ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη
συσκευή και διατηρήστε το για μελλοντική αναφορά.

LCS510IR/LCS510UR/LCF610IR

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Δέκτης Αυτοκινήτου CD/
MP3/WMA

2

Έναρξη

Στοιχεία σχετικά με
την ασφάλεια
1
Έναρξη

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ
ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ
(Ή ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ), ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΕΠΙΔΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ, ΓΙΑ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.
Το σύμβολο του βέλους σε σχήμα
αστραπής μέσα σε τριγωνικό
πλαίσιο προειδοποιεί τον χρήστη
για παρουσία «επικίνδυνης τάσης»
χωρίς μόνωση στο εσωτερικό του
προϊόντος η οποία μπορεί να είναι
αρκετά μεγάλου μεγέθους για να
προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
Το θαυμαστικό μέσα σε
τριγωνικό πλαίσιο προειδοποιεί
τον χρήστη ότι πρόκειται για
σημαντικές οδηγίες λειτουργίας και
συντήρησης στο εγχειρίδιο που
παρέχεται μαζί με το προϊόν.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΤΡΕΨΕΤΕ
ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Ή
ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΕ
ΒΡΟΧΗ Ή ΥΓΡΑΣΙΑ.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τοποθετείτε τη συσκευή
σε περιορισμένους χώρους, όπως βιβλιοθήκες και
παρόμοια έπιπλα.
Να λειτουργείτε πάντα το όχημα
με ασφάλεια.Μην αποσπάτε την
προσοχή σας από όχημα ενώ
οδηγείτε, και να έχετε πάντα
πλήρη επίγνωση όλων των
συνθηκών κυκλοφορίας.Μην
αλλάζετε ρυθμίσεις, ή λειτουργίες.
Σταματήστε το όχημα με ασφάλεια
και σύμφωνα με τον ΚΟΚ πριν
επιχειρήσετε να εκτελέσετε
οποιαδήποτε τέτοια λειτουργία.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για
πολλές ώρες σε εξαιρετικά χαμηλές ή
υψηλές θερμοκρασίες. (-10 °C έως 60
°C)

Για να μειώσετε τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας, μην αφαιρείτε το
κάλυμμα ή το πίσω μέρος αυτού
του προϊόντος. Δεν υπάρχουν
μέσα σε αυτό εξαρτήματα που να
επιδέχονται επιδιόρθωσης από το
χρήστη. Αναθέστε το σέρβις μόνο
σε εξειδικευμένο προσωπικό.
Για να μειώσετε τον κίνδυνο φωτιάς
ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε
το προϊόν αυτό σε νερό, βροχή ή
υγρασία.
Λόγω της υψηλής θερμοκρασίας
εκτός της μονάδας, χρησιμοποιήστε
μονάδα μόνο μετά από τη σωστή
εγκατάστασή της στο αυτοκίνητο.
Η μονάδα αυτή δεν μπορεί να
λειτουργήσει με δίσκο 8 cm
(χρησιμοποιήστε μόνο δίσκο 12
cm).

Ενώ οδηγείτε, να διατηρείτε την
ένταση του ήχου σε κατάλληλο
επίπεδο.

Μην σας πέσει κάτω και πάντοτε να
αποφεύγετε τις προσκρούσεις.

Η παρούσα μονάδα προορίζεται
για οχήματα με μπαταρία των 12volt και αρνητική γείωση. Πριν να
το εγκαταστήσετε σε ένα όχημα
αναψυχής, φορτηγό ή λεωφορείο,
ελέγξτε την τάση της μπαταρίας. Για
την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων
στο ηλεκτρικό σύστημα,
βεβαιωθείτε ότι αποσυνδέσατε το
καλώδιο της μπαταρίας Ε πριν να
ξεκινήσετε την εγκατάσταση.

Έναρξη

Αυτή η συσκευή διαθέτει φορητή μπαταρία ή
συσσωρευτή.
Σωστός τρόπος για την αφαίρεση της μπαταρίας
ή της συστοιχίας μπαταριών από τη συσκευή:
Αφαιρέστε την παλιά μπαταρία ή συστοιχία
μπαταριών και ακολουθήστε τα βήματα της
εγκατάστασης με αντίστροφη σειρά. Για να αποτραπεί
μόλυνση του περιβάλλοντος και πρόκληση πιθανής
απειλής στην υγεία ανθρώπων και ζώων, θα πρέπει
να εναποθέσετε την παλιά μπαταρία σε κατάλληλη
θήκη στα καθορισμένα σημεία συλλογής. Μην πετάτε
τις μπαταρίες μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα.
Συνίσταται η χρήση των τοπικών, δωρεάν
συστημάτων διάθεσης απορριμάτων για μπαταρίες
και συσσωρευτές. Η μπαταρία δεν θα πρέπει να
εκτίθεται σε υπερβολική θέρμανση, όπως ηλιακή
ακτινοβολία, φλόγα και τα συναφή.
Όταν διαμορφώνετε επανεγγράψιμους δίσκους, θα
πρέπει να καθορίζετε την επιλογή μορφής δίσκου σε
[Mastered] προκειμένου οι δίσκοι να είναι συμβατοί
με τις συσκευές αναπαραγωγής της LG. Όταν η
επιλογή καθορίζεται σε Live System, δεν μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε το δίσκο σε αναπαραγωγής της LG.
(Σύστημα Mastered/Live File System : Σύστημα
μορφής δίσκου για Windows Vista)

> Προσοχή

Όταν συνδεθεί λανθασμένα, η μονάδα
προβάλει τις εξής ενδείξεις.
- Βραχυκύκλωμα Κεραίας / Απομακρυσμένης Θύρας :
"EXTERNAL ON PORT SHORT CIRCUIT CHECK"
Μετά την επανασύνδεση, επανεκκινήστε την
μονάδα.

Απόρριψη της παλαιάς συσκευής σας
1. Όταν σε ένα προϊόν υπάρχει το
σύμβολο με τον διαγραμμένο
τροχοφόρο κάδο απορριμμάτων, αυτό
σημαίνει ότι το προϊόν καλύπτεται από
την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EC.
2. Όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά
προϊόντα θα πρέπει να απορρίπτονται
χωριστά από τα οικιακά απόβλητα,
στις προβλεπόμενες εγκαταστάσεις
συλλογής που έχει δημιουργήσει το
κράτος ή οι τοπικές αρχές.
3. Η σωστή απόρριψη της παλιάς
σας συσκευής συμβάλλει στην
πρόληψη αρνητικών επιπτώσεων
για το περιβάλλον και την υγεία των
ανθρώπων.
4. Για αναλυτικότερες πληροφορίες
σχετικά με την απόρριψη της παλιάς
συσκευής σας, παρακαλούμε
επικοινωνήστε με το δημαρχείο
σας, την υπηρεσία αποκομιδής
απορριμμάτων ή το κατάστημα όπου
αγοράσατε το προϊόν.
Η LG Electronics με το παρόν δηλώνει
ότι αυτό / αυτά το / τα προϊόν /
προϊόντα συμμορφώνονται με τις
βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές
διατάξεις της Οδηγίας 2006/95/EC και
της Οδηγίας ECE 10.03 (3.2.9).
Ευρωπαϊκός Αντιπρόσωπος:
LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The
Netherlands
(Tel : +31-(0)36-547-8888)
Η μονάδα είναι συμβατή με το τηλεχειριστήριο
του τιμονιού. Η εφαρμογή επιτρέπει
λειτουργία με την αποστολή του σήματος του
τηλεχειριστηρίου του τιμονιού στην μονάδα.
Για λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε τον έμπορό
σας.
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ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί σύστημα
λέιζερ. Για να εξασφαλιστεί η καλή χρήση αυτού
του προϊόντος, παρακαλούμε διαβάστε το παρόν
εγχειρίδιο χρήστη προσεκτικά και φυλάξτε το για
μελλοντική αναφορά. Εάν η μονάδα χρειαστεί
συντήρηση, επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο
κέντρο επισκευής.
Η χρήση άλλων ελέγχων, ρυθμίσεων, ή η τέλεση
διαδικασιών διαφορετικών των όσων ορίζονται στο
παρόν, ενδέχεται να επιφέρει έκθεση σε επικίνδυνη
ακτινοβολία.
Για να αποφευχθεί απευθείας έκθεση στην ακτίνα
λέιζερ, μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το περίβλημα.
Υπάρχει ορατή ακτινοβολία λέιζερ όταν είναι
ανοικτό. ΜΗΝ ΚΟΙΤΑΤΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΤΗ ΔΕΣΜΗ.
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Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας
Περιεχομένων
1
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Στοιχεία σχετικά με την ασφάλεια
Εμπρόσθιος πίνακας [LCS510IR/
LCS510UR]
Εμπρόσθιος πίνακας [LCF610IR]
Τηλεχειριστήριο
– Εγκατάσταση μπαταρίας

2

Σύνδεση

8

10
11
11

Σχετικά με την αποσπώμενη πρόσοψη
[LCS510IR/LCS510UR]
– Συνδέοντας την πρόσοψη
– Αποσυνδέοντας την πρόσοψη
Σχετικά με την αποσπώμενη πρόσοψη
[LCF610IR]
– Συνδέοντας την πρόσοψη
– Αποσυνδέοντας την πρόσοψη
Εγκατάσταση
– Βασική εγκατάσταση
– Αφαιρώντας την υπάρχουσα μονάδα
δέκτη
– Εγκατάσταση ISO-DIN
Σύνδεση
– Σύνδεση με ένα αυτοκίνητο
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Λειτουργία

21

12
12
12
12
12
12

Λειτουργία
– Βασικές λειτουργίες
– Προσωρινή παύση του ήχου
– Χρήση του EQ (Ισοσταθμιστή)
– Δείτε την ώρα
– Απενεργοποίηση του φωτισμού της
οθόνης
– Επαναρύθμιση της μονάδας
– Γενική ρύθμιση των επιλογών.
Ακρόαση ενός CD
– Παύση ή επανεκκίνηση της
αναπαραγωγής CD

21

– Αναζήτηση ενός τμήματος εντός ενός
κομματιού
– Μεταπήδηση σε άλλο κομμάτι / αρχείο
– Έλεγχος πληροφοριών για τη μουσική
σας
– Αναπαραγωγή κομματιών / αρχείων
με τρόπο που θέλετε.
Ακρόαση μουσικής από εξωτερική
συσκευή
– Αποφυγή ριζικών αλλαγών στον ήχο
κατά την εναλλαγή
Ακρόαση ραδιοφώνου
– Αποθήκευση συχνοτήτων χειροκίνητα
– Ακούστε έναν προεπιλεγμένο σταθμό
– Προσαρμογή ρυθμίσεων
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
Χρήση συσκευής USB
– Μετακίνηση σε άλλο οδηγό
– Γρήγορη Αναζήτηση επιθυμητού
αρχείου
– Απαιτήσεις συσκευής αναπαραγωγής
USB
– Εγγραφή σε USB από CD ή δέκτη FM
Ακρόαση μουσικής με σύνδεση σε iPod/
iPhone [LCS510IR/LCF610IR]
– Παύση ή επανεκκίνηση
αναπαραγωγής
– Αναζήτηση ενός τμήματος εντός ενός
κομματιού
– Έλεγχος πληροφοριών για τη μουσική
σας
– Αναπαραγωγή κομματιών / αρχείων
με τρόπο που θέλετε
– Αναπαραγωγή αρχείων ανά μουσικά
μενού
– Συμβατά μοντέλα iPod
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Επίλυση προβλημάτων

22

Επίλυση προβλημάτων

5

Παράρτημα

23

Προδιαγραφές
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Εμπρόσθιος πίνακας [LCS510IR/ LCS510UR]
a b

c

d

e

f g

h

i

1
Έναρξη

ͶͿ΅Ͷ͠
͑͑͑͑͑ͽͺ΄΅

j

k

l

m

n

o

a B
Εξάγει έναν δίσκο.
b SRC/ • OFF
• Όταν πιεστεί, επιλέγει τις πηγές λειτουργίας.
• Όταν κρατηθεί πατημένο ενεργοποιεί/
απενεργοποιεί την μονάδα.
c N
Ξεκινά και παύει την αναπαραγωγή.
Προσωρινή διακοπή ήχου.
d Κουμπί έντασης ήχου
• Ρύθμιση έντασης ήχου.
• Επιβεβαίωση των ρυθμίσεων.
• Ελέγχει κομμάτια, αρχεία ή προεπιλεγμένους
σταθμούς.
e F
Σε κάθε λειτουργία, ρυθμίζει τα αντικείμενα
αναπαραγωγής.
f BAND
Αναζητά μία ζώνη σε εφαρμογή διάταξης
επιλογής.
• TA (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)
Αναζητά σταθμούς που έχουν πληροφορίες TA/
TP, όταν κρατηθεί πατημένο.
g Αισθητήρας τηλεχειρισμού
h Παράθυρο
i 6
Άνοιγμα πρόσοψης.

p q r

s

t

u

j R
Εγγραφή σε USB.
k `
Ενεργοποίηση του μενού ρυθμίσεων.
l
Επιστροφή στο προηγούμενο βήμα.
m A/D
Μετάβαση / Αναζήτηση / Ανίχνευση /
Συντονισμός
n EQ
Βελτιώνει την ποιότητα του ήχου.
• Όταν πατηθεί, γίνεται επιλογή της λειτουργίας EQ.
• Όταν πατηθεί και κρατηθεί πατημένο, ρυθμίζει
την ένταση.
o DISP
• Πατώντας το, βλέπετε την ώρα.
• Πατώντας και κρατώντας πατημένο, μπορείτε
να ενεργοποιήσετε / να απενεργοποιήσετε
την οθόνη.
p INT
Έναρξη ανίχνευσης
q RPT
Επανάληψη της αναπαραγωγής.
r SHF
Τυχαία αναπαραγωγή.
s Numeric buttons (1 - 6)
Επιλογή αριθμημένου προεπιλεγμένου
σταθμού στο TUNER.
t AUX
Εάν είναι συνδεδεμένη σε άλλο φορητό
αναπαραγωγέα, μπορείτε να απολαύσετε
μουσική από αυτόν στην μονάδα.
u Υποδοχή USB
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Εμπρόσθιος πίνακας [LCF610IR]
a b

1

c

d

f

e

g h
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p

a SRC/ • OFF
• Όταν πιεστεί, επιλέγει τις πηγές λειτουργίας.
• Όταν κρατηθεί πατημένο ενεργοποιεί/
απενεργοποιεί την μονάδα.

j `
Ενεργοποίηση του μενού ρυθμίσεων.

b N
Ξεκινά και παύει την αναπαραγωγή.

l A/D
Μετάβαση / Αναζήτηση / Ανίχνευση /
Συντονισμός

Προσωρινή διακοπή ήχου.
c Κουμπί έντασης ήχου
• Ρύθμιση έντασης ήχου.
• Επιβεβαίωση των ρυθμίσεων.
• Ελέγχει κομμάτια, αρχεία ή προεπιλεγμένους
σταθμούς.
d F
Σε κάθε λειτουργία, ρυθμίζει τα αντικείμενα
αναπαραγωγής.
e BAND
Αναζητά μία ζώνη σε εφαρμογή διάταξης
επιλογής.
• TA (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)
Αναζητά σταθμούς που έχουν πληροφορίες TA/
TP, όταν κρατηθεί πατημένο.
f Παράθυρο
g Αισθητήρας τηλεχειρισμού
h OPEN
Εξάγει έναν δίσκο.
i R
Εγγραφή σε USB.

k
Επιστροφή στο προηγούμενο βήμα.

m EQ
Βελτιώνει την ποιότητα του ήχου.
• Όταν πατηθεί, γίνεται επιλογή της λειτουργίας EQ.
• Όταν πατηθεί και κρατηθεί πατημένο, ρυθμίζει
την ένταση.
n DISP
• Πατώντας το, βλέπετε την ώρα.
• Πατήστε και κρατήστε πατημένο για να
ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε την
οθόνη προβολής και τον φωτισμό LED των
πλήκτρων.
o AUX
Εάν είναι συνδεδεμένη σε άλλο φορητό
αναπαραγωγέα, μπορείτε να απολαύσετε
μουσική από αυτόν στην μονάδα.
p Υποδοχή USB

Έναρξη

Τηλεχειριστήριο
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ENTER/ LIST
• Επιβεβαίωση των ρυθμίσεων.
• Ελέγχει κομμάτια, αρχεία ή προεπιλεγμένους
σταθμούς.

j RPT
Επανάληψη της αναπαραγωγής.
k INT
Έναρξη ανίχνευσης

a SRC/ • OFF
• Όταν πιεστεί, επιλέγει τις πηγές λειτουργίας.
• Πατώντας και κρατώντας πατημένο, η μονάδα
απενεργοποιείται.

l Αριθμητικά πλήκτρα (1 - 6)
Επιλογή αριθμημένου προεπιλεγμένου
σταθμού στο TUNER.

Εγκατάσταση μπαταρίας

b FUNC
Όταν πατηθεί, ρυθμίζει τα αντικείμενα
αναπαραγωγής σε κάθε λειτουργία.
• MENU
Πατώντας και κρατώντας πατημένο,
ενεργοποιεί το μενού των ρυθμίσεων.
c BAND
Αναζητά μία ζώνη σε εφαρμογή διάταξης
επιλογής.
DRV
Μεταφορά σε επόμενο δίσκο USB.
d d/M Ξεκινά και παύει την αναπαραγωγή.
e SHF Τυχαία αναπαραγωγή.
f MUTE Προσωρινή διακοπή ήχου.

1. Αφαιρέστε την υποδοχή της μπαταρίας με ένα
αιχμηρό αντικείμενο, όπως ένα στυλό.
2. Τοποθετήστε σωστά τη μπαταρία στην υποδοχή
σύμφωνα με τις ενδείξεις 4 και 5.
3. Τοποθετήστε το καπάκι της θήκης των
μπαταριών στην αρχική του θέση.

, ΠΡΟΣΟΧΗ

g VOLUME W/S
Ρύθμιση έντασης ήχου.

 Χρησιμοποιείτε μόνο μία μπαταρία λιθίου
CR2025 (3 V).

h c/v
Μετάβαση / Αναζήτηση / Ανίχνευση /
Συντονισμός

 Εάν δεν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο
για μεγάλο διάστημα, αφαιρέστε τη
μπαταρία.

Επιστροφή στο προηγούμενο βήμα.
w/s
• Κατάλογος επάνω / κάτω
• Προσαρμόζει τις ρυθμίσεις.
• Μετακινεί 10 μουσικά κομμάτια MP3/WMA
προς τα πίσω ή προς τα εμπρός, εάν δεν
υπάρχει φάκελος ή υπάρχει ένας φάκελος σε CD.
• Μετακινεί στο προηγούμενο ή επόμενο
φάκελο αν υπάρχουν περισσότεροι από 2
φάκελοι σε ένα CD.

 Μην αφήνετε το προϊόν σε θερμό ή υγρό
σημείο.
 Μην επεξεργάζεστε τη μπαταρία με
μεταλλικά εργαλεία.
 Μην φυλάσσετε τη μπαταρία μαζί με
μεταλλικά υλικά.

1
Έναρξη

i DISP
• Πατώντας το, βλέπετε την ώρα.
• Πατώντας και κρατώντας πατημένο, μπορείτε
να ενεργοποιήσετε / να απενεργοποιήσετε
την οθόνη.
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Σύνδεση

Σχετικά με την
αποσπώμενη
πρόσοψη
[LCS510IR/
LCS510UR]

Αποσυνδέοντας την πρόσοψη

Συνδέοντας την πρόσοψη

2. Πιέστε το πλαισίου ελέγχου προς τα δεξιά.

1. Πατήστε το κουμπί 6 (Αποδέσμευση) για να
ανοίξετε την πρόσοψη.

2
Σύνδεση

3. Τραβήξτε την πρόσοψη από τη μονάδα.
1. Ευθυγραμμίστε την αριστερή πλευρά του
πλαισίου με το στοπ.

4. Τοποθετήστε την αποσπώμενη πρόσοψη που
αφαιρέσατε στη θήκη της.

2. Πιέστε τη δεξιά πλευρά του πλαισίου μέσα στη
μονάδα μέχρι να ασφαλίσει.

> Προσοχή

• Τα κουμπιά ελέγχου ενδέχεται να μην
λειτουργούν σωστά στην περίπτωση που
δεν έχει τοποθετηθεί σωστά η πρόσοψη.
Σε αυτήν την περίπτωση, πιέστε απαλά την
πρόσοψη.
• Μην αφήνετε την πρόσοψη σε περιοχές
που εκτίθενται άμεσα στο ηλιακό φως ή σε
υψηλές θερμοκρασίες.
• Μην ρίχνετε κάτω την πρόσοψη διαφορετικά
μπορεί να υποστεί σοβαρή βλάβη.
• Πτητικοί παράγοντες όπως βενζίνη,
διαλυτικές ουσίες ή εντομοκτόνα δεν πρέπει
να έρθουν σε επαφή με την επιφάνεια της
πρόσοψης.

Προστατευτική θήκη
Προστατευτική θήκη

,

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κατα διαστήματα, να καθαρίζετε τις επαφές
στο πίσω μερος της πρόσοψης με μπατονέτα
εμποτισμένη με οινόπνευμα. Για λόγους
ασφαλείας, σβήστε τη μηχανή του αυτοκινήτου
και βγάλτε το κλειδί από τη μίζα.

Σύνδεση

Σχετικά με την
αποσπώμενη
πρόσοψη
[LCF610IR]

Αποσυνδέοντας την
πρόσοψη
1. Πατήστε το OPEN για να ανοίξετε τον πίνακα
ελέγχου.

Συνδέοντας την πρόσοψη

2
2. Πιέστε το πλαισίου ελέγχου προς τα αριστερά.

i
h

2. Συνδέστε το μέρος C του πίνακα ελέγχου με
το μέρος D της μονάδας σπρώχνοντας τον
πίνακα ελέγχου προς τα αριστερά.

3. Τραβήξτε την πρόσοψη από τη μονάδα.
4. Τοποθετήστε την αποσπώμενη πρόσοψη που
αφαιρέσατε στη θήκη της.

3. Κλείστε τον πίνακα ελέγχου.

k
j

Προστατευτική θήκη
Προστατευτική θήκη

> Προσοχή

• Τα κουμπιά ελέγχου ενδέχεται να μην
λειτουργούν σωστά στην περίπτωση που
δεν έχει τοποθετηθεί σωστά η πρόσοψη.
Σε αυτήν την περίπτωση, πιέστε απαλά την
πρόσοψη.
• Μην αφήνετε την πρόσοψη σε περιοχές
που εκτίθενται άμεσα στο ηλιακό φως ή σε
υψηλές θερμοκρασίες.
• Μην ρίχνετε κάτω την πρόσοψη διαφορετικά
μπορεί να υποστεί σοβαρή βλάβη.
• Πτητικοί παράγοντες όπως βενζίνη,
διαλυτικές ουσίες ή εντομοκτόνα δεν πρέπει
να έρθουν σε επαφή με την επιφάνεια της
πρόσοψης.

, ΠΡΟΣΟΧΗ

Κατα διαστήματα, να καθαρίζετε τις επαφές
στο πίσω μερος της πρόσοψης με μπατονέτα
εμποτισμένη με οινόπνευμα. Για λόγους
ασφαλείας, σβήστε τη μηχανή του αυτοκινήτου
και βγάλτε το κλειδί από τη μίζα.

Σύνδεση

1. Συνδέστε το μέρος CA του πίνακα ελέγχου με
το μέρος CB της μονάδας.

9

10

Σύνδεση

Εγκατάσταση

Εγκατάσταση ISO-DIN

Βασική εγκατάσταση
Πριν την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης
της μίζας είναι κλειστός και αφαιρέστε τον
ακροδέκτη της μπαταρίας του αυτοκινήτου για να
αποφευχθεί το ενδεχόμενο βραχυκυκλώματος.

2
Σύνδεση
Πλαίσιο Ελέγχου
1. Σπρώξτε τη μονάδα απαλά μέσα στο πλαίσιο
ISO-DIN.
2. Τοποθετήστε τις βίδες που αφαιρέσατε από την
παλιά μονάδα.
Πλαίσιο Ελέγχου
1.
2.
3.
4.

Αφαιρέστε την υπάρχουσα μονάδα δέκτη.
Πραγματοποιήστε τις απαραίτητες συνδέσεις.
Τοποθετήστε το πλαίσιο εγκατάστασης.
Τοποθετήστε τη μονάδα μέσα στο πλαίσιο
εγκατάστασης.

Αφαιρώντας την υπάρχουσα
μονάδα δέκτη
Εάν υπάρχει, ήδη, ένα πλαίσιο τοποθέτησης για
τη μονάδα του ραδιοφωνικού δέκτη στο ταμπλό
του αυτοκινήτου, πρέπει να την αφαιρέσετε.

1. Αφαιρέστε το πίσω στήριγμα από τη μονάδα.
2. Αφαιρέστε την πρόσοψη μαζί και δακτύλιο από
τη μονάδα.
3. Τοποθετήστε το λαμάκι A μέσα στην οπή στη
μία πλευρά της μονάδας. Ακολουθήστε την ίδια
διαδικασία και για άλλη πλευρά και τραβήξτε τη
μονάδα από τη βάση (πλαίσιο) εγκατάστασης.

3. Σπρώξτε τη μονάδα και το πλαίσιο απαλά μέσα
στο άνοιγμα.
4. Τοποθετήστε το πλαίσιο ή την πλάκα
προσαρμογής.
(Ανάλογα με το μοντέλο, αυτό το βήμα μπορεί
να μην απαιτείται.)
5. Τοποθετήστε το περιβάλλον πλαίσιο στη
μονάδα.
6. Τοποθετήστε την πρόσοψη στη συσκευή.

Σύνδεση
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Σύνδεση
Σύνδεση με ένα αυτοκίνητο
Πριν από τη σύνδεση, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης της μίζας είναι κλειστός και αφαιρέστε τον ακροδέκτη της
μπαταρίας για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο βραχυκύκλωσης.
Είσοδος ενσύρματου τηλεχειριστηρίου (Μαύρο): Μπορεί να συνδεθεί
μετατροπέας ελέγχου σκληρού καλωδίου. (Προαιρετικό)

Πίσω Αριστερά (Αριστερό Υπο-γούφερ)
Πίσω Δεξιά (Δεξί Υπο-γούφερ)

Προς Audio in

Εμπρός Αριστερά
Εμπρός Δεξιά
Ενισχυτής

ab c d ab c d
ef g h ef g h

Κεραία
τροφοδοσίας
Ρελέ ελέγχου

B f Κεραία τροφοδοσίας (Μπλε)
B g Ρύθμιση φωτισμού (Ροζ)

Διακόπτης ρύθμισης
φωτισμού
Διακόπτης
Εκκίνησης

B c Στη μηχανή (Κόκκινο)
B d Στη μπαταρία (+) Κίτρινο)

a
b
A
c
A
d
A
e
A
f
A
g
A
h
A

B h Γείωση (-) (Μαύρο)
Μπαταρία

B e ΤHΛEXEIPIΣMOΣ
ENEPΓOΣ (μπλε/άσπρο)

A

Ενισχυτής

A a Γκρι : Μπροστά δεξιά +
A b Γκρι / Μαύρη ρίγα : Μπροστά δεξιά A c Βιολετί : Πίσω δεξιά +

B b Σίγαση τηλεφώνου
(Πορτοκαλί)

A d Βιολετί/ Μαύρη ρίγα : Πίσω δεξιά A e Λευκό : Μπροστά αριστερά +
A f Άσπρη / Μαύρη ρίγα : Μπροστά αριστερά -

B a Χωρίς σύνδεση

A g Πράσινο: Πίσω αριστερά +
A h Πράσινη / Μαύρη ρίγα: Πίσω αριστερά -z

Σύνδεση

Προς Audio out

2
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Λειτουργία

Λειτουργία

Δείτε την ώρα
1. Πατήστε DISP για να δείτε την ώρα.

Βασικές λειτουργίες
1. Ενεργοποιήστε την μονάδα πιέζοντας
οποιοδήποτε κλειδί της μονάδας.
2. Επιλέξτε πηγή πατώντας το SRC.
3. Περιστρέψτε το μπουτόν της έντασης για να
ρυθμίσετε την ένταση του ήχου στην μονάδα.
Ή πατήστε το VOLUME W/S στο τηλεχειριστήριο.

, ΠΡΟΣΟΧΗ

Εάν δεν υπάρχει πηγή συνδεδεμένη στην
μονάδα, η πηγή δεν αναγνωρίζεται.

Προσωρινή παύση του ήχου
3

2. Πατήστε ξανά για να εξαφανιστεί.

Απενεργοποίηση του
φωτισμού της οθόνης
1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το DISP.
2. Πατήστε και κρατήστε το πατημένο ξανά για να
τον ενεργοποιήσετε.

, ΠΡΟΣΟΧΗ

Σε κατάσταση μη φωτισμού, όταν πατάτε
τα πλήκτρα, ο φωτισμός ενεργοποιείται
αυτόματα και απενεργοποιείται μετά από
μερικά δευτερόλεπτα αν δεν πατήσετε κάποιο
πλήκτρο.

Λειτουργία

1. Πιέστε το για να παύσετε τον ήχο της
μονάδας σας.
Ή πατήστε MUTE στο τηλεχειριστήριο.

Επαναρύθμιση της μονάδας

2. Για ακύρωση, πατήστε πάλι
Ή πατήστε πάλι το MUTE.

Μπορείτε να επαναφέρετε τη μονάδα στην αρχική
της λειτουργία όταν δεν λειτουργεί σωστά.

.

1. Αφαιρέστε το πλαίσιο ελέγχου.

Χρήση του EQ (Ισοσταθμιστή)
Το EQ αυξάνει ή μειώνει την ισχύ του σήματος των
ακουστικών συχνοτήτων. Η λειτουργία σας βοηθά
να απολαμβάνετε πιο γεμάτο ήχο. Η ένδειξη φωτίζει
με την ακόλουθη σειρά.

Ανατρέξτε στη σελίδα 8-9 για το πώς να
αποσπάσετε την πρόσοψη.
2. Τρυπήστε την οπή RESET με ένα κοφτερό
αντικείμενο.

Πατήστε EQ στην μονάδα επαναλαμβανόμενα. Η
ένδειξη προβάλλεται με την εξής σειρά.
XDSS+ / POP / CLASSIC / ROCK / JAZZ /
VOCAL / SALSA / SAMBA / REGGAE / RUSSY
/ USER 1 / USER 2 / Off (δεν προβάλλεται)

, ΠΡΟΣΟΧΗ

Μπορείτε να προσαρμόσετε το επίπεδο του
ήχου στις προτιμήσεις σας. Αφού επιλέξετε
λειτουργία USER 1/2 και πατήσετε ` στην
μονάδα, προσαρμόστε τα επίπεδα του ήχου
(BASS (μπάσα), MID (μεσαία), TRB (πρίμα), BAL
(αριστερό / δεξί ηχείο), FAD (εμπρός / πίσω
ηχείο), S - W (υπό-γούφερ: προαιρετικά)). Οι
ρυθμίσεις αποθηκεύονται αυτόματα για τον
επιλεγμένο USER 1/2. Ανατρέξτε στις "Για
ρυθμίσεις [SOUND]" για τον USER 1/2 στην
σελίδα 13.

[LCS510IR/ LCS510UR]

[LCF610IR]

Λειτουργία

Γενική ρύθμιση των
επιλογών.
Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις [SOUND
- ΗΧΟΣ], [LIGHT - ΦΩΤΙΣΜΟΣ] και [OTHER - ΑΛΛΑ].

Πάνω στη μονάδα
1. Πατήστε `.
2. Περιστρέψτε το μπουτόν της έντασης για να
επιλέξετε [SOUND - ΗΧΟΣ], [LIGHT - ΦΩΤΙΣΜΟΣ]
και [OTHER - ΑΛΛΑ] και πατήστε το.
3. Περιστρέψτε το μπουτόν της έντασης του ήχου
για να επιλέξετε αντικείμενο και πατήστε το.
4. Περιστρέψτε το μπουτόν της έντασης του
ήχου με τη φορά των δεικτών του ρολογιού ή
αντίστροφα για να ρυθμίσετε το επίπεδο.
5. Πατήστε το πλήκτρο της έντασης του ήχου για
να επιβεβαιώσετε την ρύθμιση.
Εάν θέλετε να επιστρέψετε στο προηγούμενο
.
βήμα, πατήστε

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το FUNC/ •
MENU.
2. Πατήστε w / s για να επιλέξετε [SOUND ΗΧΟΣ], [LIGHT - ΦΩΤΙΣΜΟΣ] και [OTHER - ΑΛΛΑ]
και πατήστε ENTER.
3. Πατήστε w / s για να επιλέξετε την λειτουργία
και πατήστε ENTER.
4. Πατήστε w / s για να ρυθμίσετε το επίπεδο.
5. Πατήστε ENTER για να επιβεβαιώσετε την
ρύθμιση.
Εάν θέλετε να επιστρέψετε στο προηγούμενο
.
βήμα, πατήστε

Για ρυθμίσεις [SOUND]
Μπορείτε να ρυθμίσετε την ποιότητα του ήχου
αλλάζοντας τα επίπεδα στα BASS (μπάσα), MID
(μεσαία), TRB (πρίμα), BAL (αριστερό/δεξί ηχεία),
FAD (εμπρός/πίσω ηχεία) και SWC (Έλεγχος Υπογούφερ).
- Όταν ορίσετε το EQ στην λειτουργία USER 1/2.
(Ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο
EQ) : Μπορείτε να ορίσετε το επίπεδο στα BASS
(μπάσα), MID (μεσαία), TRB (πρίμα), BAL (αριστερό/
δεξί ηχεία), FAD (εμπρός/πίσω ηχεία) και SWC
(Έλεγχος Υπο-γούφερ).

Περί της ρύθμισης [LIGHT]
Μπορείτε να ρυθμίσετε τα οπτικά εφέ αλλάζοντας
τα LED, DIM, ή DIM L.
 LED COL1/ COL2/ AUTO: Μπορείτε να αλλάξετε
το χρώμα των LED της οθόνης.
 DIM (Dimmer) OFF/ ON/ AUTO: Μπορείτε να
αλλάξετε την φωτεινότητα της οθόνης προβολής
κατά την διάρκεια της κατάστασης power on.
Ρυθμίσεις

Περιγραφή

DIM ON

Η οθόνη σκοτεινιάζει.

DIM OFF

Η οθόνη φωτίζεται.

DIM AUTO

Ο ροοστάτης
προσαρμόζεται
ανάλογα με την ρύθμιση
του ροοστάτη του
αυτοκινήτου.

 DIM L (Επίπεδο Ροοστάτη): Όταν ορίσετε το DIM
στο ON/AUTO, μπορείτε να προσαρμόσετε το
επίπεδο του ροοστάτη. (-2, -1, 0, +1, +2)

3
Λειτουργία

Στο τηλεχειριστήριο
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14

Λειτουργία

Για [OTHER] άλλες ρυθμίσεις

3
Λειτουργία

 AUX (Auxiliary) ON/ OFF
Είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσετε βοηθητικό
εξοπλισμό με αυτή τη μονάδα. Ενεργοποιήστε
την ρύθμιση βοηθητικού εξοπλισμού όταν
χρησιμοποιείτε βοηθητικό εξοπλισμό που
συνδέεται με αυτή τη μονάδα.
 DEMO OFF/ ON
Μπορείτε να αλλάξετε την αρχική ένδειξη στην
οθόνη σε πληροφορίες ονομασίας (όνομα
λειτουργίας, όνομα EQ κλπ) όταν ακούτε μια πηγή.
 SW (Υπο-γούφερ) OFF/ SW 55 Hz/ SW 85 Hz/ SW
120 Hz
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το Υπο-γούφερ.
SW OFF <-> SW 55 Hz <-> SW 85 Hz <-> SW 120 Hz.
 A-EQ (Auto EQ) ON/ OFF
Το AUTO EQ είναι διαθέσιμο μόνο για αρχεία
μουσικής που υποστηρίζουν τη λειτουργία “Είδος
μουσικής” στη συσκευή. Όταν ορίσετε το AUTO
EQ στο ON, επιλέγεται POP, CLASSIC, ROCK, ή
JAZZ ανάλογα με τον τύπο της μουσικής.
 BEEP 2ND/ ALL
BEEP 2ND: Ο ήχος σήματος παράγεται όταν ένα
κλειδί πιέζεται για μεγαλύτερη διάρκεια των 2
δευτερολέπτων.
BEEP ALL: Το ηχητικό σήμα ενεργοποιείται όταν
οποιοδήποτε πλήκτρο είναι πατημένο.
 CLK (Ρολόι)
Για μοντέλα που δεν υποστηρίζει RDS ή ακόμη
και για μοντέλα που υποστηρίζουν RDS.
- Όταν οι πληροφορίες RDS CT δεν έχουν ληφθεί
και μετά ρυθμίσετε το CT στο OFF, μπορείτε να
ρυθμίσετε την ώρα μόνοι σας. Ρυθμίστε το
ρολόι ως εξής:
1. Επιλέξτε πηγή στο TUNER.
2. Πατήστε το F για να επιλέξετε CT και μετά
ορίστε το CT στο OFF.
(Ανατρέξτε στην ενότητα «Προσαρμογή
ρυθμίσεων ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ» στις σελίδες 18
για την ρύθμιση του CT (Ώρα Ρολογιού) στο
ON/OFF)

- Όταν λαμβάνονται πληροφορίες RDS CT;
Το ρολόι εμφανίζεται σύμφωνα με τις
πληροφορίες RDS CT.
- Όταν δεν υποστηρίζεται το RDS, ρυθμίστε το
ρολόι σύμφωνα με τα βήματα 3-7.

Ακρόαση ενός CD
[LCS510IR/ LCS510UR]
1. Εισάγετε ένα CD.
2. Περιστρέψτε το μπουτόν της έντασης στην
μονάδα για να ρυθμίσετε την ένταση.
Ή πατήστε το VOLUME W/S στο τηλεχειριστήριο.
[LCF610IR]
1. Πατήστε το OPEN για να ανοίξετε τον πίνακα
ελέγχου.
2. Εισάγετε ένα CD.
3. Κλείστε τον πίνακα ελέγχου.
4. Περιστρέψτε το μπουτόν της έντασης στην
μονάδα για να ρυθμίσετε την ένταση.
Ή πατήστε το VOLUME W/S στο τηλεχειριστήριο.

, ΠΡΟΣΟΧΗ

Βεβαιωθείτε ότι πατήσατε το B μετά το OPEN
για να εξέλθει ο δίσκος.

Παύση ή επανεκκίνηση της
αναπαραγωγής CD
1. Πατήστε N στην μονάδα για παύση της
αναπαραγωγής.
Ή πατήστε d/M στο τηλεχειριστήριο
2. Πατήστε το για να επαναφέρετε την αναπαραγωγή.

3. Πατήστε ` στην μονάδα για να
επιλέξετε [OTHER] και μετά επιλέξτε CLK
περιστρέφοντας το μπουτόν της έντασης.

Αναζήτηση ενός τμήματος
εντός ενός κομματιού

4. Ρυθμίστε τις ώρες περιστρέφοντας το
μπουτόν της έντασης.
5. Πατήστε το μπουτόν της έντασης για να
επιβεβαιώσετε τις ώρες.
6. Ορίστε τα λεπτά περιστρέφοντας το
μπουτόν της έντασης.
7. Πατήστε το μπουτόν της έντασης για να
επιβεβαιώσετε τα λεπτά.

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το A/ D στην
μονάδα για περίπου 1 δευτερόλεπτο κατά την
διάρκεια της αναπαραγωγής.
Ή πατήστε και κρατήστε πατημένα τα
c / v στο τηλεχειριστήριο.
2. Πατήστε N στην μονάδα στο σημείο που
θέλετε.
Ή πατήστε τα d/M στο τηλεχειριστήριο.

Λειτουργία

Μεταπήδηση σε άλλο
κομμάτι / αρχείο
Πατήστε A/ D στην μονάδα
Ή πατήστεc/v στο τηλεχειριστήριο
Ή
1 . Πατήστε το μπουτόν της έντασης στην μονάδα
Ή πατήστε το ENTER στο τηλεχειριστήριο.

Αναπαραγωγή κομματιών
/ αρχείων με τρόπο που
θέλετε.
Χρήση εφαρμοστέων πλήκτρων
1. Πατήστε INT/ RPT/ SHF.
2. Πατήστε ξανά για ακύρωση.

2. Περιστρέψτε το μπουτόν της έντασης στην
μονάδα για να επιλέξετε επιθυμητό ΠΗΓΙΑΙΟ
ΦΑΚΕΛΟ ROOT ή φάκελο και πατήστε το.
Ή πατήστε w / s και πατήστε ENTER στο
τηλεχειριστήριο.

Χρήση του πλήκτρου FUNC

3. Περιστρέψτε το μπουτόν της έντασης στην
μονάδα για να επιλέξετε επιθυμητό κομμάτι /
αρχείο και πατήστε το.
Ή πατήστε w / s και πατήστε ENTER στο
τηλεχειριστήριο.

2. Περιστρέψτε το μπουτόν της έντασης για να
επιλέξετε ένα αντικείμενο και πατήστε το.

, ΠΡΟΣΟΧΗ

Έλεγχος πληροφοριών για
τη μουσική σας
Τα αρχεία MP3/WMA συχνά διαθέτουν ετικέτες.
Η ετικέτα προσδίδει τον Τίτλο, τον Καλλιτέχνη ή τον
Δίσκο.
Πατήστε επαναλαμβανόμενα DISP κατά την
διάρκεια της αναπαραγωγής αρχείων MP3/WMA/
CD TEXT Εάν δεν υπάρχουν πληροφορίες, θα
προβληθεί το μήνυμα "ΝΟ ΤΕΧΤ".

Ή

Πάνω στη μονάδα
1. Πατήστε F .

3. Περιστρέψτε το μπουτόν της έντασης για να
κάνετε μια επιλογή.
4. Πατήστε το μπουτόν της έντασης για να ορίσετε
την επιλογή.
Εάν θέλετε να επιστρέψετε στο προηγούμενο
βήμα, πατήστε
.

Στο τηλεχειριστήριο
1. Πατήστε FUNC/ • MENU.
2. Πατήστε w / s για να επιλέξετε ένα
αντικείμενο και πατήστε το.
3. Πατήστε w / s για να κάνετε την επιλογή.
4. Πατήστε ENTER για να ορίσετε την επιλογή.
Εάν θέλετε να επιστρέψετε στο προηγούμενο
.
βήμα, πατήστε
 ΙΝΤ (Σάρωση Εισαγωγών)
Αναπαράγονται τα 10 πρώτα δευτερόλεπτα
όλων των κομματιών / αρχείων (INT) ή όλων των
αρχείων (
INT) στον τρέχοντα φάκελο.
 RPT (Επανάληψη)
Επαναλαμβάνονται τα επιλεγμένα κομμάτια /
RPT) στον δίσκο.
αρχεία (1RPT) ή ο φάκελος (
 SHF (Ανακατάταξη)
Αναπαράγονται ανακατεμένα όλα τα αρχεία
στον τρέχοντα επιλεγμένο φάκελο ( SHF) ή όλα
SHF) στον δίσκο. Κατά
τα κομμάτια / αρχεία (
την διάρκεια της τυχαίας αναπαραγωγής, ακόμη
και εάν πατήσετε το A, δεν θα επιστρέψετε στο
προηγούμενο κομμάτι.

3
Λειτουργία

Για να μεταπηδήσετε σε προηγούμενο κομμάτι,
πατήστε A σύντομα εντός 3 δευτερολέπτων
αναπαραγωγής.
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, ΠΡΟΣΟΧΗ

: Το εικονίδιο εμφανίζεται κατά την
αναπαραγωγή MP3/WMA.

 Η συμβατότητα του δίσκου MP3/WMA
ορίζεται ως ακολούθως:
1. Συχνότητα δειγματοληψίας / 8 kHz έως 48
kHz (MP3), 22,05 kHz έως 48 kHz (WMA)
2. Ρυθμός μετάδοσης bit / 8 kbps έως 320
kbps (συμπερ. VBR) (MP3), 32 kbps έως 320
kbps (WMA)
3. Το σύστημα αρχείου CD-R/CD-RW πρέπει
να είναι “ISO 9660”
4. Εάν έχετε εγγράψει αρχεία MP3/WMA
χρησιμοποιώντας λογισμικό το οποίο δεν
μπορεί να δημιουργήσει FILE SYSTEM, π.χ.
“Direct-CD” κλπ., τότε η αναπαραγωγή των
MP3/WMA δεν είναι εφικτή. Συνιστάται
η χρήση του “Easy-CD Creator”, το οποίο
δημιουργεί σύστημα αρχείων ISO9660.

3
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Πρέπει να θέσετε την επιλογή μορφής
δίσκου στο [Mastered] ώστε οι δίσκοι να είναι
συμβατοί με τις συσκευές αναπαραγωγής LG
κατά τη διαμόρφωση επανεγγράψιμων δίσκων.
Όταν ρυθμίζετε αυτήν την επιλογή στο Live File
System, δεν μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε
για τις συσκευές αναπαραγωγής LG.
(Mastered/Live File System: σύστημα μορφής
δίσκου για τα Windows Vista)
Θα πρέπει, επίσης, να σημειωθεί ότι για
τη λήψη αρχείων MP3/WMA και μουσικής
από το Internet, απαιτείται κατάλληλη
άδεια. Η εταιρεία μας δεν έχει το δικαίωμα
χορήγησης τέτοιας άδειας. Αυτή θα πρέπει
να ζητείται πάντα από τον κάτοχο των
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Ακρόαση μουσικής
από εξωτερική
συσκευή
1. Συνδέστε την εξωτερική συσκευή στην υποδοχή
ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ με καλώδιο εισόδου γραμμής.
2. Επιλέξτε πηγή στο AUX.
3. Αναπαραγωγή του συνδεδεμένου Εφεδρικού
Εξοπλισμού.
4. Περιστρέψτε το μπουτόν της έντασης στην
μονάδα για να ρυθμίσετε την ένταση.
Ή πατήστε το VOLUME W/S στο τηλεχειριστήριο.

Αποφυγή ριζικών αλλαγών
στον ήχο κατά την εναλλαγή
Μόνο όταν ορίζετε το AUX στο ON ως πηγές
εναλλαγής μπορείτε να ρυθμίσετε το επίπεδο της
έντασης του ήχου σε κάθε πηγή για να αποτρέψετε
δραστικές αλλαγές στην ένταση, επιλέγοντας GAIN
0/ +6.
1. Πατήστε το F στην μονάδα.
Ή πατήστε το FUNC/ • MENU στο
τηλεχειριστήριο.
2. Περιστρέψτε το μπουτόν της έντασης στην
μονάδα.
Ή πατήστε w / s στο τηλεχειριστήριο για να
ορίσετε την επιλογή. (GAIN 0/ +6)
3. Πατήστε το μπουτόν της έντασης στην μονάδα.
Ή πατήστε ENTER στο τηλεχειριστήριο για να
επιβεβαιώσετε την ρύθμιση.
4. Εάν θέλετε να επιστρέψετε στο προηγούμενο
.
βήμα, πατήστε

Λειτουργία

Ακρόαση ραδιοφώνου

Ακούστε έναν
προεπιλεγμένο σταθμό

1. Πατήστε το SRC επαναλαμβανόμενα για να
επιλέξετε πηγή το TUNER.
2. Πατήστε το BAND επαναλαμβανόμενα για να
επιλέξετε επιθυμητή μπάντα.
3. Για χειροκίνητη αναζήτηση, πατήστε και
κρατήστε πατημένο το A/ D στην μονάδα έως
ότου εμφανιστεί το MANUAL στην οθόνη. Μετά
πατήστε το επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε
επιθυμητή συχνότητα.
Ή πατήστε και κρατήστε πατημένα τα
c / v στο τηλεχειριστήριο.
Για αυτόματη αναζήτηση, πατήστε A/ D στην
μονάδα έως ότου εμφανιστεί το SEARCH στην
οθόνη.
Ή πατήστε τα c / v στο τηλεχειριστήριο.
4. Περιστρέψτε το μπουτόν της έντασης στην
μονάδα για να ρυθμίσετε την ένταση.
Ή πατήστε το VOLUME W/S στο τηλεχειριστήριο.

1. Πατήστε το BAND επαναλαμβανόμενα για να
επιλέξετε επιθυμητή μπάντα.

1. Πατήστε BAND για να επιλέξετε επιθυμητή
μπάντα για αποθήκευση.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το A/ D στην
μονάδα έως ότου ακουστεί ένα μπιπ.
Ή πατήστε και κρατήστε πατημένα τα c / v
στο τηλεχειριστήριο.
3. Πατήστε το επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε
την επιθυμητή συχνότητα.
4. Πατήστε και κρατήστε πατημένο ένα από τα
πλήκτρα προεπιλογής από το 1 έως το 6 έως
ότου ακουστεί το μπιπ. (Μόνο στο LCS510IR/
LCS510UR)
Πατήστε το πλήκτρο της έντασης του ήχου και
περιστρέψτε το μπουτόν για να επιλέξετε έναν
προ-ρυθμισμένο σταθμό από 1 έως 6 και μετά
πατήστε και κρατήστε πατημένο το μπουτόν
της έντασης έως ότου ακουστεί ένα μπιπ.
(Μόνο στο LCF610IR)
5. Επαναλάβατε τα βήματα 1 έως 4 για να
προεπιλέξετε και άλλους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

, ΠΡΟΣΟΧΗ

Όταν αποθηκεύετε ένα σταθμό στους προρυθμισμένους αριθμούς, σε έναν αριθμό
όπου έχει ήδη προ-ρυθμιστεί ένας άλλος
σταθμός της ίδιας ζώνης, τότε ο προγενέστερα
προ-ρυθμισμένος σταθμός αυτομάτως
διαγράφεται.

2. Πατήστε το μπουτόν της έντασης στην μονάδα.
Ή πατήστε το ENTER στο τηλεχειριστήριο.
3. Περιστρέψτε το μπουτόν της έντασης για να
επιλέξετε προεπιλεγμένο σταθμό.
Ή πατήστε w / s στο τηλεχειριστήριο.
4. Πατήστε το μπουτόν της.
Ή πατήστε το ENTER στο τηλεχειριστήριο.
Ή
Πατήστε BAND και μετά το επιθυμητό πλήκτρο
προεπιλογής από το 1 έως το 6. (Μόνο στο
LCS510IR/ LCS510UR)

3
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Αποθήκευση συχνοτήτων
χειροκίνητα
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Προσαρμογή ρυθμίσεων
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
Πάνω στη μονάδα

CULTURE

LEISURE

SCIENCE

DOCUMENT

NATION M
OLDIES

VARIED

POP M

FOLK M

WEATHER

ROCK M

1. Πατήστε F .
2. Περιστρέψτε το μπουτόν της έντασης για να
επιλέξετε ένα αντικείμενο και πατήστε το.
3. Περιστρέψτε το μπουτόν της έντασης για να
ορίσετε την επιλογή και πατήστε το.
4. Εάν θέλετε να επιστρέψετε στο προηγούμενο
βήμα, πατήστε
.

Στο τηλεχειριστήριο
1. Πατήστε FUNC/ • MENU.
2. Πατήστε w / s για να επιλέξετε ένα
αντικείμενο και πατήστε ENTER.

3

3. Πατήστε w / s για να ορίσετε την επιλογή και
πατήστε ENTER.

Λειτουργία

4. Εάν θέλετε να επιστρέψετε στο προηγούμενο
.
βήμα, πατήστε
 A/S (Αυτόματη Αποθήκευση)
Οι έξι συχνότητες με το ισχυρότερο σήμα
αναμετάδοσης θα αποθηκευτούν στα
προεπιλεγμένα πλήκτρα 1-6 βάσει της ισχύος του
σήματός τους. Για ακύρωση, πατήστε το μπουτόν
της έντασης (;h to ENTER στο τηλεχειριστήριο).
 P/S (Σάρωση Προεπιλεγμένων)
Εμφανίζεται ο κάθε προεπιλεγμένος σταθμός. Για
ακύρωση, πατήστε το μπουτόν της έντασης (ή το
ENTER στο τηλεχειριστήριο).
 SENS (Ευαισθησία Δέκτη) MID/ HI/ LOW
Σε περιοχή με ασθενές σήμα, η επιλογή σταθμού
είναι εφικτή. Όσο πιο αδύναμη η λήψη, τόσο πιο
χαμηλά πρέπει να ρυθμιστεί.
RDS (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)
 PTY (προαιρετικά)
Αναζητά ραδιοσταθμούς κατά είδος
προγράμματος του συντονισμού FM.
Οι τύποι προγραμμάτων εμφανίζονται ως εξής.
NEWS

FINANCE

EASY M

AFFAIRS

CHILDREN

LIGHT M

INFO

SOCIAL

CLASSICS

SPORT

RELIGION

OTHER M

EDUCATE

PHONE IN

JAZZ

DRAMA

TRAVEL

COUNTRY

 AF (εναλλακτική συχνότητα) ON/ OFF
Όταν μειωθεί η ποιότητα της λήψης, ο δέκτης
αυτόματα αλλάζει σε άλλο σταθμό στο δίκτυο
με καλύτερη ποιότητα λήψης, με τη χρήση των
κωδικών PI και AF.
 REG (Περιοχή) ON/ OFF
REG ON: Η μονάδα μεταπηδά σε έναν άλλο
σταθμό, εντός του ιδίου δικτύου, που εκπέμπει
το ίδιο πρόγραμμα όταν η λήψη σήματος από
τον τρέχοντα σταθμό αδυνατίσει.
REG OFF: Η μονάδα μεταπηδά σε έναν άλλο
σταθμό, εντός του ιδίου δικτύου όταν η λήψη
σήματος από τον τρέχοντα σταθμό αδυνατίσει.
(Στην παρούσα εφαρμογή, το πρόγραμμα
ενδέχεται να διαφέρει από εκείνο που λάβατε
προσφάτως.)
 TA(Ανακοινώσεις για την κίνηση) ALARM/ SEEK
TA ALARM: Όταν ο σταθμός στον οποίο έχετε
συντονιστεί δεν έχει πληροφορίες ΤΡ για 5
δευτερόλεπτα ηχεί ο ήχος ενός διπλού μπιπ.
TA SEEK: Όταν ο σταθμός στον οποίο έχετε
συντονιστεί δεν λαμβάνει για 5 δευτερόλεπτα
πληροφορίες ΤΡ, ο δέκτης συντονίζεται και
πάλι στον επόμενο σταθμό που διαθέτει
πληροφορίες ΤΡ.
 PI (Αναγνώριση προγράμματος) SOUND/ MUTE
PI SOUND: Όταν η συχνότητα ενός σταθμού
αλλάξει σε AF (εναλλακτική συχνότητα) με ένα
μη καθορισμένο PI, αυτό διατηρεί τον ήχο.
PI MUTE: Όταν η συχνότητα ενός σταθμού
αλλάξει σε AF (εναλλακτική συχνότητα) με ένα
μη καθορισμένο PI, ο ήχος διατηρείται.
 CT (Ώρα ρολογιού) ON/ OFF
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες
τύπου RDS CT για να ενημερώσετε την ώρα.
Όταν δεν λαμβάνονται οι πληροφορίες RDS CT
και στο μενού ρυθμίσεων θέτετε τη CT στην
ένδειξη “OFF” (Απενεργοποιημένη), μπορείτε να
ρυθμίσετε την ώρα μόνοι σας. Ανατρέξτε στη
σελίδα 14 για τη.

Λειτουργία

Χρήση συσκευής USB
1. Ανοίξτε το κάλυμμα USB.
2. Συνδέστε την συσκευή USB.
3. Πατήστε επαναλαμβανόμενα το SRC για να
επιλέξετε πηγή USB.
4. Περιστρέψτε το μπουτόν της έντασης στην
μονάδα για να ρυθμίσετε την ένταση.
Ή πατήστε το VOLUME W/S στο τηλεχειριστήριο.

Μετακίνηση σε άλλο οδηγό
Όταν συνδέσετε στην μονάδα αναγνώστη πολλαπλής,
πατήστε το BAND στην μονάδα (ή το DRV στο
τηλεχειριστήριο) για να μεταβείτε στον επόμενο οδηγό.
Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο, αλλάζει ο οδηγός.

Γρήγορη Αναζήτηση
επιθυμητού αρχείου

, ΠΡΟΣΟΧΗ
Οι άλλες λειτουργίες είναι ίδιες με την «Ακρόαση
ενός CD». Ανατρέξτε στις σελίδες 14-15.

Απαιτήσεις συσκευής
αναπαραγωγής USB
 Μην αφαιρείτε τη συσκευή USB όταν βρίσκεται
σε λειτουργία (αναπαραγωγή, κ.λπ.).
 Μια συσκευή USB που απαιτεί την εγκατάσταση
πρόσθετου προγράμματος όταν, τη συνδέετε σε
υπολογιστή δεν υποστηρίζεται.
 Συνίσταται η τακτική δημιουργία αντιγράφων
ασφαλείας, προκειμένου να αποφεύγονται οι
απώλειες δεδομένων.
 Εάν χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης USB, USB
HUB, πολυ-αναγνώστη USB ή εξωτερικό HDD,
μπορεί να μην αναγνωρίζεται η συσκευή USB.

 Όταν συνδέεται μία διαχωριστική συσκευή USB
εντός της μονάδας, αναγνωρίζεται μόνον ο
πρώτος διαχωρισμός.
 Ορισμένες συσκευές USB μπορεί να μην
λειτουργούν με αυτήν τη μονάδα.
 Δεν υποστηρίζονται ψηφιακές φωτογραφικές
μηχανές και κινητά τηλέφωνα.
 Η θύρα USB της μονάδας δεν μπορεί να συνδεθεί
σε Η/Υ. Η μονάδα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί
ως αποθηκευτική συσκευή.
 Η χρήση συστήματος αρχείων NTFS δεν υποστηρίζεται.
(Υποστηρίζεται μόνο σύστημα αρχείων FAT (16/32).)

Εγγραφή σε USB από CD ή
δέκτη FM
1. Ανοίξτε το κάλυμμα του USB και συνδέστε το
στην μονάδα.
2. Επιλέξτε CD ή δέκτη FM.
3. Ξεκινήστε την αναπαραγωγή.
4. Πατήστε το R για να ξεκινήσετε την εγγραφή.
Για εγγραφή ενός κομματιού CD, πατήστε το
μία φορά. Για εγγραφή όλων των κομματιών,
πατήστε και κρατήστε πατημένο έως ότου
ακουστεί το μπιπ.
5. Πατήστε το ξανά για διακοπή.

, ΠΡΟΣΟΧΗ

 Η εγγραφή διατίθεται μόνο στο CD και στον
δέκτη FM.
 Μην αφαιρείτε την συσκευή USB κατά την
διάρκεια της εγγραφής, αλλιώς μπορεί να
δημιουργηθεί ατελές αρχείο που να μην
διαγράφεται στον Η/Υ.
 Όταν η μνήμη του USB είναι πλήρης,
προβάλλεται η ένδειξη “Not Enough
Memory” και η εγγραφή σταματά.
 Για εγγραφή από τον δέκτη, οι εκπομπές
εγγράφονται με 20 στίγματα στην ονομασία
αρχείου.

Η δημιουργία μη εξουσιοδοτημένων
αντιγράφων υλικών με προστασία πνευματικών
δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των
προγραμμάτων για υπολογιστή, αρχείων,
εκπομπές και εγγραφών ήχου, μπορεί να
αποτελεί καταπάτηση των πνευματικών
δικαιωμάτων και ποινικό αδίκημα. Η
συγκεκριμένη συσκευή δεν πρέπει να
χρησιμοποιείται για τέτοιους σκοπούς.
Φερθείτε υπεύθυνα
Σεβαστείτε τα πνευματικά δικαιώματα

3
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Μπορείτε να επιλέξετε και να αναπαράγετε ένα
επιθυμητό αρχείο ανεξάρτητα από την σειρά στο USB.
1 . Πατήστε το μπουτόν της έντασης στην μονάδα
Ή πατήστε το ENTER στο τηλεχειριστήριο.
2. Περιστρέψτε το μπουτόν της έντασης στην
μονάδα για να επιλέξετε επιθυμητό ΠΗΓΙΑΙΟ
ΦΑΚΕΛΟ ROOT ή φάκελο και πατήστε το.
Ή πατήστε w / s και πατήστε ENTER στο
τηλεχειριστήριο.
3. Περιστρέψτε το μπουτόν της έντασης στην
μονάδα για να επιλέξετε επιθυμητό κομμάτι /
αρχείο και πατήστε το.
Ή πατήστε w / s και πατήστε ENTER στο
τηλεχειριστήριο.
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Ακρόαση μουσικής
με σύνδεση σε iPod/
iPhone [LCS510IR/
LCF610IR]
Μπορείτε να απολαύσετε μουσική αποθηκευμένη
σε iPod/ iPhone στην μονάδα συνδέοντάς την στην
υποδοχή USB με τη χρήση του κατάλληλου καλωδίου.

Αναπαραγωγή κομματιών
/ αρχείων με τρόπο που
θέλετε
Πάνω στη μονάδα
1. Πατήστε F .
2. Περιστρέψτε το μπουτόν της έντασης για να
επιλέξετε ένα αντικείμενο και πατήστε το.
3. Περιστρέψτε το μπουτόν της έντασης για να
κάνετε μια επιλογή.
4. Πατήστε το μπουτόν της έντασης για να ορίσετε
την επιλογή.
Εάν θέλετε να επιστρέψετε στο προηγούμενο
.
βήμα, πατήστε

[LCS510IR]

3
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1.
2.
3.
4.

[LCF610IR]

Ανοίξτε το κάλυμμα USB.
Συνδέστε το iPod/ iPhone.
Πατήστε SRC για να επιλέξετε ως πηγή το USB.
Περιστρέψτε το μπουτόν της έντασης στην
μονάδα για να ρυθμίσετε την ένταση.
Ή πατήστε το VOLUME W/S στο τηλεχειριστήριο.

, ΠΡΟΣΟΧΗ

Ανατρέξτε στη σελίδα 21 για να ελέγξετε την
συμβατότητα του μοντέλου iPod με αυτή τη μονάδα.

Παύση ή επανεκκίνηση
αναπαραγωγής
1. Πατήστε N στην μονάδα για παύση της αναπαραγωγής.
Ή πατήστε d/M στο τηλεχειριστήριο
2. Πατήστε το για να επαναφέρετε την αναπαραγωγή.

Αναζήτηση ενός τμήματος
εντός ενός κομματιού
Κατά την διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε
και κρατήστε πατημένα τα A/ D και μετά
ελευθερώστε σε σημείο που θέλετε.

Έλεγχος πληροφοριών για
τη μουσική σας
Τα αρχεία MP3/WMA συχνά διαθέτουν ετικέτες.
Η ετικέτα προσδίδει τον Τίτλο, τον Καλλιτέχνη ή τον Δίσκο.
Πατήστε επαναλαμβανόμενα DISP κατά την διάρκεια
της αναπαραγωγής αρχείων MP3/CD Εάν δεν υπάρχουν
πληροφορίες, θα προβληθεί το μήνυμα "ΝΟ ΤΕΧΤ".

Στο τηλεχειριστήριο
1. Πατήστε RPT/ SHF.
2. Πατήστε ξανά για ακύρωση.
Ή
1. Πατήστε FUNC/ • MENU.
2. Πατήστε τα w / s για να επιλέξετε αντικείμενο
και πατήστε ENTER.
3. Πατήστε w / s για να επιλέξετε ένα
αντικείμενο και πατήστε το.
4. Πατήστε ENTER για να ορίσετε την επιλογή.
Εάν θέλετε να επιστρέψετε στο προηγούμενο
.
βήμα, πατήστε
 RPT (Επανάληψη)
Αναπαράγονται συνεχώς τα τρέχοντα επιλεγμένα
κομμάτια / αρχεία (1 RPT) ή ο φάκελος (
RPT)
στο iPod.
 SHF (Ανακατάταξη)
Αναπαράγονται με τυχαία σειρά τα αρχεία στο
SHF) ή όλα τα
τρέχον επιλεγμένο άλμπουμ (
κομμάτια / αρχεία (SHF) στο iPod.
Κατά την διάρκεια της τυχαίας αναπαραγωγής,
ακόμη και εάν πατήσετε το A, δεν θα
επιστρέψετε στο προηγούμενο κομμάτι.
 SPD (BOOK SPEED)
Μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύτητα του
audiobook του iPod σε NOR (Κανονική), SLOW
(αργή), ή FAST (γρήγορη).

Λειτουργία
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Αναπαραγωγή αρχείων ανά
μουσικά μενού
Μπορείτε να επιλέξετε αρχεία ανά μουσικό μενού
και να τα αναπαράγετε.
Τα μουσικά μενού είναι ως εξής.
PLAYLISTS / ARTISTS / ALBUMS / GENRES
/ SONGS / COMPOSER / AUDIO BOOK /
PODCAST / ...
1. Πατήστε το μπουτόν της έντασης στην μονάδα.
Ή πατήστε το ENTER στο τηλεχειριστήριο.
2. Περιστρέψτε το μπουτόν της έντασης του ήχου
στην μονάδα για να επιλέξετε μουσικό μενού
και πατήστε το .
Ή πατήστε w / s στο τηλεχειριστήριο.
3. Περιστρέψτε το μπουτόν της έντασης του ήχου
στην μονάδα για να επιλέξετε ένα αρχείο.
Ή πατήστε w / s στο τηλεχειριστήριο.

Συμβατά μοντέλα iPod
iPod classic (5η/ 6η γενιά)
iPod nano (1η/ 2η/ 3η/ 4η/ 5η γενιά)
iPod touch (1η/ 2η/ 3η γενιά)
iPhone
iPhone 3G
iPhone 3GS
iPhone 4
Συνιστούμε την χρήση της έκδοσης OS
4.2.1 ή μεταγενέστερη.
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4. Πατήστε το μπουτόν της έντασης στην μονάδα
για να επιβεβαιώσετε την ρύθμιση.
Ή πατήστε το ENTER στο τηλεχειριστήριο.
Εάν θέλετε να επιστρέψετε στο προηγούμενο
βήμα, πατήστε
.

“Made for iPod” σημαίνει ότι ένα ηλεκτρονικό
εξάρτημα έχει σχεδιαστεί για σύνδεση ειδικά σε
iPod και έχει πιστοποιηθεί από τον κατασκευαστή
ότι ανταποκρίνεται στα πρότυπα επίδοσης της
Apple.
“Works with iPhone” σημαίνει ότι ένα ηλεκτρονικό
εξάρτημα έχει σχεδιαστεί για να συνδέεται
ειδικά στο iPhone και έχει πιστοποιηθεί από τον
κατασκευαστή ότι ανταποκρίνεται στα πρότυπα
επίδοσης της Apple.
Η Apple δεν ευθύνεται για την λειτουργία αυτής
της συσκευής ή την συμμόρφωσή της με πρότυπα
ασφάλειας και κανονισμών.
Το iPod είναι εμπορικό σήμα της Apple Inc.,
καταχωρημένο στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες.
Το iPhone είναι εμπορικό σήμα της Apple Inc.
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Επίλυση προβλημάτων

Επίλυση προβλημάτων
Συμπτώματα

Αίτιο

Επίλυση

Δεν ενεργοποιείται η παροχή
ρεύματος.

Δεν είναι σωστές οι συνδέσεις
και τα καλώδια.

Επιβεβαιώστε άλλη μία φορά ότι όλες οι
συνδέσεις είναι σωστές.

Κάηκε η ασφάλεια

Επιδιορθώστε την αιτία της καμένης
ασφάλειας και, στη συνέχεια,
αντικαταστήστε την ασφάλεια.
Βεβαιωθείτε ότι τοποθετήσατε ασφάλεια
με τη σωστή διαβάθμιση.

Η μονάδα δεν λειτουργεί.

Θόρυβος και άλλοι παράγοντες Απενεργοποιήστε τη συσκευή και έπειτα
θέστε την ξανά σε λειτουργία.
κάνουν τον ενσωματωμένο
επεξεργαστή να λειτουργεί
λανθασμένα.
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Δεν ακούγεται ήχος.

Τα καλώδια δεν είναι σωστά
συνδεδεμένα.

Συνδέστε σωστά τα καλώδια.

Ο ήχος διακόπτεται.

Η μονάδα δεν είναι σταθερά
εγκατεστημένη.

Η συσκευή δεν είναι σωστά
συνδεδεμένη.

Δεν είναι δυνατή η
αναπαραγωγή.

Ο δίσκος είναι βρόμικος.

Καθαρίστε το δίσκο.

Έχει φορτωθεί δίσκος μη
αναπαράξιμου τύπου.

Ελέγξτε τον τύπο του δίσκου.

Το σήμα των σταθμών δεν
είναι ιδιαίτερα ισχυρό (όταν
συντονίζονται με αυτόματο
συντονισμό.)

Συντονίστε τους σταθμούς χειροκίνητα.

Δεν υπάρχει προ-ρυθμισμένος
σταθμός ή οι προ-ρυθμισμένοι
σταθμοί έχουν σβηστεί από την
μνήμη. (Κατά τον συντονισμό
με σάρωση προεπιλεγμένων
σταθμών.)

Προ-ρυθμίστε τους σταθμούς.
(Ανατρέξτε στην σελίδα 17.)

Το iPod/ iPhone δεν
λειτουργεί.

Ελέγξτε εάν το iPod/ iPhone
είναι συνδεδεμένο με την
μονάδα σωστά.

Συνδέστε το σωστά με την μονάδα.

Η μονάδα δεν λειτουργεί
σωστά ακόμη και
όταν πατηθούν τα
κατάλληλα πλήκτρα στο
τηλεχειριστήριο.

Η ισχύς της μπαταρίας είναι
χαμηλή.

Τοποθετήστε καινούρια μπαταρία.

Οι ραδιοσταθμοί δεν
συντονίζονται.

Παράρτημα

Προδιαγραφές
Γενικά
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USB
Έκδοση: USB 1,1 ή USB 2,0 Full Speed
Παροχή ρεύματος δίαυλου (USB): DC 5V

1A

Παραγωγή Ρεύματος: 53 W x 4 CH (Max.)

Γραμμή ΕΚΤΟΣ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)

Πηγή Παροχής Ρεύματος: DC 12 V

Ανταπόκριση Συχνότητας: 20 Hz έως 20 kHz

Σύνθετη αντίσταση ηχείου: 4 Ω

Παραγωγή Τάσης: 2 V (Max.)

Σύστημα Γείωσης: Αρνητικό: Αρνητικό
Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 178 x 50 x169 mm mm
(Χωρίς Πίνακα Ελέγχου)

Υπό-διάταξη συχνότητας
μεγαφώνου (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)

Καθαρό Βάρος: 1,37 kg

Ανταπόκριση Συχνότητας: 20 Hz έως 120 Hz
Παραγωγή Τάσης: 2 V (Max.)

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ
Συχνότητα Συντονισμού FM:
87,5 έως 108,0 MHz
Αναλογία S/N: 55 dB
Παραμόρφωση: 0,7 %
Χρησιμοποιήσιμη Ευαισθησία: 12 dBμV

 Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε
μεταβολή χωρίς προειδοποίηση.

Συχνότητα Συντονισμού ΑΜ(MW):
520 έως 1720 kHz or 522 έως 1620 kHz
Αναλογία S/N: 50 dB
Παραμόρφωση: 1,0 %
Χρησιμοποιήσιμη Ευαισθησία: 28 dBμV

CD
Ανταπόκριση Συχνότητας: 20 Hz έως 20 kHz
Αναλογία S/N: 80 dB
Παραμόρφωση: 0,12 %

AUX
Ανταπόκριση Συχνότητας: 20 Hz έως 20 kHz
Αναλογία S/N: 80 dB
Παραμόρφωση: 0,1 %
Διαχωρισμός Καναλιού (1 kHz): 45 dB
Επίπεδο Μέγιστης Εισόδου (1 kHz): 1,1 V
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Διαχωρισμός Καναλιού (1 kHz): 55 dB

