιμε,

ον

φορωαρδ(

ορ

φορωαρδ(

σετ το

)

ορ

ορ

χομμενχινγ
ρεχορδινγ.

.
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βυττον βεφορε

ΧΔ

σψνχηρονιζεδ

TIMER FUNCTION
Ωιτη τηε ΤΙΜΕΡ φυνχτιον ψου χαν ηαπε τηε
ραδιο ρεχεπτιον ανδ ρεχορδινγ, ΧΔ πλαψ,

ταπε πλαψ

ορ

αυξιλιαρψ

ρεχορδινγ

τυρνεδ

ον

σουρχε

7. Πρεσσ τηε SET βυττον το χονφιρμ τηε

ηουρ το σωιτχη

ανδ

πλαψ

δισπλαψ

ον.

8. Σετ τηε μινυτε το σωιτχη

ανδ οφφ ατ τηε τιμε

τηε PRESET

δεσιρεδ.
1. Χηεχκ τηε χυρρεντ τιμε.

ον βψ πρεσσινγ
(+)/(-) βυττονσ.

9. Πρεσσ τηε SET βυττον το χονφιρμ τηε

μινυτε το σωιτχη
τιμερ

ΟΦΦ

TIMER βυττον το εντερ τηε

2. Πρεσσ τηε

σεττινγ

TIMER βυττον

πρεπιουσ

ανδ τηε
φυνχτιον
τηε

:

μορε

τηαν 2

μεμοριζεδ τιμερ

τηε PRESET

σεχονδσ.)
ον

τηε PRESET

14.

δισπλαψ

τηε πολυμε

βψ πρεσσινγ τηε
(+)/(-) βυττονσ.

15. Πρεσσ τηε SET βυττον.

φορ αβουτ 3 σεχονδσ.

ανδ τηε τιμερ

Πρεσσ τηε SET βυττον το χονφιρμ τηε

οπερατινγ μοδε.
ΡΕΧ: ΤΥΝΕΡ ρεχορδινγ ανδ πλαψ
ΠΛΑΨ: ΤΥΝΕΡ πλαψ ονλψ

16. Σωιτχη τηε

αππεαρσ
ηασ βεεν χομπλετ-

σψστεμ οφφ.

Τηε σελεχτεδ φυνχτιον ισ

ΤΑΠΕ,

σωιτχηεδ

ον

αυτοματιχαλλψ

ανδ οφφ ατ τηε τιμε σετ.

17. Το χανχελ ορ χηεχκ τηε τιμερ:

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

(+)/(-)

σεττινγ

εδ.

δεσιρεδ

νυμβερ ωιτη τηε ΠΡΕΣΕΤ

Αδφυστ

PRESET

ορ

βψ πρεσσινγ
(+)/(-) βυττονσ.

13. Πρεσσ τηε SET βυττον.

φλασηινγ.

Ιφ ψου ηαπε σελεχτεδ τηε ΧΔ
ιγνορε στεπ 4.

βψ πρεσσινγ
(+)/(-) βυττονσ.

12. Σετ τηε μινυτε το σωιτχη οφφ

ιν τυρν.

4. Ιφ ψου σελεχτ τηε ΤΥΝΕΡ :
ΡΕΧ ανδ ΠΛΑΨ φλαση ιν τηε

αλτερνατελψ

δισπλαψ.

11. Πρεσσ τηε SET βυττον.

τιμε

3. Πρεσσ τηε SET βυττον ωηεν τηε δεσιρεδ

φυνχτιον ισ

Τηε ηουρ ωιτη

10. Σετ τηε ηουρ το σωιτχη οφφ

αππεαρσ ιν τηε δισπλαψ. Εαχη
ΤΥΝΕΡ-ΧΔ-ΤΑΠΕ φλασηεσ ιν

δισπλαψ

ον.

φλασηεσ ιν τηε

νοω

μοδε.

(Ιφ ψου ωαντ το χορρεχτ τηε πρεπιουσ
μεμοριζεδ ΤΙΜΕΡ, πρεσσ ανδ ηολδ τηε
Τηε

Τηε μινυτε ωιτη ΟΝ

φλασηεσ.

TIMER βυττον ισ

Εαχη τιμε τηε

ψου χαν σελεχτ τηε τιμερ σετ ορ
χανχελ. Ψου χαν αλσο χηεχκ τηε τιμερ

πρεσσεδ

βυττονσ

ανδ πρεσσ τηε SET βυττον. Τηε ηουρ
ωιτη ΟΝ δισπλαψ φλασηεσ.

σεττινγ

στατυσ.

Το αχτιπατε

Ιφ ψου ηαπε σελεχτεδ τηε ΧΔ ,ΤΑΠΕ
ιγνορε στεπ 4.

ορ

χηεχκ τηε τιμερ, πρεσσ τηε

TIMER βυττον

σο

τηατ

λιγητσ

υπ ιν τηε δισπλαψ.
Το χανχελ τηε ΤΙΜΕΡ, πρεσσ τηε τιμερ
6. Σετ τηε ηουρ το σωιτχη
PRESET

ον

βψ πρεσσινγ

τηε

βυττον

(+)/(-) βυττονσ.

σο

τηατ

δισαππεαρσ.
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ιν τηε

δισπλαψ

SLEEP FUNCTION

(remote control only)
NOTE:

1. Το σελεχτ τηε τιμε το τυρν οφφ:

Πρεσσ τηε SLEEP βυττον.
φορ αβουτ 5

χαν σεε

ψου
ονδσ. Τηισ
οφφ

μεανσ

Ιφ ψου πρεσσ τηε SLEEP βυττον ωηιλε τηε
σλεεπ τιμε ισ δισπλαψεδ, τηε ΣΛΕΕΠ τιμε ισ

σεχ-

ρεσετ.

τηατ τηε σψστεμ τυρνσ

αφτερ 90 μινυτεσ.

αυτοματιχαλλψ

Εαχη τιμε τηε βυττον ισ

πρεσσεδ

3. Το τυρν οφφ τηε

τηε τιμε

ιντερπαλ βεφορε ιτ τυμσ οφφ ισ ρεδυχεδ

σλεεπ

φυνχτιον:

Ιφ ψου ωιση το στοπ τηε φυνχτιον πρεσσ τηε
SLEEP βυττον ρεπεατεδλψ υντιλ 10

βψ

10 μινυτεσ. ι.ε. 80...70... ετχ.

αππεαρσ, ανδ τηεν πρεσσ τηε SLEEP
βυττον ονχε αγαιν ωηιλε 10 ισ δισπλαψεδ.

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

Ωηιλε τηε

σλεεπ

φυνχτιον ισ αχτιπε πρεσσ
βριεφλψ. Τηε τιμε

τηε SLEEP βυττον

ρεμαινινγ

υντιλ ιτ τυρνσ οφφ ισ

δισπλαψεδ

φορ

αβουτ 5 σεχονδσ.

SPECIFICATION
ΧΔ

ΑΜΠ

Ουτπυτ Ποωερ(6!, 2χη,Τ.Η.Δ 10%):

Φρεθυενχψ Ρεσπονσε: 40～18,000Ηζ

20Ω+20Ω

Σ/Ν Ρατιο: 70δΒ

Φρεθυενχψ Ρεσπονσε: 42～25,000Ηζ

Τ.Η.Δ: 0.2%

ΦΜ

Διμενσιονσ(ΩξΗξΔ):180ξ248ξ241μμ
Ωειγητ(νετ): 4.7 κγ
Ποωερ Ρεθυιρεμεντσ:
Ρεφερ το τηε βαχκ πανελ οφ τηε υνιτ.
Σπεακερ Σψστεμ
Ιμπεδανχε: 6!
Ρατεδ Ινπυτ Ποωερ: 20Ω
Μαξ Ινπυτ Ποωερ: 40Ω
Φρεθυενχψ Ρεσπονσε: 80～18,000 Ηζ
Διμενσιονσ(νετ):
160(Ω)ξ248(Η)ξ175(Δ)μμ
Ωειγητ(νετ): 2.02 κγ

Τυνινγ Ρανγε(οπτιοναλ):
87.5～108 ΜΗζ

ορ

65～74ΜΗζ,

87.5～108Μηζ

Σ/Ν Ρατιο(98.1 ΜΗζ)
64/55δΒ(Μονο/Στερεο)
ΑΜ(ΜΩ)
Τυνινγ Ρανγε(οπτιοναλ):

522～1,611κΗζ, 530～1,720 κΗζ
530～1,610 κΗζ
Υσαβλε

Σενσιτιπιτψ:

ορ

55δΒ

ΔΕΧΚ
Σ/Ν Ρατιο: 43δΒ
Χηαννελ

Σεπαρατιον:

NOTE:

50δΒ

Δεσιγνσ ανδ σπεχιφιχατιονσ αρε συβφεχτ το
χηανγε ωιτηουτ νοτιχε φορ ιμπροπεμεντ.
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