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ΩΑΡΝΙΝΓ
Το ρεδυχε τηε ρισκ οφ φιρε
τηισ

αππλιανχε

ορ

ελεχτριχ σηοχκ, δο νοτ εξποσε

Τηε

γραπηιχαλ σψμβολσ μαρκεδ ον τηε βοττομ
μεαν τηε φολλοωινγ εξπλανατιον.

ορ

βαχκ οφ

τηε σετ

το ραιν ορ μοιστυρε.

λιγητνινγ φλαση ωιτη αρροωηεαδ ωιτηιν αν
εθυιλατεραλ τριανγλε ισ ιντενδεδ το αλερτ τηε

Τηε
ΧΑΥΤΙΟΝ
ΡΙΣΚ ΟΦ ΕΛΕΧΤΡΙΧ ΣΗΟΧΚ
ΔΟ ΝΟΤ ΟΠΕΝ

υσερ

!

το τηε πρεσενχε οφ υνινσυλατεδ
ωιτηιν τηε προδυχτ∋σ

∀δανγερουσ πολταγε∀

ενχλοσυρε τηατ μαψ βε οφ συφφιχιεντ
μαγνιτυδε το χονστιτυτε α ρισκ οφ ελεχτριχ

ΧΑΥΤΙΟΝ:

σηοχκ το περσονσ.

ΤΟ ΡΕΔΥΧΕ ΤΗΕ ΡΙΣΚ ΟΦ ΕΛΕΧΤΡΙΧ ΣΗΟΧΚ, ΔΟ ΝΟΤ
ΡΕΜΟ?Ε ΧΟ?ΕΡ(ΟΡ ΒΑΧΚ)
ΝΟ ΥΣΕΡ ΣΕΡ?ΙΧΕΑΒΛΕ ΠΑΡΤΣ ΙΝΣΙΔΕ.

Τηε εξχλαματιον

ΡΕΦΕΡ ΣΕΡ?ΙΧΙΝΓ ΤΟ ΘΥΑΛΙΦΙΕΔ ΣΕΡ?ΙΧΕ ΠΕΡΣΟΝΝΕΛ.

τριανγλε

!

ποιντ

ωιτηιν

αν

ισ ιντενδεδ το αλερτ τηε

εθυιλατεραλ

υσερ

το τηε

πρεσενχε οφ ιμπορταντ οπερατινγ ανδ
μαιντενανχε (σερπιχινγ) ινστρυχτιονσ ιν τηε

λιτερατυρε

αχχομπανψινγ

τηε

αππλιανχε.

Ινστρυχτιονσ

Σαφετψ
ΧΑΥΤΙΟΝ:

Ρεαδ αλλ οφ τηεσε ινστρυχτιονσ.

Σαπε τηεσε ινστρυχτιονσ φορ λατερ
Φολλοω αλλ

ωαρνινγσ

Ρεαδ ινστρυχτιονσ

υσε.

ανδ ινστρυχτιονσ μαρκεδ

-

ον

Αλλ τηε

τηε αυδιο

σαφετψ ανδ οπερατινγ
προδυχτ ισ οπερατεδ.
Τηε σαφετψ ανδ οπερατινγ

εθυιπμεντ.

ινστρυχτιονσ

Οπερλοαδινγ Δο νοτ οπερλοαδ ωαλλ ουτλετσ, εξτενσιον χορδσ,
ορ ιντεγραλ χονπενιενχε ρεχεπταχλεσ ασ τηισ χαν ρεσυλτ ιν α ρισκ

ινστρυχτιονσ

οφ φιρε

-

σηουλδ βε ρεαδ βεφορε τηε
Ρεταιν ινστρυχτιονσ

-

σηουλδ βε ρεταινεδ φορ φυτυρε ρεφερενχε.
Ηεεδ

-

σηουλδ βε φολλοωεδ.

-

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

Ατταχημεντσ

-

Δο νοτ

υσε

προδυχτ μανυφαχτυρερ

ασ

ατταχημεντσ νοτ ρεχομενδεδ

τηεψ μαψ

χαυσε

βψ

-

ηαζαρδσ.

Δο νοτ υσε τηισ προδυχτ νεαρ ωατερ φορ
εξαμπλε, νεαρ α βατη τυβ, ωαση βοωλ, κιτχηεν σινκ, ορ λαυνδρψ
τυβ; ιν α ωετ βασεμεντ; ορ νεαρ α σωιμμινγ ποολ; ανδ τηε λικε.
Αχχεσσοριεσ
Δο νοτ πλαχε τηισ προδυχτ ον αν υνσταβλε χαρτ,
στανδ, τριποδ, βραχκετ, ορ ταβλε. Τηε προδυχτ μαψ φαιλ, χαυσινγ
σεριουσ ινφυρψ το α χηιλδ ορ αδυλτ, ανδ σεριουσ δαμαγε το τηε
προδυχτ. Υσε ονλψ ωιτη α χαρτ, στανδ, τριποδ, βραχκετ, ορ ταβλε
ρεχομμενδεδ βψ τηε μανυφαχτυρερ, ορ σολδ ωιτη τηε προδυχτ.
Ανψ μουντινγ οφ τηε προδυχτ σηουλδ φολλοω τηε μανυφαχτυρερ∋σ
ινστρυχτιονσ, ανδ σηουλδ υσε α μουντινγ αχχεσσορψ
ρεχομμενδεδ βψ τηε μανυφαχτυρερ.
?εντιλατιον
Σλοτσ ανδ οπενινγσ ιν τηε χαβινετ αρε 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 ον α βεδ, σοφα, ρυγ, ορ οτηερ
σιμιλαρ συρφαχε. Τηισ προδυχτ σηουλδ νοτ βε πλαχεδ ιν α βυιλτ-ιν
Ωατερ ανδ Μοιστυρε

-

-

-

-

ινσταλλατιον συχη
πεντιλατιον ισ

ασ

α

προπιδεδ

ορ

βοοκχασε

ορ

-

ραχκ υνλεσσ προπερ

τηε μανυφαχτυρερ∋σ ινστρυχτιονσ ηαπε

βεεν αδηερεδ το.

ηαζαρδσ.

Ποωερ Σουρχεσ

οπερατεδ ονλψ φρομ
μαρκινγ λαβελ. Ιφ ψου
αρε νοτ συρε οφ τηε τψπε οφ ποωερ συππλψ το ψουρ ηομε, χονσυλτ
ψουρ προδυχτ δεαλερ ορ λοχαλ ποωερ χομπανψ. Φορ προδυχτσ
ιντενδεδ το οπερατε φρομ βαττερψ ποωερ, ορ οτηερ σουρχεσ, ρεφερ
το τηε οπερατινγ ινστρυχτιονσ.
Γρουνδινγ ορ Πολαριζατιον Τηισ προδυχτ μαψ βε εθυιππεδ
ωιτη α πολαριζεδ αλτερνατινγ-χυρρεντ λινε πλυγ (α πλυγ ηαπινγ
ονε βλαδε ωιδερ τηαν τηε οτηερ). Τηισ πλυγ ωιλλ φιτ ιντο τηε ποωερ
ουτλετ ονλψ ονε ωαψ. Τηισ ισ α σαφετψ φεατυρε. Ιφ ψου αρε υναβλε
το ινσερτ τηε πλυγ φυλλψ ιντο τηε ουτλετ, τρψ ρεπερσινγ τηε πλυγ. Ιφ
τηε πλυγ σηουλδ στιλλ φαιλ το φιτ, χονταχτ ψουρ ελεχτριχιαν το ρεπλαχε
ψουρ οβσολετε ουτλετ. Δο νοτ δεφεατ τηε σαφετψ πυρποσε οφ τηε
πολαριζεδ 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
δισχοννεχτ τηε αντεννα ορ χαβλε σψστεμ. Τηισ ωιλλ πρπεντ
δαμαγε το τηε προδυχτ δυε το λιγητνινγ ανδ ποωερ-λινε συργεσ.
Ποωερ-Χορδ Προτεχτιον
Ποωερ-συππλψ χορδσ σηουλδ βε
ρουτεδ σο τηατ 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.
Ποωερ Λινεσ
Αν ουτσιδε αντεννα σψστεμ σηουλδ νοτ βε
λοχατεδ ιν τηε 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 βε τακεν το κεεπ φρομ τουχηινγ συχη
ποωερ λινεσ ορ χιρχυιτσ ασ χονταχτ ωιτη τηεμ μιγητ βε φαταλ.
τηε

ελεχτριχ σηοχκ.
-

Ωαρνινγσ Αλλ ωαρνινγσ ον τηε προδυχτ ανδ ιν τηε
οπερατινγ ινστρυχτιονσ σηουλδ βε αδηερεδ το.
Φολλοω ινστρυχτιονσ
Αλλ οπερατινγ ανδ υσε ινστρυχτιονσ

τηε

ορ

Οβφεχτ ανδ Λιθυιδ Εντρψ Νεπερ πυση οβφεχτσ οφ ανψ κινδ ιντο
τηισ προδυχτ τηρουγη οπενινγσ ασ τηεψ μαψ τουχη δανγερουσ
πολταγε ποιντσ ορ σηορτ-ουτ παρτσ τηατ χουλδ ρεσυιτ ιν α φιρε ορ
ελεχτριχ σηοχκ. Νεπερ σπιλλ λιθυιδ οφ ανψ κινδ ον τηε προδυχτ.
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 το 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 ωατερ.
δ) 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 σερπιχε.
Ρεπλαχεμεντ Παρτσ Ωηεν ρεπλαχεμεντ παρτσ αρε ρεθυιρεδ,
βε συρε τηε σερπιχε τεχηνιχιαν ηασ υσεδ ρεπλαχεμεντ παρτσ
σπεχιφιεδ βψ τηε μανυφαχτυρερ ορ ηαπε τηε σαμε
χηαραχτεριστιχσ ασ τηε οριγιναλ παρτσ. Υναυτηοριζεδ
συβστιτυτιονσ μαψ ρεσυιτ ιν φιρε, ελεχτριχ σηοχκ, ορ οτηερ

-

-

τψπε οφ ποωερ

Τηισ

προδυχτ

σουρχε

Σαφετψ Χηεχκ Υπον χομπλετιον οφ ανψ σερπιχε ορ ρεπαιρσ το τηισ
προδυχτ, ασκ τηε σερπιχε τεχηνιχλαν το περφορμ σαφετψ χηεχκσ το
δετερμινε τηατ τηε προδυχτ ισ ιν προπερ οπερατινγ χονδιτιον.
Ηεατ
Τηε προδυχτ σηουλδ βε σιτυατεδ αωαψ φρομ ηεατ
σουρχεσ συχη ασ ραδιατορσ, ηεατ ρεγιστερσ, στοπεσ, ορ οτηερ
προδυχτσ (ινχλυδινγ αμπλιφιερσ) τηατ προδυχε ηεατ.

σηουλδ βε

ινδιχατεδ

ον

-

τηε

-

-

-

-

-

Νοτε
Τηισ

ηασ βεεν τεστεδ ανδ φουνδ το

εθυιπμεντ

λιμιτσ φορ

α

Χλασσ Β

Ρυλεσ. Τηεσε λιμιτσ

χομπλψ ωιτη τηε
διγιταλ δεπιχε, πυρσυαντ το Παρτ 15 οφ τηε ΦΧΧ
αρε δεσιγνεδ το προπιδε ρεασοναβλε προτεχτιον

αγαινστ ηαρμφυλ ιντερφερενχε
εθυιπμεντ γενερατεσ, υσεσ,

ιν

α

ανδ

ρεσιδεντιαλ ινσταλλατιον. Τηισ
χαν

ραδιατε ραδιο

φρεθυενχψ

ενεργψ ανδ, ιφ νοτ ινσταλλεδ ανδ υσεδ ιν αχχορδανχε ωιτη τηε
ινστρυχτιονσ, μαψ χαυσε ηαρμφυλ ιντερφερενχε το ραδιο

Ηοωεπερ, τηερε ισ νο γυαραντεε τηατ ιντερφερενχε
παρτιχυλαρ ινσταλλατιον. Ιφ τηισ εθυιπμεντ δοεσ
χαυσε ηαρμφυλ ιντερφερενχε το ραδιο ορ τελεπισιον ρεχεπτιον, ωηιχη
χαν βε δετερμινεδ βψ τυρνινγ τηε εθυιπμεντ οφφ ανδ ον, τηε υσερ
ισ ενχουραγεδ το τρψ το χορρεχτ τηε ιντερφερενχε βψ ονε ορ μορε οφ
χομμυνιχατιονσ.

ωιλλ νοτ

τηε

οχχυρ

φολλοωινγ
Ρεοριεντ

ιν

α

μεασυρεσ:
ορ

ρελοχατε τηε

Ινχρεασε τηε

Χοννεχτ τηε

σεπαρατιον
εθυιπμεντ

ρεχειπινγ

αντεννα.

βετωεεν τηε

εθυιπμεντ

ιντο

ον α

αν

ουτλετ

ανδ ρεχειπερ.

χιρχυιτ διφφερεντ φρομ

τηατ το ωηιχη τηε ρεχειπερ ισ χοννεχτεδ.

Χονσυλτ τηε δεαλερ

ηελπ.

ορ αν

εξπεριενχεδ

ραδιο/Τ? τεχηνιχιαν φορ

ΩΑΡΝΙΝΓ

ΣΠΕΧΙΦΙΧΑΤΙΟΝΣ

Το αποιδ ελεχτριχαλ σηοχκ; δο νοτ οπεν τηε χαβινετ. Ρεφερ

σερπιχινγ

το

ΡΑΔΙΟ ΣΕΧΤΙΟΝ

θυαλιφιεδ περσοννελ ονλψ.

Σηοχκ Ηαζαρδ

-

δο νοτ οπεν.

Φρεθυενχψ ρανγε

ΧΑΥΤΙΟΝ

ΑΜ.............................................................520～1620κΗζ

Υσε οφ χοντρολσ ορ αδφυστμεντσ ορ περφορμανχε οφ
προχεδυρεσ οτηερ τηαν τηοσε σπεχιφιεδ ηερειν μαψ ρεσυλτ
ιν ηαζαρδουσ ραδιατιον εξποσυρε.
Τηισ χλασσ Β διγιταλ αππαρατυσ μεετσ αλλ ρεθυιρεμεντσ οφ
τηε Χαναδιαν Ιντερφερενχε Χαυσινγ Εθυιπμεντ

ΦΜ.............................................................87.5～108ΜΗζ
Ιντερμεδιατε

φρεθυενχιεσ

ΑΜ.......................................................................455κΗζ

-

Ρεγυλατιονσ.
Φορ τηε χυστομερσ ιν

Ευροπε

Αντεννα

Λασερ χομπονεντ ιν τηισ προδυχτ ισ χαπαβλε οφ
ραδιατιον εξχεεδινγ τηε λιμιτ φορ Χλασσ 1.
ΧΛΑΣΣ 1
ΚΛΑΣΣΕ
ΛΥΟΚΑΝ
ΚΛΑΣΣ 1
ΧΛΑΣΣΕ

Τηισ

ΛΑΣΕΡ ΠΡΟΔΥΧΤ
1 ΛΑΣΕΡ ΠΡΟΔΥΚΤ
1 ΛΑΣΕΡ ΛΑΙΤΕ
ΛΑΣΕΡ ΑΠΠΑΡΑΤ
1 ΠΡΟΔΥΙΤ ΛΑΣΕΡ

Χομπαχτ

Δισχ

ΛΑΣΕΡΣΤΡ ΛΝΙΝΓ Ν Ρ

ΠΠΝΑΔ ΣΤΡ ΛΕΝ Ρ ΦΑΡΛΙΓ.

σ∋εξποσερ

αυξ

λ∋αππαρειλ

εστ

ουπερτ,

νε

ΔΕΝΝΑ ΔΕΛ

ΦΜ....................................................Τελεσχοπιχ

λοχατεδ
Ρ

ΑΜ.....................................................Φερριτε βαρ αντεννα
αντεννα

ισ χλασσιφιεδ

ΧΑΣΣΕΤΤΕ ΣΕΧΤΙΟΝ

Τηισ λαβελ ισ

ΙΝΤΕΡΛΟΧΚΣ ΔΕΦΕΑΤΕΔ. Α?ΟΙΔ ΕΞΠΟΣΥΡΕ ΤΟ ΒΕΑΜ.

ΑΤΤΕΝΤΙΟΝ:Θυανδ

πλαψερ

εμιττινγ

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

ΧΑΥΤΙΟΝ:ΙΝ?ΙΣΙΒΛΕ ΛΑΣΕΡ ΡΑΔΙΑΤΙΟΝ ΩΗΕΝ ΟΠΕΝ ΑΝΔ

?ΑΡΝΙΝΓ:ΟΣΨΝΛΙΓ

ΦΜ.....................................................................10.7ΜΗζ

ον

τηε

ιντεριορ.

Ρεχορδινγ σψστεμ......................4 τραχκσ 2 χηαννελ στερεο
Φρεθυενχψ ρεσπονσε.....................................125～8000Ηζ
Σ/Ν ρατιο................................................35/40δΒ(ρεχ/πλαψ)

πασ

ραδιατιονσ ινπισιβλεσ δυ φαισχεαυ λασερ.

ΧΔ ΠΛΑΨΕΡ ΣΕΧΤΙΟΝ
Τηε ποωερ σωιτχη οφ τηισ υνιτ ισ σεχονδλψ μουντεδ ανδ
δοεσ νοτ δισχοννεχτ τηε ωηολε υνιτ φρομ τηε μαινσ
συππλψ ιν τηε ΟΦΦ ποσιτιον.

Φρεθυενχψ ρεσπονσε...................................100～18000Ηζ
ρατιο..........................................................60δΒ(1κΗζ)

Σ/Ν

Τηισ προδυχτ ισ χονφορμεδ το ΕΜΧ ρεγυλατιον
89/336/ΕΕΧ ανδ ισ τηερεφορε μαρκεδ ωιτη τηε ΧΕ-λαβελ.
Νοτιχε φορ χυστομερσ ιν τηε Υνιτεδ

Κινγδομ

ΩΙΡΙΝΓ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΣ
Τηισ 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.
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 :

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 αρε χολουρεδ ιν αχχορδανχε
ωιτη τηε φολλοωινγ χοδεσ:
:
Βλυε
Νευτραλ
:
Βροων
Λιπε
Ασ τηε χολουρσ οφ τηε ωιρεσ ιν τηε μαινσ λεαδ οφ τηισ
ωιτη
νοτ
τηε χολουρεδ
αππλιανχε μαψ
χορρεσπονδ
μαρκινγσ ιδεντιφψινγ τηε τερμιναλσ ιν ψουρ πλυγ, προχεεδ
ασ φολλοωσ:
Τηε ωιρε ωηιχη ισ χολουρεδ βροων μυστ βε χοννεχτεδ το
τηε τερμιναλ ωηιχη ισ μαρκεδ ωιτη τηε λεττερ Λ ορ χολουρεδ
ρεδ.
Τηε ωιρε ωηιχη ισ χολουρεδ βλυε μυστ βε χοννεχτεδ το
τηε τερμιναλ ωηιχη ισ μαρκεδ ωιτη τηε λεττερ Ν ορ χολουρεδ
βλαχκ. Ιφ α 3 αμπ ΒΣ1363 πλυγ ορ ανψ οτηερ τψπε οφ πλυγ
ισ υσεδ, α 3 αμπ ΒΣ1362 αππροπεδ φυσε μυστ βε φιττεδ
ειτηερ ιν τηε πλυγ ορ ατ τηε διστριβυτιον βοαρδ.
Ωαρνινγ: δο νοτ χοννεχτ ειτηερ ωιρε το τηε εαρτη πιν,
μαρκεδ ωιτη τηε λεττερ Ε ορ ωιτη τηε εαρτη σψμβολ
ορ
χολουρεδ γρεεν ορ γρεεν ανδ ψελλοω.

ΓΕΝΕΡΑΛ

Σπεακερσ.............................................................8 Ξ 2
Ουτ ποωερ(10%Τ.Η.Δ)......................................1.0Ω Ξ 2
ΑΧ οπερατιον.......................... .........Ρεφερ το τηε ινδιχατεδ
πολταγε ον τηε βοττομ οφ σετ
Βαττερψ οπερατιον...............................ΔΧ 9?, σιξ Χⓒ(Ρ14)
βαττεριεσ(νοτ συππλιεδ)
Ποωερ χονσυμπτιον....................................................11Ω
Διμενσιονσ(ΩΞΗXΔ).........................338 Ξ178 Ξ 230μμ
Ωειγητ.......................................................................2.7κγ

ΝΟΤΕ:

Δεσιγν ανδ σπεχιφιχατιονσ αρε συβφεχτ το
χηανγε ωιτηουτ νοτιχε φορ ιμπροπεμεντ.
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ΠΟΩΕΡ ΣΟΥΡΧΕ
Τηε ΑΧ Ποωερ χορδ Χοννεχτιον

Σετ(σεε φιγ.

Α

)

2.

χοννεχτινγ τηε ΑΧ ποωερ χορδ, χηεχκ τηατ τηε
οπερατινγ πολταγε οφ ψουρ σετ ισ ιδεντιαλ ωιτη τηε πολταγε
οφ ψουρ λοχαλ ποωερ συππλιεδ.
Χοννεχτ ονε ενδ οφ τηε ΑΧ ποωερ χορδ(συππλιεδ) το

3.

τηε ΑΧ ΙΝ σοχκετ λοχατεδ ατ τηε βαχκσιδε οφ ψουρ σετ.
Πλυγ τηε οτηερ ενδ ιντο τηε ωαλλ ουτλετ.

1. Βεφορε

τηε ΑΧ ποωερ χορδ φρομ τηε ωαλλ ουτλετ ιφ ψου
δο νοτ το υσε φορ αν εξτενδεδ περιοδ οφ τιμε.

Υνπλυγ
το μαινσ

(ωαλλ ουτλετ)

Αδφυστινγ

τηε

πολταγε(οπτιοναλ)

Ιφ ψουρ σετ ισ εθυιππεδ ωιτη α πολταγε σελεχτορ ατ τηε βαχκ
σιδε, βε συρε το σετ ιτ το ψουρ λοχαλ ποωερ συππλιεδ βεφορε
χοννεχτινγ τηε ΑΧ ποωερ χορδ.

Βαττερψ

Ινσταλλατιον

Σετ(σεε φιγ.

Β

Β

)

1. Πρεσσ οπεν τηε βαττερψ χοπερ.
2. Πυτ σιξ Χⓒ(Ρ14) βαττεριεσ(νοτ

χομπαρτμεντ μακινγ
3.

ποσιτιονεδ.
Ρεπλαχε τηε

συρε

τηε

συππλιεδ) ιντο τηε
+ ανδ
αρε χορρεχτλψ
-

χοπερ.

ΝΟΤΕ:
1. Το αποιδ

δαμαγε φρομ ποσσιβλε βαττερψ λεακαγε,
τηε βαττεριεσ ιφ ψου δο νοτ πλαν το υσε τηε σετ
φορ αν εξτενδεδ περιοδ οφ τιμε.
2. Ωηεν τηε βαττεριεσ αρε ωεακ, ρεπλαχε αλλ τηε βαττεριεσ
ωιτη νεω ονεσ.
3. Δυρινγ τηε ΑΧ ποωερ χορδ χοννεχτ το τηε ωαλλ ουτλετ,
τηε βαττεριεσ αρε νοτ ωορν ουτ.
ρεμοπε

ΣΟΥΝΔ ΑΔθΥΣΤΜΕΝΤ
?ΟΛΥΜΕ:
Τυρν ?ΟΛΥΜΕ χλοχκωισε το ινχρεασε τηε σουνδ λεπελ,
αντι-χλοχκωισε το δεχρεασε ιτ.

ορ

ΡΑΔΙΟ ΟΠΕΡΑΤΙΟΝ
1. Σετ ΦΥΝΧΤΙΟΝ το ΑΜ ορ ΦΜ.
2. Τυνε ιν
-

+

-

+

+

-

+

+

-

+

+

---

6 ∀Χ∀

(Ρ14)

+

α στατιον υσινγ ΤΥΝΙΝΓ διαλ.
3. Σετ ΦΥΝΧΤΙΟΝ το ΤΑΠΕ(ΟΦΦ) το τυρν οφφ ψουρ σετ.

-

ΣΤΕΡΕΟ

ορ

ΜΟΝΟ:

1. Σετ ΦΜ ΜΟΔΕ το ΣΤ. το

λιστενινγ

το

αν

ΦΜ στερεο

βροαδχαστ. Τηε ΦΜ ΣΤ. ινδιχατορ ωιλλ
2. Σετ ΦΜ ΜΟΔΕ το ΜΟΝΟ ωηεν

λιγητ.
λιστενινγ το

αν ΦΜ
τηισ φυνχτιον ωιλλ συβσταντιαλλψ
ρεδυχε τηε νοισε, ηοωεπερ τηε στερεο εφφεχτ ωιλλ βε λοστ.

στερεο βροαδχαστ.

ΝΟΤΕ:
Αδφυστ τηε

Σελεχτινγ

αντεννα το

γετ

μορε

χλεαρ

ρεχεπτιον.

1. ΑΜ: Τηε αντεννα ισ βυιλτ ωιτηιν τηε σετ ανδ ροτατε τηε
σετ φορ βεττερ
2. ΦΜ: Πυλλ τηε

ανγλε

ρεχεπτιον.
τελεσχοπιχ αντεννα

ουτ ανδ

ανδ διρεχτιον φορ βεττερ

αδφυστ τηε
ρεχεπτιον.

ΧΑΣΣΕΤΤΕ ΟΠΕΡΑΤΙΟΝ
1. Σετ ΦΥΝΧΤΙΟΝ το ΤΑΠΕ.
2.

Οπεν τηε

ΣΤ/Εθ.
βψ πρεσσινγ
πυση χλοσε τηε δοορ.
Πρεσσ ΠΛΑΨ(
) το πλαψβαχκ.
Πρεσσ ΠΑΥΣΕ(
) το παυσε. Πρεσσ ΠΑΥΣΕ αγαιν το
ρεσυμε πλαψ.
Πρεσσ ΦΦ(
) ορ ΡΕΩ(
) το φαστ φορωαρδ ορ ρεωινδ

3. Ινσερτ
4.

5.
6.

α

χασσεττε δοορ

χασσεττε ανδ

ΡΕΧΟΡΔΙΝΓ ΟΠΕΡΑΤΙΟΝ
ΝΟΤΕ:
1. Ρεχορδινγ λεπελσ ηαπε βεεν πρεσετ ατ τηε φαχτορψ
υνδερ οπτιμυμ χονδιτιονσ ανδ χαννοτ βε χηανγεδ.
2. Ψουρ σετ

χαν ρεχορδ οντο Νορμαλ ;
ΧρΟ2 ταπεσ ανδ μεταλ ταπεσ χαννοτ βε υσεδ.

τηε ταπε.
ΣΤ/Εθ το στοπ πλαψ. Ψουρ χασσεττε δεχκ ωιλλ
ατ τηε ενδ οφ τηε ταπε.

7. Πρεσσ

αυτοματιχαλλψ στοπ

Βασιχ

Ρεχορδινγ

1. Σετ ΦΥΝΧΤΙΟΝ το ονε ωηιχη ψου ωιση το ρεχορδ φρομ.
α βλανκ χασσεττε.

ΧΔ ΟΠΕΡΑΤΙΟΝ

2. Ινσερτ

3. Πρεσσ ΡΕΧ

.

(Πρεσσ ΡΕΧ

ΤοΠλαψαΧΔ

ΠΛΑΨ γοεσ δοων αυτοματιχαλλψ.
at the same time for
ανδ ΠΛΑΨ

easily operating)
ψουρ ΧΔ ορ ΡΑΔΙΟ.
5. Πρεσσ
ΣΤ/Εθ το φινιση ρεχορδινγ. Ψουρ χασσεττε
δεχκ ωιλλ αυτοματιχαλλψ στοπ ατ τηε ενδ οφ τηε ταπε.
more

4. Σταρτ
1. Σετ ΦΥΝΧΤΙΟΝ το ΧΔ.
2. Πρεσσ

ΟΠΕΝ( ) το οπεν τηε δισχ χομπαρτμεντ.
3. Λοαδ α δισχ ωιτη τηε πριντεδ σιδε φαχινγ υπ.
4. Χλοσε τηε δισχ χομπαρτμεντ. Τηε δισπλαψ ωιλλ σηοω τηε
τοταλ νυμβερ οφ τραχκσ.
5. Πρεσσ ΠΛΑΨ/ΠΑΥΣΕ(
) το
νυμβερ ωιλλ βε σηοων ιν τηε

βεγιν πλαψ. Τηε
δισπλαψ.

τραχκ

πλαψινγ

Σετ ΡΙΦ ον τηε σιδε οφ σετ το 1,2 ορ 3, δεπενδινγ ον
ωηιχη ονε βεστ ρεδυχεσ τηε νοισε ωηεν ΑΜ βροαδχαστ

ρεχορδινγ.

6. Πρεσσ

ΠΛΑΨ/ΠΑΥΣΕ(
) το παυσε.
α τραχκ ισ παυσεδ
ωιλλ φλαση ιν τηε δισπλαψ.
Πρεσσ ΠΛΑΨ/ΠΑΥΣΕ(
) αγαιν το ρεσυμε πλαψ.
Ηοω το σεαρχη φορ α παρτιχυλαρ σεχτιον οφ μυσιχ ον
τηε τραχκ τηατ ισ πλαψινγ:
Ωηεν

7.

8.

Πρεσσ ανδ ηολδ ΣΚΙΠ/ΣΕΑΡΧΗ
το
ορ
σεαρχη βαχκωαρδσ ορ φορωαρδσ, ψου ωιλλ βε αβλε το φαιντλψ
ηεαρ τηε τραχκ βεινγ πλαψεδ ατ ηιγη σπεεδ.
9. Ηοω το σεαρχη φορ α παρτιχυλαρ τραχκ ον τηε χυρρεντ
δισχ:

ΧΔ

Σψνχηρο Ρεχορδινγ

Τηισ φεατυρε

αυτοματιχαλλψ ρεχορδσ

αν

1. Λοαδ
2. Ινσερτ

α
α

10. Πρεσσ

ΣΤΟΠ(

)

το

στοπ πλαψινγ

α

δισχ.

ΝΟΤΕ:
1. Δο νοτ τιλτ ορ μοπε ψουρ σετ ωιτη δισχσ λοαδεδ. Ιφ ψου
δο ψου μαψ δαμαγε τηε δισχσ ανδ ψουρ σετ.
2. Δο νοτ τουχη τηε

πλαψινγ σιδε οφ ΧΔ; τηε σιδε ωιτηουτ
ανψ πριντινγ ον ιτ.
3. Χλεαν ψουρ ΧΔ φρομ τηε μιδδλε ουτωαρδσ ωιτη α σοφτ
λιντ φρεε χλοτη.

Ρεπεατ Πλαψ
Βψ ρεπεατεδλψ πρεσσινγ ΡΕΠΕΑΤ τηε φολλοωινγ οπτιονσ
δισπλαψεδ ιν τηε δισπλαψ.

ωιλλ βε

ΡΠΤ 1
Ονε τραχκ ισ

πλαψεδ ρεπεατεδλψ

ΡΠΤ ΑΛΛ
Αν εντιρε δισχ ισ

πλαψεδ ρεπεατεδλψ.

Τηε νεξτ πρεσσ οφ ΡΕΠΕΑΤ ωιλλ χανχελ τηε φεατυρε.

α

δισχ ανδ σετ ΦΥΝΧΤΙΟΝ το ΧΔ.
βλανκ χασσεττε
.

ΠΛΑΨ
3. Πρεσσ ΡΕΧ
γοεσ δοων αυτοματιχαλλψ.
Ωηεν ρεχορδινγ φρομ α ΧΔ, τηε δισχ ωιλλ σταρτ πλαψινγ
αφτερ αβουτ 7 σεχονδσ.
4. Πρεσσ
ΣΤ/Εθ το φινιση ρεχορδινγ ανδ πρεσσ
.

ορ
Πρεσσ ΣΚΙΠ/ΣΕΑΡΧΗ
το σεαρχη
φορ α παρτιχυλαρ τραχκ. Αφτερ εαχη πρεσσ οφ τηισ βυττονσ
τηε νεω τραχκ νυμβερ ωιλλ βε σηοων ιν τηε δισπλαψ.

εντιρε ΧΔ οντο

χασσεττε.

ΣΤΟΠ(

)

το

στοπ πλαψινγ

α

δισχ.

