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Σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας
Τα περισσότερα ατυχήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία, τη συντήρηση και την επισκευή του
προϊόντος οφείλονται σε παράλειψη βασικών κανόνων ασφαλείας ή προφυλάξεων. Συνήθως ένα ατύχημα
μπορεί να αποφευχθεί, εάν αναγνωριστούν οι πιθανές επικίνδυνες καταστάσεις, πριν συμβεί ατύχημα. Το
άτομο πρέπει να έχει επίγνωση των πιθανών κινδύνων, καθώς και των ανθρωπίνων παραγόντων που
μπορεί να επηρεάσουν την ασφάλεια. Αυτό το άτομο θα πρέπει επίσης να έχει την κατάλληλη εκπαίδευση,
τις ικανότητες και τα εργαλεία, προκειμένου να εκτελέσει σωστά τη συγκεκριμένη εργασία.
Η εσφαλμένη λειτουργία, λίπανση, συντήρηση ή επισκευή αυτού του προϊόντος μπορεί να αποβεί
επικίνδυνη και να προκαλέσει τραυματισμό ή θάνατο.
Μην λειτουργείτε αυτό το προϊόν και μην πραγματοποιείτε καμία εργασία λίπανσης, συντήρησης ή
επισκευής σε αυτό το προϊόν, εάν δεν είστε εξουσιοδοτημένοι γι' αυτή την εργασία και εάν δεν
έχετε διαβάσει και κατανοήσει τις πληροφορίες που παρέχονται για τη λειτουργία, τη λίπανση, τη
συντήρηση και τις επισκευές.
Οι προφυλάξεις και προειδοποιήσεις ασφαλείας περιλαμβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο και επισημαίνονται
και στο προϊόν. Εάν αυτές οι προειδοποιήσεις κινδύνου δεν ληφθούν υπόψη, μπορεί να επέλθει ο
τραυματισμός ή θάνατός σας ή τρίτων.
Οι κίνδυνοι επισημαίνονται με το "σύμβολο προειδοποίησης κινδύνου" και ακολουθεί μια "λέξη σήμανσης"
όπως "ΚΙΝΔΥΝΟΣ", "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ" ή "ΠΡΟΣΟΧΗ". Η ετικέτα "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ" κινδύνου
εικονίζεται παρακάτω.

Η ερμηνεία αυτού του συμβόλου προειδοποίησης κινδύνου είναι η εξής:
Προσοχή! Να είστε σε ετοιμότητα! Διακυβεύεται η ασφάλειά σας.
Το μήνυμα που εμφανίζεται κάτω από την προειδοποίηση επεξηγεί τον κίνδυνο και μπορεί να είναι γραπτό
ή να παρουσιάζεται ως εικόνα.
Οι ενδεικτικές εργασίες που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη του προϊόντος, επισημαίνονται με ετικέτες
“ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ” πάνω στο προϊόν και σε αυτήν την έκδοση.
Η Caterpillar δεν μπορεί να προβλέψει κάθε πιθανή συνθήκη που μπορεί να οδηγήσει σε πιθανό
κίνδυνο. Επομένως, οι προειδοποιήσεις σε αυτήν την έκδοση και στο προϊόν δεν προβλέπουν όλα
τα ενδεχόμενα. Δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο
διαφορετικό από εκείνον που παρουσιάζεται σε αυτό το εγχειρίδιο χωρίς να σιγουρευτείτε πρώτα
ότι έχετε λάβει υπόψη όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις προφυλάξεις που ισχύουν για τη
λειτουργία του προϊόντος στην τοποθεσία χρήσης, καθώς και τους ειδικούς κανόνες και τις
συγκεκριμένες προφυλάξεις που ισχύουν στο χώρο εργασίας. Εάν χρησιμοποιηθεί ένα εργαλείο,
μια διαδικασία, μια μέθοδος εργασίας ή μια τεχνική λειτουργία που δεν συνιστάται συγκεκριμένα
από την Caterpillar, πρέπει να σιγουρευτείτε για τη δική σας ασφάλεια και την ασφάλεια τρίτων.
Πρέπει επίσης να έχετε εξουσιοδότηση για να εκτελέσετε την εν λόγω εργασία και πρέπει να
διασφαλίσετε ότι το προϊόν δεν θα υποστεί βλάβη ούτε θα καταστεί επισφαλές από τις διαδικασίες
λειτουργίας, λίπανσης, συντήρησης ή επισκευής που σκοπεύετε να εφαρμόσετε.
Οι πληροφορίες, οι προδιαγραφές και οι εικόνες σε αυτήν την έκδοση βασίζονται στις διαθέσιμες
πληροφορίες κατά τη χρονική στιγμή σύνταξης της δημοσίευσης. Οι προδιαγραφές, οι ροπές, οι πιέσεις, οι
μετρήσεις, οι ρυθμίσεις, οι εικόνες και άλλα στοιχεία μπορούν να αλλάξουν οποιαδήποτε στιγμή. Αυτές οι
αλλαγές ενδεχομένως να επηρεάσουν το σέρβις που έχει γίνει στο προϊόν. Πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε
εργασία, λάβετε τις πλήρεις και πιο πρόσφατες πληροφορίες. Οι αντιπρόσωποι Cat διαθέτουν τις πλέον
ενημερωμένες πληροφορίες.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Εάν απαιτούνται ανταλλακτικά για αυτό το προϊόν, η Caterpillar συνιστά να χρησιμοποιούνται γνήσια ανταλλακτικά Caterpillar®.
Τα άλλα ανταλλακτικά εξαρτήματα μπορεί να μην πληρούν ορισμένες προδιαγραφές που καλύπτει
ο γνήσιος εξοπλισμός.
Κατά την εγκατάσταση ανταλλακτικών εξαρτημάτων, ο κάτοχος/χρήστης του μηχανήματος θα πρέπει να διασφαλίζει ότι το μηχάνημα συμμορφώνεται με όλες τις εφαρμοστέες απαιτήσεις.

Στις ΗΠΑ, οι εργασίες συντήρησης, αντικατάστασης ή επισκευής των συσκευών και συστημάτων
ελέγχου εκπομπών επιτρέπεται να εκτελούνται από οποιοδήποτε συνεργείο επισκευών ή άτομο
της επιλογής του ιδιοκτήτη.
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Πρόλογος

Πρόλογος
Πληροφορίες Βιβλίου
Το βιβλίο αυτό πρέπει να φυλάγετε στο στήριγμα
φυλλαδίων.
Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει πληροφορίες για την
ασφαλεία, οδηγίες λειτουργίας και οδηγίες
συντήρησης.
Ορισμένες φωτογραφίες ή εικόνες σ//g;αυτή την
έκδοση δείχνουν λεπτομέρειες ή εξαρτήματα που
μπορεί να διαφέρουν από αυτά του μηχανήματος
που διαθέτετε.
Η συνεχής βελτίωση και εξέλιξη στο σχεδιασμό του
προϊόντος μπορεί να έχουν προκαλέσει αλλαγές στο
μηχάνημά σας που δεν περιλαμβάνονται σ' αυτή την
έκδοση. Διαβάστε, μελετήστε και φυλάξτε αυτό το
βιβλίο στο μηχάνημά σας.
Όποτε έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με το
μηχάνημά σας ή αυτή την έκδοση, παρακαλούμε
συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο της Cat για τις
τελευταίες διαθέσιμες πληροφορίες.

Ασφάλεια
Η ενότητα που αφορά την ασφάλεια περιγράφει τις
βασικές προφυλάξεις ασφαλείας. Επίσης, αυτή η
ενότητα προσδιορίζει το κείμενο και τις θέσεις των
προειδοποιητικών σημάτων και ετικετών που
χρησιμοποιούνται στο μηχάνημα.

Λειτουργία
Στην ενότητα που αφορά τη λειτουργία μπορεί να
ανατρέξει για πληροφορίες ο νέος χειριστής ή για να
φρεσκάρει τη μνήμη του ο πεπειραμένος χειριστής. Η
ενότητα αυτή περιλαμβάνει περιγραφή μετρητών,
διακοπτών, χειριστηρίων του μηχανήματος,
χειριστηρίων εξαρτημάτων και πληροφορίες
προγραμματισμού.
Φωτογραφίες και εικόνες καθοδηγούν το χειριστή
ώστε να πραγματοποιήσει τη σωστή διαδικασία
ελέγχου, εκκίνησης, λειτουργίας και διακοπής
λειτουργίας του μηχανήματος.
Οι τεχνικές λειτουργίας που περιγράφονται στην
παρούσα έκδοση είναι βασικές. Η πείρα και οι
τεχνικές αναπτύσσονται καθώς ο χειριστής γνωρίζει
καλύτερα το μηχάνημα και τις δυνατότητές του.

Συντήρηση
Η ενότητα που αφορά τη συντήρηση λειτουργεί ως
οδηγός για τη φροντίδα του μηχανήματος.

6

M0106190-01

Ασφάλεια
Γενικές Πληροφορίες Κινδύνων

Ασφάλεια

• Αν αντικαταστήσετε την ασφάλεια,
χρησιμοποιήστε ασφάλεια με την ίδια ονομαστική
ένταση ρεύματος.
i08335005

Γενικές Πληροφορίες
Κινδύνων
Κωδικοί SMCS: 7606

Μην χρησιμοποιείτε και μην πραγματοποιείτε εργασίες σε αυτό τον εξοπλισμό εάν δεν έχετε διαβάσει και κατανοήσει τις οδηγίες και τις
προειδοποιήσεις στα Εγχειρίδια λειτουργίας και
συντήρησης. Η μη τήρηση των οδηγιών ή η μη
λήψη μέτρων προφύλαξης σύμφωνα με τις
προειδοποιήσεις μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό ή θάνατο. Απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο Caterpillar για αντίτυπα των εγχειριδίων. Η
σωστή φροντίδα αποτελεί δική σας ευθύνη.

• Αν χρησιμοποιηθεί ασφάλεια με υψηλότερη
ονομαστική ένταση ρεύματος, μπορεί να υποστεί
σοβαρή ζημιά η μονάδα.
• Προσέξτε να μην εισχωρήσει νερό, μεταλλικές
ακίδες ή άλλα ξένα σώματα μέσα στο ραδιόφωνο.
Το νερό, οι μεταλλικές ακίδες και τα ξένα σώματα
μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργίες ή να
δημιουργήσουν κινδύνους για την ασφάλεια, όπως
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
• Αν το μηχάνημα έχει μείνει σταθμευμένο για
μεγάλο διάστημα σε υψηλές ή χαμηλές
θερμοκρασίες περιβάλλοντος, περιμένετε να
επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα η θερμοκρασία
μέσα στο μηχάνημα πριν θέσετε σε λειτουργία το
ραδιόφωνο.

Πριν από τη λειτουργία
Πρόλογος
Το παρόν έγγραφο αποτελεί παράρτημα του
Εγχειριδίου λειτουργίας και συντήρησης του
εξοπλισμού. Επισυνάψτε μόνιμα το παρόν έγγραφο
στο Εγχειρίδιο λειτουργίας και συντήρησης του
εξοπλισμού.

Μην αυξάνετε υπερβολικά την ένταση του ήχου. Η
ένταση του ήχου πρέπει να παραμένει σε επίπεδα
στα οποία μπορείτε να ακούτε εξωτερικούς
προειδοποιητικούς ήχους (κόρνες, σειρήνες κ.ο.κ.).
Σταματήστε το μηχάνημα πριν εκτελέσετε
πολύπλοκες εργασίες.

Εισαγωγή

Προσοχή

Αυτό το έγγραφο περιλαμβάνει πληροφορίες για τη
λειτουργία του εταιρικού συστήματος ραδιοφώνου και
ψυχαγωγίας Cat ® Premium.

Μην ανοίγετε το κάλυμμα και μην επισκευάζετε τη
μονάδα. Ζητήστε βοήθεια από τον εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο.

Μην χρησιμοποιήσετε τον εξοπλισμό και μην
πραγματοποιήσετε καμία εργασία συντήρησης στον
εξοπλισμό εάν δεν έχετε πρώτα διαβάσει και
κατανοήσει τις οδηγίες και τις προειδοποιήσεις που
περιλαμβάνονται στο Εγχειρίδιο λειτουργίας και
συντήρησης του εξοπλισμού. Πριν χρησιμοποιήσετε
το μηχάνημα που περιλαμβάνει το σύστημα
ραδιοφώνου AM/FM Cat, θα πρέπει να έχετε
κατανοήσει το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου.

Σημείωση: Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και ο
σχεδιασμός της συσκευής μπορεί να τροποποιηθούν
χωρίς προειδοποίηση λόγω τεχνολογικών
βελτιώσεων.

Προειδοποιήσεις και συμμόρφωση

Αν το προϊόν χρησιμοποιείται πάνω σε κινητό
εξοπλισμό ή εξοπλισμό που βρίσκεται σε περιοχές
όπου δεν υπάρχει άμεση πρόσβαση στο διαδίκτυο,
το Εγχειρίδιο λειτουργίας και συντήρησης θα πρέπει
να τυπώνεται και να φυλάσσεται μαζί με το προϊόν.

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν Εγχειρίδιο
λειτουργίας και συντήρησης πριν χρησιμοποιήσετε
τον εξοπλισμό, και φυλάξτε το παρόν Εγχειρίδιο
λειτουργίας και συντήρησης για μελλοντική αναφορά.

Προσοχή
• Αποσυνδέστε τον αρνητικό πόλο της μπαταρίας
του οχήματος κατά την εγκατάσταση και τη
σύνδεση της μονάδας.

Τα εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης (OMM)
είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο:
https://www.cat.com/en_US/products/new/parts/
radioownersmanual.html#.html

Για περισσότερες πληροφορίες ή για αντίτυπο του
Εγχειριδίου λειτουργίας και συντήρησης σε χαρτί,
απευθυνθείτε στον πλησιέστερο αντιπρόσωπο Cat:
https://www.cat.com/en_US/support/dealerlocator.html
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Πληροφορίες κανονιστικής συμμόρφωσης
Εξαρτήματα ραδιοσυχνοτήτων

Πληροφορίες κανονιστικής
συμμόρφωσης
Εξαρτήματα
ραδιοσυχνοτήτων
i08335004

Ραδιόφωνο ψυχαγωγίας
(Εταιρικό ραδιόφωνο Premium
(DEA700))
Κωδικοί SMCS: 7338
Πίνακας 1

Μοντέλο

Κωδικός ανταλλακτικού Cat

Εταιρικό ραδιόφωνο (24V) Caterpillar Premium

562-4777

Εταιρικό ραδιόφωνο (24V) Caterpillar Premium

562-4778

Εταιρικό ραδιόφωνο (24V) Caterpillar Premium

562-4779

Εταιρικό ραδιόφωνο (12V) Caterpillar Premium

585-1577

Εταιρικό ραδιόφωνο (12V) Caterpillar Premium

585-1578

Εταιρικό ραδιόφωνο (12V) Caterpillar Premium

585-1579

Προδιαγραφές
Οι ακόλουθες προδιαγραφές παρέχονται ως
βοήθημα για μελέτες εκτίμησης σχετικών κινδύνων
και για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με το σύνολο
των κατά τόπους κανονισμών:
Πίνακας 2

Τάση λειτουργίας και κατανάλωση ρεύματος
Μοντέλο

Εύρος τάσης

Κατανάλωση
ρεύματος

Εταιρικό ραδιόφωνο 24V

16V - 32V

7A

Εταιρικό ραδιόφωνο 12V

10,8V - 16V

7A

Πίνακας 3

Προδιαγραφές ραδιοφώνου
Λειτουργία

Εύρος συχνοτήτων

WB

162,40 MHz - 162,55 MHz

AM

522 kHz - 1710 kHz

FM

87,5 MHz - 108,00 MHz

DAB

153 kHz - 279 kHz

SXM

2332,5 MHz - 2345,0 MHz

Bluetooth

2402 MHz - 2480 MHz
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Πληροφορίες κανονιστικής συμμόρφωσης
Εταιρικό ραδιόφωνο Premium (DEA700)

Πίνακας 4

Συχνότητα ζώνης συχνοτήτων
Παράμετρος

WX
(Δελτία
καιρού)

Ευρώπη

Ηνωμένες
Πολιτείες

Λατινική
Αμερική

Ιαπωνία

Κίνα

Σαουδική
Αραβία

Εύρος (MHz)

Δ/Υ

162,40 - 162,55

Δ/Υ

Δ/Υ

Δ/Υ

Δ/Υ

Βήμα αναζήτησης (kHz)

Δ/Υ

25

Δ/Υ

Δ/Υ

Δ/Υ

Δ/Υ

Βήμα μη αυτόματου συντονισμού (kHz)

Δ/Υ

25

Δ/Υ

Δ/Υ

Δ/Υ

Δ/Υ

153 - 279

Δ/Υ

Δ/Υ

Δ/Υ

Δ/Υ

Δ/Υ

Βήμα αναζήτησης (kHz)

9

Δ/Υ

Δ/Υ

Δ/Υ

Δ/Υ

Δ/Υ

Βήμα μη αυτόματου συντονισμού (kHz)

9

Δ/Υ

Δ/Υ

Δ/Υ

Δ/Υ

Δ/Υ

522 - 1620

530 - 1710

530 - 1710

522 - 1629

531 - 1602

531 - 1602

Βήμα αναζήτησης (kHz)

9

10

10

9

9

9

Βήμα μη αυτόματου συντονισμού (kHz)

9

10

10

9

9

9

87,5 - 108,0

87,7 - 107,9

87,5 - 107,9

76,0 - 90,0

87,5 - 107,9

87,5 - 108,0

Βήμα αναζήτησης (kHz)

100

200

100

100

100

100

Βήμα μη αυτόματου συντονισμού (kHz)

100

200

100

100

100

100

Εύρος (kHz)

LW

Εύρος (kHz)

AM

Εύρος (MHz)

FM

Δηλώσεις πιστοποίησης
Δήλωση της Ομοσπονδιακής
Επιτροπής Επικοινωνιών των ΗΠΑ
(FCC) και του Υπουργείου
Βιομηχανίας του Καναδά (IC)
Παρεμβολή
Αυτό το ραδιόφωνο συμμορφώνεται με την Ενότητα
15 των κανονισμών της FCC και με τα πρότυπα RSS
του Υπουργείου Βιομηχανίας του Καναδά (IC) για τις
συσκευές ραδιοεπικοινωνίας χωρίς υποχρέωση
αδειοδότησης. Η λειτουργία της συσκευής υπόκειται
στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις: (1) αυτή η
συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί παρεμβολές, και (2)
αυτή η συσκευή θα πρέπει να δέχεται κάθε είδους
παρεμβολή, περιλαμβανομένων των παρεμβολών
που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία
της συσκευής.
Έκθεση σε ακτινοβολία

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τα όρια έκθεσης
σε ακτινοβολία σε μη ελεγχόμενο περιβάλλον, όπως
ορίζονται από τις αρχές FCC/IC, και πληροί τις
κατευθυντήριες οδηγίες της FCC για την έκθεση σε
ραδιοσυχνότητες (RF). Οι κατευθυντήριες οδηγίες για
την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες (RF)
περιλαμβάνονται στο Παράρτημα C του Δελτίου
OET65. Η συσκευή συμμορφώνεται επίσης με το
πρότυπο RSS-102 των κανονισμών του IC σχετικά
με την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες (RF). Ο πομπός
δεν πρέπει να τοποθετείται κοντά σε κεραία ή να
λειτουργεί μαζί με οποιαδήποτε άλλη κεραία ή
πομπό.
Δήλωση περί ψηφιακής συσκευής κλάσης Β κατά
FCC
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9
Πληροφορίες κανονιστικής συμμόρφωσης
Εταιρικό ραδιόφωνο Premium (DEA700)

Αυτός ο εξοπλισμός έχει υποβληθεί σε δοκιμή και
έχει διαπιστωθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια που
ισχύουν για τις ψηφιακές συσκευές κλάσης Β,
σύμφωνα με την ενότητα 15 των κανονισμών της
FCC. Τα όρια αυτά έχουν θεσπιστεί ώστε να
παρέχουν ικανοποιητική προστασία από επιζήμιες
παρεμβολές σε οικιακή εγκατάσταση. Αυτός ο
εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να
εκπέμπει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων. Εάν ο
εξοπλισμός δεν έχει εγκατασταθεί και δεν
χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να
προκαλέσει επιζήμιες παρεμβολές στις
ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν παρέχεται εγγύηση
ότι δεν θα παρουσιαστούν παρεμβολές σε καμία
επιμέρους εγκατάσταση. Αν αυτός ο εξοπλισμός
προκαλεί επιζήμιες παρεμβολές στη ραδιοφωνική ή
τηλεοπτική λήψη, γεγονός που μπορεί να
διαπιστωθεί ενεργοποιώντας και απενεργοποιώντας
τον εξοπλισμό, ο χρήστης παροτρύνεται να
επιχειρήσει να διορθώσει τις παρεμβολές με έναν ή
περισσότερους από τους παρακάτω τρόπους:
• Επικοινωνώντας με τον επίσημο αντιπρόσωπο ή
έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για
βοήθεια.
Δήλωση τροποποίησης
Η Caterpillar δεν έχει εγκρίνει καμία αλλαγή ή
τροποποίηση αυτής της συσκευής από τον χρήστη.
Οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση μπορεί να
ακυρώσει το δικαίωμα του χρήστη να χρησιμοποιεί
τον εξοπλισμό.
Αλλαγές ή τροποποιήσεις αυτής της συσκευής, χωρίς
ρητή εξουσιοδότηση, ενδέχεται να ακυρώσουν την
εξουσιοδότηση του χρήστη να χρησιμοποιεί τον
εξοπλισμό.
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Εταιρικό ραδιόφωνο Premium (DEA700)

Δήλωση συμμόρφωσης - Ευρωπαϊκή
Ένωση
Πίνακας 5
CATERPILLAR ®
Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ
Η παρούσα δήλωση συμμόρφωσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, εξ ονόματος του κατασκευαστή:
CATERPILLAR INC
100 N.E. Adams Street
Peoria, IL 61629
USA
δηλώνει διά του παρόντος ότι το προϊόν, αντικείμενο της παρούσας περιγραφής: ραδιόφωνο αυτοκινήτου με AM/FM/BT/DAB
Μάρκα: Caterpillar
Κωδ. ανταλλακτικού:

Μοντέλο: Εταιρικό ραδιόφωνο Premium
562-4777 (AM/FM/BT)

585-1577 (AM/FM/BT)

562-4778 (AM/FM/BT/DAB)

585-1578 (AM/FM/BT/DAB)

συμμορφώνεται με τη σχετική εναρμονισμένη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Οδηγία 2014/53/ΕΕ
Οδηγία 2011/65/ΕΕ
Η συμμόρφωση αποδεικνύεται βάσει της συμμόρφωσης με τις ισχύουσες απαιτήσεις των ακόλουθων εγγράφων:
Διαδικασία αξιολόγησης: ______ Παράρτημα II, ___X____ Παράρτημα III, _______Παράρτημα IV
ΟΔΗΓΙΑ

ΑΡΘΡΟ

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

2014/53/ΕΕ RED

LVD (άρθρο 3.1α):

EN 62368-1:2014+Feb+May 2015
EN 60950-1:2005/A2:2013

EMC (άρθρο 3.1β):

EN 301 489-1 V2.2.0
EN 301 489-17 V3.2.0
EN 55032+C1 2015/2016
EN 55035 2017

RF (Άρθρο 3.2)

EN 300 328 V2.1.1
EN 303 345 V1.1.7

2011/65/EU RoHS

EN 50581: 2012

Όνομα κοινοποιημένου οργανισμού: Bureau Veritas Consumer Products Services Inc.
Αριθμός κοινοποιημένου οργανισμού:
1797
Αρ. πιστοποιητικού εξέτασης: CS28255

Εικόνα 1

g06605554
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Λειτουργία

Ενότητα λειτουργίας

• 24 VDC

Στερεοφωνικοί δέκτες

Λειτουργία
i08335002

Ραδιόφωνο
Κωδικοί SMCS: 7338
Εικόνα 2

Όταν οδηγείτε, τα μάτια σας πρέπει πάντα να
βρίσκονται στο δρόμο και τα χέρια σας στο
τιμόνι, και όλη σας η προσοχή να επικεντρώνεται
στις συνήθεις διαδικασίες οδήγησης. Ο οδηγός
είναι σε κάθε περίπτωση υπεύθυνος για την
ασφαλή λειτουργία του οχήματος. Αν δεν έχετε τα
μάτια σας στο δρόμο και τα χέρια σας στο τιμόνι
όταν οδηγείτε, μπορεί να τραυματίσετε τον εαυτό
σας ή άλλους.

AM/FM/Bluetooth/USB/AUX

Εισαγωγή

Εικόνα 3

Στο παρόν Εγχειρίδιο λειτουργίας και συντήρησης
περιγράφονται λειτουργίες που μπορεί να
περιλαμβάνονται ή να μην περιλαμβάνονται στο
εγκατεστημένο σύστημα, είτε διότι πρόκειται για
προαιρετικές λειτουργίες που δεν αγοράστηκαν είτε
λόγω αλλαγών του συστήματος μετά την εκτύπωση
του παρόντος Εγχειριδίου λειτουργίας και
συντήρησης. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται
στο παρόν Εγχειρίδιο λειτουργίας και συντήρησης
ήταν ακριβείς κατά την ημερομηνία έκδοσης του
παρόντος. Απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο για
πληροφορίες σχετικά με τις αλλαγές που μπορεί να
έχουν πραγματοποιηθεί.
Το σύστημα του ραδιοφώνου ελέγχεται με τα
κουμπιά.
Σημείωση: Είναι σημαντικό να γνωρίζεται ότι
υπάρχουν δύο τύποι αυτών των ραδιοφώνων:
• 12 VDC

g06485452

g06485454

SXM/AM/FM/Bluetooth/USB/AUX

Εικόνα 4

DAB/AM/FM/Bluetooth/USB/AUX

Ακροδέκτες εξόδου ραδιοφώνου
Οι ακροδέκτες εξόδου του ραδιοφώνου
περιλαμβάνονται στην εικόνα 5

g06485457

12

M0106190-01

Ενότητα λειτουργίας
Ραδιόφωνο

Εικόνα 6

g06425480

Γενικές λειτουργίες ραδιοφωνικού δέκτη

Εικόνα 5

g06613634

Εικόνα 7

(1) Phone (Τηλέφωνο)
(2) DISP (Οθόνη)
(3) SRC/PWR/ESC (Πηγή ήχου/Ενεργοποίηση/Έξοδος)
(4) Περιστρεφόμενο κουμπί
(5) NEXT (Επόμενο)
(6) PREV (Προηγούμενο)
(7) RDM (Τυχαία αναπαραγωγή)
(8) RPT (Επανάληψη)
(9) Αναπαραγωγή/Παύση
(10) Περιήγηση
(11) SCAN/ASCN (Σάρωση/Αυτόματη σάρωση)

g06485466
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Ραδιόφωνο

Λειτουργία κουμπιών ραδιοφώνου

SCAN/ASCAN (Σάρωση/Αυτόματη σάρωση)

SRC (Πηγή/ Ενεργοποίηση)

Σαρώνει ραδιοφωνικούς σταθμούς/αρχεία και
φακέλους MP3/WMA, και στη λειτουργία ραδιοφώνου
αποθηκεύει τους σταθμούς με το ισχυρότερο σήμα
στη μνήμη προεπιλεγμένων σταθμών.

Πατήστε το κουμπί SRC για να ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ
το ραδιόφωνο και για να επιλέξετε πηγή ήχου. FM ->
AM -> SXM ή DAB (εάν υποστηρίζεται) -> WX ή LW
-> USB/ipod (εάν υποστηρίζεται και έχει συνδεθεί) ->
Front AUX (εάν έχει συνδεθεί) -> Rear Aux ->
Bluetooth Audio (εάν υποστηρίζεται και έχει
συνδεθεί).
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για να
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ το ραδιόφωνο.
Ωριαίος χρονομετρητής
Όταν ο διακόπτης εκκίνησης βρίσκεται στη θέση
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, αν πατήσετε το κουμπί SRC,
θα ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ ο δέκτης και ο ωριαίος
χρονομετρητής του ραδιοφώνου. Το ραδιόφωνο θα
σβήσει μετά από 1 ώρα ή αν πατήσετε και κρατήσετε
πατημένο το κουμπί SRC.
Κουμπί έντασης ήχου/OK
Γυρίστε το κουμπί για να αυξομειώσετε την ένταση
του ήχου.
Πατήστε το κουμπί για λιγότερο από 3 δευτερόλεπτα
για σίγαση του ήχου.
Πατήστε για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα για να
εμφανιστεί το μενού αλλαγής ρυθμίσεων. Γυρνώντας
το κουμπί, θα διατρέξετε τα διαθέσιμα μενού.
Επιλέξτε ένα μενού και πατήστε το κουμπί για
επιβεβαίωση της επιλογής.
PREV (Προηγούμενο/Πίσω)
Πατήστε για να επιλέξετε το προηγούμενο κομμάτι ή
τον προηγούμενο σταθμό. Πατήστε και κρατήστε
πατημένο το κουμπί για ταχεία μετάβαση προς τα
πίσω (FR) ή αλλαγή ραδιοφωνικής συχνότητας προς
τα πίσω.
NEXT (Επόμενο/Μπροστά)
Πατήστε για να επιλέξετε το επόμενο κομμάτι ή τον
επόμενο σταθμό. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το
κουμπί για ταχεία μετάβαση προς τα εμπρός (FF) ή
αλλαγή ραδιοφωνικής συχνότητας προς τα εμπρός.

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ/ΠΑΥΣΗ
Πατήστε για παύση/ κατάργηση παύσης του
τρέχοντος μέσου αναπαραγωγής.
RPT (Επανάληψη)
Πατήστε για να επαναληφθεί το τρέχον κομμάτι.
Πατήστε ξανά για να σταματήσει η επανάληψη. Δείτε
αν εμφανίζεται το εικονίδιο “RPT” στην οθόνη του
ραδιοφώνου για να ενεργοποιήσετε ή να
απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ
Πατήστε για να περιηγηθείτε στη συσκευή και να
επιλέξετε ένα συγκεκριμένο τραγούδι ή περιεχόμενο
αναπαραγωγής (ισχύει για στικάκια USB και για
συσκευές iPod).
RDM (Τυχαία αναπαραγωγή)
Πατήστε για τυχαία αναπαραγωγή των κομματιών.
Πατήστε ξανά για να σταματήσει η λειτουργία τυχαίας
αναπαραγωγής. Δείτε αν εμφανίζεται το εικονίδιο
“RDM” στην οθόνη του ραδιοφώνου για να
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ή να ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ
αυτή τη λειτουργία.
ESC/SRC (Έξοδος)
Πατήστε για να βγείτε από το τρέχον επίπεδο μενού
και να περάσετε στο προηγούμενο επίπεδο. Όταν
βρίσκεται σε λειτουργία Bluetooth (εάν
υποστηρίζεται). Πατήστε για να απορρίψετε ή να
ακυρώσετε μια κλήση.
DISP (Οθόνη)
Αν ο διακόπτης εκκίνησης του κινητήρα βρίσκεται στη
θέση ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ:
• Πατήστε για να αλλάξετε την πηγή ήχου που
εμφανίζεται στην οθόνη.
Αν ο διακόπτης εκκίνησης του κινητήρα βρίσκεται στη
θέση ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

Τηλέφωνο (εάν υποστηρίζεται)
Πατήστε το κουμπί του τηλεφώνου για να εμφανιστεί
το μενού Bluetooth. Όταν είναι ενεργοποιημένη η
λειτουργία Bluetooth και έχει συνδεθεί συσκευή, εάν
πατήσετε παρατεταμένα το κουμπί, θα εμφανιστεί το
μενού κλήσεων. Πατώντας στιγμιαία το κουμπί,
αποδέχεστε μια εισερχόμενη κλήση.

• Πατήστε για να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο και
να εμφανιστεί το ρολόι για μερικά δευτερόλεπτα.
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Ραδιόφωνο

Ραδιόφωνο

Αναζήτηση σταθμού

Πηγή ήχου

Αν ενεργοποιηθεί η λειτουργία “αναζήτησης” , το
ραδιόφωνο θα σαρώνει προς τα εμπρός/πίσω τις
συχνότητες, μέχρι να βρει έναν σταθμό στον οποίο
θα μπορεί να συντονιστεί.

Για πρόσβαση στις πηγές ήχου AM, FM, WX/LW,
SXM/DAB (εάν υποστηρίζεται), iPod, USB, Rear Aux,
Front Aux, ή BT Audio, πραγματοποιήστε τα εξής:
•

Πατήστε το κουμπί SRC του ραδιοφώνου για να
διατρέξετε τις επιλογές και να επιλέξετε την
επιθυμητή λειτουργία.

Η πρόσβαση στις πηγές ήχου USB/iPod και BT Audio
είναι δυνατή μόνο αν οι πηγές USB/iPod και BT
υποστηρίζονται από το μοντέλο του ραδιοφώνου και
εφόσον έχει συνδεθεί/εισαχθεί συσκευή για τη
συγκεκριμένη πηγή ήχου.
Σημείωση: Αν η συσκευή έχει συνδεθεί μέσω
διαφορετικών θυρών ταυτόχρονα, η λειτουργία δεν
είναι εγγυημένη στη βέλτιστη απόδοση (εξαρτάται
από τη συσκευή). Παράδειγμα: συσκευή
συνδεδεμένη στην μπροστινή θύρα Aux και μέσω
Bluetooth ή στη θύρα USB και μέσω Bluetooth
ταυτόχρονα.

Ραδιόφωνο AM-FM-WX/LW
Χρήση του ραδιοφώνου.
Συντονισμός
Επιλέξτε την επιθυμητή “διαμόρφωση ραδιοφώνου” .
Όταν το ραδιόφωνο είναι ρυθμισμένο στη θέση
MANUAL (ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ), το
ραδιόφωνο θα λειτουργεί ως εξής:
• Μη αυτόματος συντονισμός σε σταθμούς,
πατώντας στιγμιαία τα κουμπιά “NEXT” ή “PREV” .
• Αναζήτηση σταθμών, πατώντας παρατεταμένα τα
κουμπιά “NEXT” ή “PREV” .
Όταν το ραδιόφωνο είναι ρυθμισμένο στη θέση
AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ), το ραδιόφωνο θα
λειτουργεί ως εξής:
• Αναζήτηση σταθμών, πατώντας στιγμιαία τα
κουμπιά “NEXT” ή “PREV” .

Σημείωση: Αν δεν βρεθεί σταθμός στον οποίο να
μπορεί να συντονιστεί το ραδιόφωνο, θα εμφανιστεί
το μήνυμα “NO STATION FOUND (ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΕ
ΚΑΝΕΝΑΣ ΣΤΑΘΜΟΣ)” .

Προεπιλεγμένοι σταθμοί
Αποθήκευση προεπιλεγμένων σταθμών
Πατήστε στιγμιαία οποιοδήποτε κουμπί προεπιλογής
(1-6). Μόλις απελευθερώσετε το κουμπί, το
ραδιόφωνο θα συντονιστεί στην αντίστοιχη
αποθηκευμένη συχνότητα.
SCAN (Σάρωση)
Για να ξεκινήσετε σάρωση, πατήστε στιγμιαία το
κουμπί SCAN/ASCN. Όταν ξεκινά η ΣΑΡΩΣΗ, το
ραδιόφωνο σαρώνει προς τα εμπρός τις συχνότητες,
σταματά στην επόμενη ισχυρή συχνότητα για 8
δευτερόλεπτα και μετά συνεχίζει μέχρι να βρει τον
επόμενο σταθμό με ισχυρό σήμα.
Σημείωση: Αν δεν βρεθεί κανένας σταθμός μετά από
δύο σαρώσεις της ζώνης συχνοτήτων, το ραδιόφωνο
θα εμφανίσει το μήνυμα “NO STATION FOUND (ΔΕΝ
ΒΡΕΘΗΚΕ ΚΑΝΕΝΑΣ ΣΤΑΘΜΟΣ)” και θα
συντονιστεί στην αρχική συχνότητα.
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΑΡΩΣΗ
Αυτή η λειτουργία αποθηκεύει προσωρινά στα
κουμπιά προεπιλογής τους έξι σταθμούς με το
ισχυρότερο σήμα στην επιλεγμένη ζώνη συχνοτήτων,
μέχρι να απενεργοποιηθεί το ραδιόφωνο ή να αλλάξει
η πηγή ήχου.
Στην “ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΑΡΩΣΗ” , οι συχνότητες δεν
αποθηκεύονται στα κουμπιά προεπιλογής με
αριθμητική σειρά. Οι προεπιλεγμένοι σταθμοί
αποθηκεύονται με τη σειρά που εντοπίζονται και
ανάλογα με την ποιότητα σήματος της συχνότητας.

Μη αυτόματος συντονισμός

Για να ξεκινήσετε “ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΑΡΩΣΗ” , πατήστε
παρατεταμένα το κουμπί “SCN/ASCN” μέχρι να
ακουστεί ένα μπιπ. Θα αρχίσει να αναβοσβήνει το
εικονίδιο “AUTO SCAN” όσο το ραδιόφωνο θα
αποθηκεύει τους προσωρινούς προεπιλεγμένους
σταθμούς.

Η τρέχουσα συχνότητα αυξομειώνεται ανά βήματα
των 0,2 MHz (λειτουργία USA FM), 10 kHz
(λειτουργία USA AM) και κατά ένα κανάλι (25 kHz)
στη λειτουργία WX.

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία αποθήκευσης, το
ραδιόφωνο θα συντονιστεί στον προεπιλεγμένο
σταθμό 1 και το εικονίδιο “AUTO SCAN” θα είναι
αναμμένο όσο είναι ενεργή η λειτουργία.

• Μη αυτόματος συντονισμός σε σταθμούς,
πατώντας παρατεταμένα τα κουμπιά “NEXT” ή
“PREV” .

M0106190-01
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Ραδιόφωνο

Για να συντονιστείτε σε οποιαδήποτε από τις 6
συχνότητες ή για να αποθηκεύσετε νέους
προεπιλεγμένους σταθμούς, ακολουθήστε τα βήματα
που περιγράφονται στην ενότητα για τους
προεπιλεγμένους σταθμούς.
Για να βγείτε από αυτή τη λειτουργία και να
επιστρέψετε στους αρχικούς προεπιλεγμένους
σταθμούς, πραγματοποιήστε οποιαδήποτε από τις
ακόλουθες ενέργειες:
• Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί SCAN/
ASCAN.
• Πατήστε το κουμπί SRC/PWR.
• Απενεργοποιήστε το ραδιόφωνο.
• Επανεκκινήστε το όχημα από τον διακόπτη
εκκίνησης.
• Αποσυνδέστε την μπαταρία.
WX (Δελτία καιρού)
Η μπάντα συχνοτήτων WX αντιστοιχεί στις
συχνότητες των κρατικών δελτίων καιρού. Το
ραδιόφωνο μπορεί να συντονιστεί στα 7 κανάλια
δελτίων καιρού. Ανατρέξτε στις ενότητες
“Συντονισμός”, “Προεπιλεγμένοι σταθμοί” και “SCAN
(Σάρωση)” σε αυτό το εγχειρίδιο για περισσότερες
πληροφορίες.
LW
Η ραδιοφωνική ζώνη συχνοτήτων μακρών κυμάτων
(Long Wave ή LW) χρησιμοποιείται κυρίως στην
Ευρώπη. Το ραδιόφωνο μπορεί να συντονιστεί σε
εύρος συχνοτήτων μεταξύ 153 και 279 KHz. Η
διαβάθμιση συχνότητας ανάμεσα στο προηγούμενο ή
το επόμενο κανάλι είναι 9 KHz.
Για να διατρέξετε τη ζώνη συχνοτήτων LW, ανατρέξτε
στις ενότητες “Συντονισμός”, “Προεπιλεγμένοι
σταθμοί” και “SCAN (Σάρωση)” σε αυτό το εγχειρίδιο.

SXM (εάν υποστηρίζεται)
Τα οχήματα με έγκυρη συνδρομή δορυφορικού
ραδιοφώνου SiriusXM ® μπορούν να συντονιστούν
στα ραδιοφωνικά προγράμματα SiriusXM.
Το δορυφορικό ραδιόφωνο SiriusXM παρέχει μεγάλη
ποικιλία προγραμμάτων και μουσικής σε όλη την
επικράτεια των Ηνωμένων Πολιτειών, χωρίς
διαφημίσεις και με ψηφιακή ποιότητα ήχου.

Οθόνη SXM
Όταν είναι ενεργή η υπηρεσία SiriusXM, στην οθόνη
μπορεί να εμφανίζεται ο αριθμός του σταθμού, το
όνομα του σταθμού, το όνομα του καλλιτέχνη/
πληροφορίες περιεχομένου, ο τίτλος του τραγουδιού
ή το όνομα της κατηγορίας σταθμού. Η υπηρεσία
SiriusXM μπορεί να ενημερώνει τις πληροφορίες ανά
πάσα στιγμή.
Για να αλλάξετε το είδος των πληροφοριών που
εμφανίζονται στην οθόνη, πατήστε στιγμιαία το
κουμπί DISP (Οθόνη).
Αν επιλεχθεί άλλος σταθμός, αλλάξει το τραγούδι,
επιλεχθεί πηγή SXM (κατά την ενεργοποίηση της
συσκευής ή κατά την αλλαγή πηγής) ή ενημερωθούν
οι πληροφορίες, όλα τα στοιχεία θα εμφανιστούν
στην οθόνη με μηνύματα τηλεειδοποίησης.
Σημείωση: Μπορείτε να διακόψετε τα μηνύματα
τηλεειδοποίησης, πατώντας στιγμιαία το κουμπί
DISP (Οθόνη).
Επιλογή κατηγοριών SXM
Οι σταθμοί της υπηρεσίας SiriusXM είναι
οργανωμένοι σε κατηγορίες.
Η λίστα με τις κατηγορίες σταθμών της υπηρεσίας
SXM βρίσκεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα:
http://www.siriusxm.com/sxm/pdf/sirius/
channelguide.pdf
Για να αλλάξετε την τρέχουσα κατηγορία, πατήστε
παρατεταμένα το κουμπί NEXT/PREV (Επόμενο/
Προηγούμενο) και το ραδιόφωνο θα συντονιστεί στο
πρώτο κανάλι της επόμενης ή της προηγούμενης
κατηγορίας.
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση αναζήτησης
εντός κατηγορίας
Αν έχει ενεργοποιηθεί η αναζήτηση εντός κατηγορίας,
γίνεται αναζήτηση μόνο στα κανάλια που
περιλαμβάνονται στην τρέχουσα κατηγορία. Αν έχει
ενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργία, είναι αναμμένο το
εικονίδιο κατηγορίας (CAT).
Αν έχει απενεργοποιηθεί η αναζήτηση εντός
κατηγορίας, γίνεται αναζήτηση σε όλα τα κανάλια. Αν
έχει απενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργία, το εικονίδιο
κατηγορίας (CAT) είναι σβηστό.
Κατά την ενεργοποίηση της συσκευής, η περιήγηση
εντός κατηγορίας είναι απενεργοποιημένη από
προεπιλογή.
Επιλογή καναλιών SXM
Η αποθήκευση προεπιλεγμένων σταθμών και η
λειτουργία σάρωσης λειτουργούν όπως περιγράφεται
στην ενότητα “Ραδιόφωνο AM-FM-WX/LW” σε αυτό
το εγχειρίδιο.
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Κουμπί NEXT (Επόμενο)
Όταν είναι ενεργοποιημένη η υπηρεσία SXM, το
ραδιόφωνο θα περάσει στο επόμενο διαθέσιμο
κανάλι με αριθμητική σειρά.
Κουμπί PREV (Προηγούμενο)
Όταν είναι ενεργοποιημένη η υπηρεσία SXM, το
ραδιόφωνο θα περάσει στο προηγούμενο διαθέσιμο
κανάλι με αριθμητική σειρά.
Σημείωση: Αν δεν είναι ενεργοποιημένη η υπηρεσία
SXM, είναι διαθέσιμα μόνο τα ελεύθερα κανάλια
(free-to-air).
Αποθήκευση προεπιλεγμένων καναλιών SXM
Συντονιστείτε στο επιθυμητό κανάλι και μετά πατήστε
παρατεταμένα οποιοδήποτε κουμπί προεπιλογής (16), μέχρι να ακουστεί ένα μπιπ από το ραδιόφωνο,
που επιβεβαιώνει ότι αποθηκεύτηκε ο σταθμός.
Για να συντονιστείτε στους αποθηκευμένους
σταθμούς, πατήστε στιγμιαία οποιοδήποτε κουμπί
προεπιλογής (1-6).
ID ραδιοφώνου SXM
Αν συντονιστείτε στο κανάλι 0, η ετικέτα “RADIO ID
(ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ)” θα εναλλάσσεται με
τον οκταψήφιο κωδικό του ραδιοφώνου SXM. Αυτά
τα δύο μηνύματα θα εναλλάσσονται στην οθόνη.
Αυτός ο κωδικός απαιτείται για να ενεργοποιηθεί η
υπηρεσία.
Το κουμπί DISP (Οθόνη) δεν λειτουργεί στο κανάλι 0.
Το κανάλι 0 δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι
ενεργοποιημένη η “αναζήτηση εντός κατηγορίας” .

επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη, πατήστε
“OK” (περιστρεφόμενο κουμπί).
CH UNAVAILABLE (ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΚΑΝΑΛΙ) – Το
κανάλι που μόλις επιλέξατε ή το τρέχον επιλεγμένο
κανάλι αναφέρονται ως μη διαθέσιμα. Μη διαθέσιμα
είναι τα κανάλια που βρίσκονται μέσα στη νόμιμη
εμβέλεια, αλλά δεν είναι εκείνη τη στιγμή διαθέσιμα
για χρήση. Ή είναι κανάλια που δεν περιλαμβάνονται
στο συγκεκριμένο συνδρομητικό πακέτο της
υπηρεσίας SXM. Μετά από 5 δευτερόλεπτα, θα
συντονιστείτε στο κανάλι 1.
TUNE START (ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ) –
Αν συντονιστείτε σε έναν προεπιλεγμένο σταθμό
SXM και δεν έχετε ακούσει το τρέχον κομμάτι
προηγουμένως, το ραδιόφωνο θα παίξει αυτόματα το
κομμάτι από την αρχή, χρησιμοποιώντας την
προσωρινή μνήμη “άμεσης επανάληψης
αναπαραγωγής” . Για να ενεργοποιήσετε/
απενεργοποιήσετε τη λειτουργία “Tune Start” ,
ακολουθήστε τα βήματα στην παράγραφο "TUNE
START" (ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ).
INSTANT REPLAY (ΑΜΕΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) – Όταν έχετε συντονιστεί σε έναν
προεπιλεγμένο σταθμό, το ραδιόφωνο θα σας
παρέχει αυτόματα πρόσβαση στο περιεχόμενο του
καναλιού που είναι αποθηκευμένο στην προσωρινή
μνήμη μέσω των λειτουργιών “Instant Replay” , έτσι
ώστε να μπορείτε να διατρέξετε αυτό το περιεχόμενο.
Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη
λειτουργία “Instant Replay” , πατήστε παρατεταμένα
το κουμπί “DISP” ενώ είναι ενεργή η πηγή ήχου SXM.
Όταν είναι ενεργοποιημένη η “άμεση επανάληψη
αναπαραγωγής” , η λειτουργία “Instant Replay”
ενεργοποιεί τη δεύτερη λειτουργία των κουμπιών
προεπιλογής.

Μηνύματα SXM
• Ένα κομμάτι πίσω – πατήστε στιγμιαία το P1
SXM BUSY (SXM ΑΠΑΣΧΟΛΗΜΕΝΟ) – Το
ραδιόφωνο λαμβάνει ή/και επεξεργάζεται ηχητικά
δεδομένα ή/και δεδομένα κειμένου. Δεν απαιτείται
καμία ενέργεια.
CHECK ANTENNA (ΕΛΕΓΞΤΕ ΚΕΡΑΙΑ) – Η κεραία
SXM ή το καλώδιο της κεραίας δεν είναι συνδεδεμένα
στο ραδιόφωνο ή υπάρχει βραχυκύκλωμα στην
κεραία.
NO SIGNAL (ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΗΜΑ) – Η μονάδα του
δέκτη SXM αναφέρει κατάσταση “απουσίας σήματος”
. Θα λειτουργεί μόνο το κανάλι 0, μέχρι να
αποκατασταθεί η επικοινωνία με τους δορυφόρους
SXM.
CHAN UNSUBSCRIBED (ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ) – Η συνδρομή του
ραδιοφώνου στην υπηρεσία SXM ενημερώθηκε. Το
μήνυμα θα σβήσει μετά από 5 δευτερόλεπτα.
SUBSCRIPTION UPDATED (Η ΣΥΝΔΡΟΜΗ
ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ) – Η συνδρομή του ραδιοφώνου
ενημερώθηκε. Για να σβήσετε το μήνυμα και να

• Γρήγορα πίσω – πατήστε και κρατήστε το P1
• Αναπαραγωγή/Παύση – πατήστε στιγμιαία το P2
για εναλλαγή
• Ένα κομμάτι μπροστά – πατήστε στιγμιαία το P3
• Γρήγορα μπροστά – πατήστε και κρατήστε το P3
• Ζωντανό πρόγραμμα – πατήστε στιγμιαία P4.
TUNE SCAN (ΣΑΡΩΣΗ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΩΝ) – Όταν το
ραδιόφωνο βρίσκεται στη λειτουργία “σάρωσης
προεπιλογών” , παίζει αυτόματα αποσπάσματα από
την αρχή των τραγουδιών που είναι αποθηκευμένα
στην προσωρινή μνήμη και ενημερώνει τα σχετικά
μετα-δεδομένα (π.χ., καλλιτέχνης/τίτλος) ενώ
ακούγεται κάθε απόσπασμα τραγουδιού. Όταν
εκτελείται η λειτουργία “σάρωσης προεπιλογών” , το
ραδιόφωνο ανταποκρίνεται σε δύο κουμπιά, στο
κουμπί “ένα κομμάτι πίσω” και στο κουμπί “ένα
κομμάτι μπροστά” .
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• Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία “σάρωσης
προεπιλογών” , θα πρέπει πρώτα να έχετε
αποθηκεύσει προεπιλεγμένους σταθμούς. Αν δεν
έχουν αποθηκευτεί προεπιλεγμένοι σταθμοί, στην
οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα “NOT ENOUGH
CONTENT TO SCAN (ΜΗ ΕΠΑΡΚΕΣ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΣΑΡΩΣΗ)” .

Τοπικοί σταθμοί (μόνο ραδιόφωνα DAB)

• Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη
λειτουργία “Tune Scan” , πατήστε παρατεταμένα
το κουμπί “SCAN” ενώ είναι ενεργή η πηγή ήχου
SXM.

Ανανέωση λίστας

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στον χρήστη να
κλειδώσει το ραδιόφωνο στον επιλεγμένο τοπικό
σταθμό ή να αφήσει το ραδιόφωνο να συντονιστεί σε
άλλα τοπικά προγράμματα ενώ ο χρήστης
μετακινείται σε άλλη περιοχή.

Αυτή η μέθοδος επιτρέπει στον χρήστη να
ενημερώσει όλο το περιεχόμενο στη λίστα DAB.

DAB (εάν υποστηρίζεται)

Στο μενού χρήστη, μπορείτε να επιλέξετε “Refresh
List (Ανανέωση λίστας)” .

Όταν είναι ενεργή η λειτουργία DAB, στην οθόνη
μπορεί να εμφανίζεται το όνομα του σταθμού και το
όνομα της κατηγορίας.

Κατά την ανανέωση της λίστας, το ραδιόφωνο
ενημερώνει τον χρήστη ότι η διαδικασία βρίσκεται σε
εξέλιξη.

Ανακοινώσεις οδικής κυκλοφορίας DAB (TA)

Για να ακυρώσετε την ενημέρωση, πατήστε το κουμπί
ESC.

Το ραδιόφωνο ειδοποιεί όταν υπάρχει διαθέσιμη
ανακοίνωση οδικής κυκλοφορίας. Για να ακούσετε
την ειδοποίηση, πατήστε το κουμπί έντασης ήχου
στην επιλογή LISTEN (ΑΚΡΟΑΣΗ) όταν είναι ενεργή
η ειδοποίηση. Για να κλείσετε την ανακοίνωση,
πατήστε το κουμπί “ESC” ή επιλέξτε CANCEL
(ΑΚΥΡΩΣΗ), περνώντας στην επιλογή με το κουμπί
έντασης ήχου και πατώντας το κουμπί.
Ανακοίνωση DAB
Όταν υπάρχει ανακοίνωση DAB (και ο χρήστης δεν
μιλά στο τηλέφωνο), το ραδιόφωνο συντονίζεται
αυτόματα στον απαιτούμενο σταθμό και εμφανίζεται
ένα αναδυόμενο παράθυρο σε όλη την οθόνη. Αν
πατήσετε “ESC” , θα κλείσει το αναδυόμενο
παράθυρο, θα επιστρέψετε στην προηγούμενη
οθόνη και θα σβήσει η ανακοίνωση.
Κατηγορία ανακοινώσεων DAB
Οι ανακοινώσεις DAB χωρίζονται σε διάφορες
κατηγορίες και ο χρήστης μπορεί να επιλέξει στο
μενού χρήστη για ποιες κατηγορίες θέλει να λαμβάνει
ειδοποιήσεις.
Εναλλακτική συχνότητα (AF)/Παρακολούθηση
υπηρεσίας (DAB-FM link)
Όταν είναι ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ αυτή η λειτουργία,
αν χαθεί το σήμα του επιλεγμένου σταθμού, το
σύστημα θα επιχειρήσει να βρει έναν σταθμό στη
ζώνη DAB που θα εκπέμπει ταυτόχρονα το ίδιο
περιεχόμενο. Δεν θα αλλάξει η συχνότητα του
επιλεγμένου σταθμού στην οθόνη, θα ακούγεται μόνο
ο ήχος από τον νέο σταθμό και οι πληροφορίες θα
ενημερωθούν εάν χρειάζεται.

Επείγουσα ειδοποίηση
Όταν υπάρχει επείγουσα ανακοίνωση (και ο χρήστης
δεν μιλά στο τηλέφωνο), το ραδιόφωνο συντονίζεται
αυτόματα στον σταθμό επείγουσας ανακοίνωσης.
Μόλις ολοκληρωθεί η επείγουσα ανακοίνωση, το
αναδυόμενο μήνυμα σβήνει από την οθόνη, ή ο
χρήστης μπορεί να πατήσει το κουμπί ESC για να
κλείσει το αναδυόμενο μήνυμα.
Κουμπί NEXT (Επόμενο)
Στη λειτουργία DAB, το ραδιόφωνο θα περάσει στον
επόμενο σταθμό μέσα στην επιλεγμένη λίστα
σταθμών.
Κουμπί PREV (Προηγούμενο)
Στη λειτουργία DAB, το ραδιόφωνο θα περάσει στον
προηγούμενο σταθμό μέσα στην επιλεγμένη λίστα
σταθμών.
Αποθήκευση προεπιλεγμένων σταθμών DAB
Συντονιστείτε στον επιθυμητό σταθμό και μετά
πατήστε παρατεταμένα οποιοδήποτε κουμπί
προεπιλογής (1-6), μέχρι να ακουστεί ένα μπιπ από
το ραδιόφωνο.
Για να συντονιστείτε στους αποθηκευμένους
σταθμούς, πατήστε στιγμιαία οποιοδήποτε κουμπί
προεπιλογής (1-6).
Μηνύματα DAB
Station Not Available (Μη διαθέσιμος σταθμός) –
Αν χαθεί το σήμα ενώ είστε συντονισμένοι σε κάποιον
σταθμό, το όνομα του σταθμού θα παραμείνει στην
οθόνη και από κάτω θα εμφανιστεί το μήνυμα
“Station Not Available (Ο σταθμός δεν είναι
διαθέσιμος)” .
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No Signal (Δεν υπάρχει σήμα) – Η μονάδα του
δέκτη DAB αναφέρει κατάσταση απουσίας σήματος.
Station Currently Unavailable (Ο σταθμός δεν
είναι διαθέσιμος προσωρινά) – Αν ο σταθμός δεν
είναι διαθέσιμος, στο ραδιόφωνο θα εμφανιστεί το
μήνυμα “Station Currently Unavailable” .
No info (Δεν υπάρχουν πληροφορίες) – Όταν δεν
υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες κειμένου για τον
σταθμό, εμφανίζεται το μήνυμα “NO INFO” .

iPod (εάν υποστηρίζεται)
Αυτό το ραδιόφωνο υποστηρίζει τα ακόλουθα
μοντέλα iPod :
• iPod classic (7η γενιά)
• iPod nano (7G)
• iPod touch (7G)
• iPhone (5S έως XS)
Μπορούν να συνδεθούν και άλλα μοντέλα iPod, αλλά
η λειτουργία δεν είναι εγγυημένη.
Το ραδιόφωνο παρέχει φόρτιση έως 2,1 A, συνεπώς
κάθε συσκευή συνδεδεμένη μέσω USB που απαιτεί
λιγότερο από 2,1 A θα φορτίζεται.
Σημείωση: Τα μοντέλα ραδιοφώνου DEA7XX
περιορίζονται στο 1A.
Αν στο ραδιόφωνο έχει συνδεθεί συσκευή iPhone
στην πηγή ήχου Bluetooth και μετά συνδεθεί πηγή
ήχου iPod, η συσκευή iPhone θα αποσυνδεθεί από
την πηγή ήχου Bluetooth.

1. Συνδέστε τη μία άκρη του τυπικού καλωδίου USB
του iPod στον συνδετήρα της βάσης φόρτισης του
iPod.
2. Συνδέστε την άλλη άκρη του καλωδίου στη θύρα
USB στον μπροστινό πίνακα του ραδιοφώνου.
3. Το ραδιόφωνο θα αρχίσει να παίζει από το iPod
μέσα από τα ηχεία του οχήματος και θα
εμφανίζονται πληροφορίες για τη μουσική
(αριθμός κομματιού, τραγούδι, καλλιτέχνης,
διάρκεια αναπαραγωγής και όνομα άλμπουμ, εάν
είναι διαθέσιμες).
4. Αν το μοντέλο του iPod δεν υποστηρίζεται,
μπορείτε να ακούσετε μουσική από το iPod στο
ηχοσύστημα του οχήματος, αν συνδέσετε το iPod
στη βοηθητική είσοδο με τυπικό στερεοφωνικό
καλώδιο 3,5 mm (1/8 ιντσών).
Αναμενόμενη συμπεριφορά κατά τη σύνδεση iPod :
• Η μπαταρία του iPod επαναφορτίζεται αυτόματα
όταν το όχημα βρίσκεται σε λειτουργία.
• Το iPod απενεργοποιείται και σταματά να
φορτίζεται όταν το όχημα τίθεται εκτός λειτουργίας.

Μενού iPod
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να διατρέξετε
το μενού του iPod :
1. Πατήστε το κουμπί με τον μεγεθυντικό φακό
(προεπιλεγμένος σταθμός 1) ενώ είναι ενεργή η
πηγή USB (iPod συνδεδεμένο) για να περάσετε
στο μενού του iPod.

Μπορεί να υπάρχουν προβλήματα λειτουργίας στις
ακόλουθες περιπτώσεις:

2. Γυρίστε το κουμπί έντασης ήχου ή χρησιμοποιήστε
τα κουμπιά “Next” και “Prev” για να διατρέξετε τις
επιμέρους επιλογές στο μενού iPod.

• Αν συνδεθεί iPod με εγκατεστημένη έκδοση
υλικολογισμικού πιο πρόσφατη από την έκδοση
που υποστηρίζει το ραδιόφωνο.

3. Χρησιμοποιήστε το μενού του iPod για να
επιλέξετε:

• Αν συνδεθεί iPod με εγκατεστημένο
υλικολογισμικό άλλου κατασκευαστή.
• Αν συνδεθεί συσκευή iPod ή iPhone με μη γνήσιο
καλώδιο της Apple στη θύρα USB, η φόρτιση και η
αναπαραγωγή δεν είναι εγγυημένες (συνιστούμε
να χρησιμοποιείτε πάντα γνήσια πιστοποιημένα
καλώδια της Apple για να αποφύγετε αυτή τη
δυσλειτουργία).

Playlists (Λίστες αναπαραγωγής)
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να διατρέξετε
τις λίστες αναπαραγωγής:
1. Πατήστε για να δείτε τις λίστες αναπαραγωγής στο
iPod.
2. Επιλέξτε το όνομα μιας λίστας αναπαραγωγής για
να δείτε όλα τα τραγούδια που περιλαμβάνει.

• Αν το μήκος του καλωδίου είναι μεγαλύτερο από 2
μέτρα.

3. Επιλέξτε ένα τραγούδι από τη λίστα για να
ξεκινήσει η αναπαραγωγή.

Αναπαραγωγή από iPod

Artists (Καλλιτέχνες)

Για να συνδέσετε ένα iPod :

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να διατρέξετε
τα ονόματα επιμέρους καλλιτεχνών:
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19
Ενότητα λειτουργίας
Ραδιόφωνο

1. Πατήστε για να δείτε τους καλλιτέχνες στο iPod.
2. Επιλέξτε το όνομα ενός καλλιτέχνη για να δείτε μια
λίστα με όλα τα άλμπουμ που περιλαμβάνουν
τραγούδια του συγκεκριμένου καλλιτέχνη.
3. Επιλέξτε ένα τραγούδι από τη λίστα για να
ξεκινήσει η αναπαραγωγή.

2. Επιλέξτε ένα τραγούδι από τη λίστα για να
ξεκινήσει η αναπαραγωγή.
Composers (Συνθέτες)
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να διατρέξετε
τους συνθέτες:
1. Πατήστε για να δείτε τους συνθέτες στο iPod.

Albums (Άλμπουμ)
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να διατρέξετε
τα διάφορα άλμπουμ:
1. Πατήστε για να δείτε τα άλμπουμ στο iPod.

2. Επιλέξτε έναν συνθέτη για να δείτε μια λίστα με τα
τραγούδια αυτού του συνθέτη.
3. Επιλέξτε ένα τραγούδι από τη λίστα για να
ξεκινήσει η αναπαραγωγή.

2. Επιλέξτε το όνομα ενός άλμπουμ για να δείτε μια
λίστα με όλα τα τραγούδια του άλμπουμ ή επιλέξτε
“All Songs (Όλα τα Τραγούδια)” για να δείτε όλα τα
τραγούδια στο iPod.

Audio Books (Ηχητικά βιβλία)

3. Επιλέξτε ένα τραγούδι από τη λίστα για να
ξεκινήσει η αναπαραγωγή.

1. Πατήστε για να δείτε τα ηχητικά βιβλία στο iPod.

Genres (Είδη μουσικής)
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να διατρέξετε
τα επιμέρους είδη μουσικής:
1. Πατήστε για να δείτε τα είδη μουσικής στο iPod.
2. Επιλέξτε το όνομα ενός είδους μουσικής για να
δείτε μια λίστα με τους καλλιτέχνες σε αυτό το
είδος μουσικής.
3. Επιλέξτε έναν καλλιτέχνη για να δείτε τα άλμπουμ
ή “All Albums (Όλα τα Άλμπουμ)” για να δείτε όλα
τα άλμπουμ σε αυτό το είδος μουσικής.
4. Επιλέξτε “Artist (Καλλιτέχνης)” για να δείτε τα
άλμπουμ.
5. Επιλέξτε “Album (Άλμπουμ)” για να δείτε τα
τραγούδια.
6. Επιλέξτε ένα τραγούδι από τη λίστα για να
ξεκινήσει η αναπαραγωγή.
Podcast (Πολυμεσικό περιεχόμενο διαθέσιμο
διαδικτυακά)
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να διατρέξετε
τα podcast:
1. Πατήστε για να δείτε τα podcast στο iPod.
2. Επιλέξτε το όνομα ενός podcast για να ξεκινήσει η
αναπαραγωγή.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να διατρέξετε
τα ηχητικά βιβλία:

2. Επιλέξτε ένα ηχητικό βιβλίο από τη λίστα για να
ξεκινήσει η αναπαραγωγή.
Αν έχει συνδεθεί, μέσω USB ή Bluetooth, συσκευή
iPhone ή iPod Touch με έκδοση iOS προγενέστερη
του iOS 5.0, μπορεί να μην ακούγεται ήχος όταν θα
επιλεχθεί η πηγή iPod. Για να διορθωθεί το
πρόβλημα, είτε επιλέξτε τον συνδετήρα στη βάση
φόρτισης του τηλεφώνου είτε αποσυνδέστε και
επανασυνδέστε τη συσκευή Apple.
Σημείωση: iOS είναι το λειτουργικό σύστημα της
Apple.
Χρησιμοποιήστε τα ακόλουθα χειριστήρια για
αναπαραγωγή από iPod :
PREV (Προηγούμενο) – Πατήστε για να περάσετε
στην αρχή του τρέχοντος ή του προηγούμενου
κομματιού.
Σημείωση: Αν το κομμάτι έχει παίξει λιγότερο από 10
δευτερόλεπτα, το ραδιόφωνο θα αναζητήσει το
προηγούμενο κομμάτι. Αν το κομμάτι έχει παίξει
περισσότερο από 10 δευτερόλεπτα, το τρέχον
κομμάτι θα αρχίσει από την αρχή.
NEXT (Επόμενο) – Πατήστε για να περάσετε στο
επόμενο κομμάτι.
FF/FR (Γρήγορα μπροστά/πίσω) – Για να
προχωρήσετε γρήγορα μπροστά ή πίσω το κομμάτι,
πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί NEXT ή
PREV.

Songs (Τραγούδια)
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να διατρέξετε
τα τραγούδια:
1. Πατήστε για να δείτε μια λίστα με όλα τα τραγούδια
στο iPod.

RDM (Τυχαία αναπαραγωγή) – Πατήστε για να
παίξουν τα κομμάτια με τυχαία σειρά. Πατήστε ξανά
για να σταματήσει η τυχαία αναπαραγωγή. Όταν είναι
ενεργοποιημένη η τυχαία αναπαραγωγή, εμφανίζεται
το εικονίδιο RDM στην οθόνη του ραδιοφώνου.
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RPT (Επανάληψη) – Πατήστε για να επαναληφθεί το
τρέχον κομμάτι. Πατήστε ξανά για να σταματήσει η
επανάληψη. Όταν είναι ενεργή η επανάληψη, στην
οθόνη του ραδιοφώνου εμφανίζεται το εικονίδιο RPT.
Μηνύματα σφάλματος – Αν εμφανιστεί το μήνυμα
“UNSUPPORTED (ΔΕΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ)” , το
σφάλμα μπορεί να οφείλεται σε μία από τις
ακόλουθες αιτίες:
• Το συνδεδεμένο iPod δεν υποστηρίζεται.
Ανατρέξτε στην παράγραφο “iPod (εάν
υποστηρίζεται), and iPod” για τη λίστα με τα
μοντέλα που υποστηρίζονται.
• Το iPod δεν ανταποκρίνεται στις εντολές του
ραδιοφώνου. Σε αυτή την περίπτωση,
επανεκκινήστε το iPod και επιχειρήστε να το
συνδέσετε πάλι.

• Το ραδιόφωνο δεν θα έχει δυνατότητα
αναπαραγωγής μουσικής από μέσα με προστασία
εγγραφής.
• Οι συσκευές αναπαραγωγής MTP δεν
υποστηρίζονται.
• Οι συσκευές USB 3.0 υποστηρίζονται, ωστόσο η
αναπαραγωγή πολυμέσων δεν είναι εγγυημένη
(εκτός εάν η συσκευή υποστηρίζει αναδρομική
συμβατότητα).
Κατά τη δημιουργία των αρχείων MP3 θα πρέπει να
έχουν τηρηθεί οι ακόλουθες οδηγίες, αλλιώς μπορεί
να μην είναι δυνατή η αναπαραγωγή των αρχείων:
Για αρχεία MP3
• Ρυθμός μετάδοσης bit: 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96,
112, 124, 160, 192, 224, 256, 320 kbps για MPEG1 Audio Layer 3.

Αν εμφανιστεί το μήνυμα “NO MUSIC (ΔΕΝ
ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΥΣΙΚΗ)” , μπορεί να οφείλεται σε μία
από τις ακόλουθες αιτίες:

• Συχνότητα δειγματοληψίας: 32, 44,1 και 48 kHz
για MPEG-1 Audio Layer 3.

• Το iPod δεν περιλαμβάνει αρχεία με δυνατότητα
αναπαραγωγής.

• Μέγιστος αριθμός φακέλων: Οκτώ φάκελοι με 255
αρχεία ανά φάκελο.

USB (εάν υποστηρίζεται)

• Υποστηρίζονται λίστες αναπαραγωγής έκδοσης
M3U και PLS.

Αναπαραγωγή μέσω συσκευής USB

Για μη προστατευμένα αρχεία WMA

Μπορείτε να συνδέσετε μια συσκευή μαζικής
αποθήκευσης USB στη θύρα USB για να ακούσετε
μουσικά αρχεία που είναι αποθηκευμένα στη
συσκευή.

• Εκδόσεις: 1, 2, 7, 8, 9 και 9.1.

Σημείωση: Η θύρα USB βρίσκεται στην μπροστινή
πλευρά του ραδιοφώνου.

• Ρυθμός μετάδοσης bit: 32 - 320 kbps.
• Συχνότητα δειγματοληψίας: 32 - 48 kHz.
Αναπαραγωγή από συσκευή USB

Το ρεύμα DC 5 V περιορίζεται στα 2,1 Α σε αυτή τη
θύρα USB.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για πλοήγηση και
αναπαραγωγή από συσκευή USB:

Σημείωση: Ορισμένα μοντέλα περιορίζονται στο 1 Α.

1. Συνδέστε τη συσκευή USB και η αναπαραγωγή θα
ξεκινήσει αυτόματα.

Συσκευές USB για αναπαραγωγή MP3
και στικάκια USB
Στικάκια
Κάθε συσκευή USB για αναπαραγωγή MP3 και κάθε
στικάκι USB που θα συνδεθεί στο ραδιόφωνο πρέπει
να πληροί τις ακόλουθες προδιαγραφές για συσκευές
αποθήκευσης USB:
• MS-Dos διαμερισμός μόνο.
• Προδιαγραφή κλάσης (USB MSC) και υποστήριξη
των μορφών FAT32, FAT16, NTFS και HFS+.
• Η αναπαραγωγή από μονάδες σκληρού δίσκου
μπορεί να είναι δυνατή, αλλά οι μονάδες σκληρού
δίσκου δεν υποστηρίζονται.

2. Το ραδιόφωνο θα ξεκινήσει την αναπαραγωγή από
τη συσκευή USB και θα εμφανίζει πληροφορίες για
τον αριθμό του κομματιού, το τραγούδι, τον
καλλιτέχνη, τη διάρκεια αναπαραγωγής και το
άλμπουμ, αν είναι διαθέσιμες.
3. Η αναπαραγωγή πολυμέσων θα περιορίζεται στο
πρώτο διαθέσιμο τραγούδι στη συνδεδεμένη πηγή
ήχου USB όσο η συσκευή USB δημιουργεί τη
λίστα αναζήτησης πολυμέσων.
Σημείωση: Αν πατήσετε το κουμπί “PREV” ή το
κουμπί “NEXT” κατά την ενημέρωση της λίστας
αναζήτησης, το τρέχον τραγούδι θα ξεκινήσει από την
αρχή.
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Μπροστινή βοηθητική πηγή ήχου

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Bluetooth

Στη λειτουργία “Front Auxiliary” , μπορείτε να
ακούσετε εξωτερικές συσκευές όπως iPod ή συσκευή
αναπαραγωγής MP3 μέσω της βοηθητικής εισόδου
στην μπροστινή πλευρά του ραδιοφώνου.

Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το
Bluetooth στο ραδιόφωνο (αν το Bluetooth δεν είναι
ήδη ενεργοποιημένο):

Για να χρησιμοποιήσετε την εξωτερική συσκευή,
απλώς συνδέστε τη συσκευή στη βοηθητική είσοδο.
Η λειτουργία “Front Auxiliary” δεν είναι διαθέσιμη, αν
δεν έχει συνδεθεί συσκευή στη βοηθητική είσοδο
στην μπροστινή πλευρά του δέκτη.

Πίσω βοηθητική πηγή ήχου
Στη λειτουργία “Rear Auxiliary” , μπορείτε να
ακούσετε εξωτερική συσκευή που έχει συνδεθεί στις
πίσω βοηθητικές γραμμές εισόδου του ραδιοφώνου.
Για να χρησιμοποιήσετε την εξωτερική συσκευή,
απλώς συνδέστε τη συσκευή στη βοηθητική είσοδο
και επιλέξτε τη συσκευή με το κουμπί “SRC” .
Σημείωση: Οι πίσω βοηθητικές πηγές θα είναι
διαθέσιμες ακόμα κι αν δεν έχει συνδεθεί συσκευή
στις πίσω εισόδους ή στην τρέχουσα εφαρμογή.

Λειτουργία Bluetooth (εάν
υποστηρίζεται)
Το ραδιόφωνο μπορεί να συνδεθεί με συσκευή
Bluetooth (BT). Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη
λειτουργία, η συσκευή θα πρέπει να διαθέτει
λειτουργία Bluetooth και να έχει συζευχθεί και
συνδεθεί στο ραδιόφωνο.
Μπορείτε να συνδέσετε έως 10 συσκευές στο
ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο θα συνδέεται στην πρώτη
διαθέσιμη συζευγμένη συσκευή, ξεκινώντας από τη
συσκευή που συζεύχθηκε/συνδέθηκε τελευταία.
Το μενού Bluetooth εμφανίζεται όταν πατάτε το
κουμπί του τηλεφώνου. Για να διατρέξετε το μενού
Bluetooth, γυρίστε το κουμπί έντασης ήχου.
Το μενού Bluetooth περιλαμβάνει τις ακόλουθες
επιλογές:
• BT ENABLE (Ενεργοποίηση ΒΤ)
• CONNECT PHONE (Σύνδεση τηλεφώνου)
• DISCONNECT PH (Αποσύνδεση τηλεφώνου)
• ADD PHONE (Προσθήκη τηλεφώνου)
• DELETE PHONE (Διαγραφή τηλεφώνου)
• BT PROFILES (Προφίλ ΒΤ)
Σημείωση: Ορισμένες επιλογές είναι διαθέσιμες
μόνο εάν έχει συζευχθεί συσκευή προηγουμένως.

1. Πατήστε το κουμπί του τηλεφώνου ενώ είναι
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ το ραδιόφωνο. Θα
εμφανιστεί το μενού Bluetooth.
2. Γυρίστε το κουμπί έντασης ήχου, μέχρι να
εμφανιστούν στην οθόνη οι ενδείξεις: “BT Disable
(Ενεργοποίηση Bluetooth)” ή “BT Enable
(Απενεργοποίηση Bluetooth)” .
3. Πατήστε το κουμπί έντασης ήχου για να
“ενεργοποιήσετε” ή να “απενεργοποιήσετε” το
Bluetooth.
Αν υπάρχουν ήδη συζευγμένες συσκευές ΒΤ, το
εικονίδιο του τηλεφώνου θα είναι ενεργό και τα
εικονίδια με τα βέλη θα αναβοσβήνουν όσο
επιχειρείται επανασύνδεση των ήδη συζευγμένων
τηλεφώνων (τρεις απόπειρες επανασύνδεσης για
κάθε τηλέφωνο).
Σύζευξη συσκευής Bluetooth
Για να ολοκληρώσετε τη σύζευξη, ακολουθήστε τα
παρακάτω βήματα:
1. Ενεργοποιήστε το Bluetooth στο ραδιόφωνο και
στη συσκευή. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της
συσκευής για περισσότερες πληροφορίες.
2. Σύζευξη της συσκευής ΒΤ στο ραδιόφωνο
3. Γυρίστε το κουμπί έντασης ήχου, μέχρι να
εμφανιστεί η ένδειξη “ADD PHONE (ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ)” στην οθόνη.
4. Πατήστε το κουμπί έντασης ήχου για να
επιβεβαιώσετε την ενέργεια. Στο ραδιόφωνο θα
εμφανιστεί η ένδειξη “ADDING PH (ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ)” για 3 δευτερόλεπτα.
Όταν είναι ενεργή η λειτουργία δυνατότητας
εντοπισμού, το εικονίδιο κατάστασης Bluetooth θα
αναβοσβήνει για έως 3 λεπτά. Αν δεν εντοπιστεί
κανένα τηλέφωνο, στο ραδιόφωνο θα εμφανιστεί
το μήνυμα “NO PH FOUND (ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΕ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ)” και το εικονίδιο του τηλεφώνου και
το εικονίδιο με τα βέλη θα απενεργοποιηθούν.
5. Όσο είναι ενεργή η δυνατότητα εντοπισμού,
ρυθμίστε το κινητό τηλέφωνο για προσθήκη
συσκευής Bluetooth και αναζητήστε το όνομα
“DEA700” .
6. Ακολουθήστε τις οδηγίες στο τηλέφωνο για
προσθήκη της σύνδεσης. Αν χρειάζεται,
χρησιμοποιήστε τον 4ψήφιο κωδικό PIN 0000 για
να συνδεθείτε στο ραδιόφωνο.
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Μόλις προστεθεί επιτυχώς το κινητό τηλέφωνο, στο
ραδιόφωνο θα εμφανιστεί η ένδειξη “PH
CONNECTED (ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΥΝΔΕΘΗΚΕ)” και
μετά το όνομα της συσκευής Bluetooth. Το εικονίδιο
του τηλεφώνου θα είναι ενεργό στην οθόνη, ενώ το
εικονίδιο με τα βέλη θα είναι απενεργοποιημένο.
Μόλις συνδεθεί το ραδιόφωνο, το εικονίδιο Bluetooth
θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Το εικονίδιο που
αναβοσβήνει σημαίνει ότι ο δέκτης επιχειρεί να
κατεβάσει τις “ΕΠΑΦΕΣ” του κινητού τηλεφώνου (για
τη λειτουργία “DIAL CONTACTS [ΚΛΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ]”
). Το εικονίδιο θα σταματήσει να αναβοσβήνει μόλις
ολοκληρωθεί η λήψη όλων των επαφών ή αν λήξει ο
διαθέσιμος χρόνος λήψης των επαφών από το κινητό
τηλέφωνο. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του
τηλεφώνου για περισσότερες πληροφορίες.
Σημείωση: Αν αλλάξετε την “πηγή ήχου” ενώ
βρίσκεστε στη λειτουργία σύζευξης, η διαδικασία θα
ακυρωθεί. Μπορείτε να αλλάξετε πηγή ήχου με το
κουμπί “SRC” στο ραδιόφωνο ή χρησιμοποιώντας
εξωτερικά χειριστήρια (χειριστήρια ήχου στο τιμόνι ή
στο πίσω ηχοσύστημα).

Δύο συσκευές τηλεφώνου
Αυτή η λειτουργία δίνει τη δυνατότητα να συνδέσετε
ταυτόχρονα δύο συσκευές Bluetooth στο ραδιόφωνο.
Μία ως τηλέφωνο και μια άλλη ως συσκευή
αναπαραγωγής πολυμέσων μέσω Bluetooth. Για να
χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, οι δύο
συσκευές BT πρέπει να βρίσκονται μέσα στην
εμβέλεια του ραδιοφώνου για να συζευχθούν.
Επιλέξτε “Μη αυτόματα (Manual)” τις συσκευές BT
στο μενού του τηλεφώνου για να συνδέσετε το
επιθυμητό τηλέφωνο στο σωστό προφίλ (Phone ή
Audio).
Αποσύνδεση συσκευής
Αν έχει συνδεθεί συσκευή ΒΤ και θέλετε να την
αποσυνδέσετε από το ραδιόφωνο, ακολουθήστε τα
παρακάτω βήματα.
1. Πατήστε το κουμπί του τηλεφώνου. Θα εμφανιστεί
το μενού Bluetooth.

Σύνδεση συσκευής Bluetooth

2. Γυρίστε το κουμπί έντασης ήχου, μέχρι να
εμφανιστεί η ένδειξη “DISCONNECT PH
(ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ)” στην οθόνη.

Αν η συσκευή έχει ήδη συζευχθεί, μπορείτε απλώς να
συνδεθείτε στη συσκευή:

3. Πατήστε το κουμπί έντασης ήχου για να
επιβεβαιώσετε την ενέργεια.

1. Πατήστε το κουμπί του “τηλεφώνου” . Θα
εμφανιστεί το μενού Bluetooth.

Στο ραδιόφωνο θα εμφανιστεί η ένδειξη
“DISCONNECT PH (ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ)”
για σύντομο διάστημα. Μόλις αποσυνδεθεί το
τηλέφωνο, στο ραδιόφωνο θα εμφανιστεί η ένδειξη
“DISCONNECTED (ΑΠΟΣΥΝΔΕΘΗΚΕ)” και μετά το
όνομα της συσκευής Bluetooth. Το εικονίδιο του
τηλεφώνου θα είναι ανενεργό.

2. Γυρίστε το κουμπί έντασης ήχου, μέχρι να
εμφανιστεί η ένδειξη “CONNECT PH (ΣΥΝΔΕΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ)” στην οθόνη.
3. Πατήστε το περιστρεφόμενο κουμπί για να
επιβεβαιώσετε την ενέργεια.
4. Επιλέξτε την επιθυμητή συσκευή ΒΤ (γυρίστε το
κουμπί και επιβεβαιώστε, πατώντας το κουμπί).
Στο ραδιόφωνο θα εμφανιστεί η ένδειξη
“CONNECTING (ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ)” για 3
δευτερόλεπτα.
Μόλις συνδεθεί το ραδιόφωνο, στην οθόνη του
ραδιοφώνου θα εμφανιστεί η ένδειξη “PH
CONNECTED (ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΥΝΔΕΘΗΚΕ)” και το
όνομα της συσκευής. Το εικονίδιο Bluetooth θα
αναβοσβήνει. Το εικονίδιο ΒΤ που αναβοσβήνει
σημαίνει ότι το ραδιόφωνο επιχειρεί να κατεβάσει τις
“Επαφές” της συσκευής (για τη λειτουργία DIAL
CONTACTS [ΚΛΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ]). Το εικονίδιο θα
σταματήσει να αναβοσβήνει μόλις ολοκληρωθεί η
λήψη όλων των επαφών ή αν λήξει ο διαθέσιμος
χρόνος λήψης των επαφών από το κινητό τηλέφωνο.
Το εικονίδιο του τηλεφώνου θα είναι ενεργό στην
οθόνη.

Διαγραφή μίας ή όλων των συσκευών
Για να διαγράψετε από το ραδιόφωνο μία ή όλες τις
συσκευές ΒΤ που έχετε συζεύξει προηγουμένως:
1. Πατήστε το κουμπί του τηλεφώνου. Θα εμφανιστεί
το μενού Bluetooth.
2. Γυρίστε το κουμπί έντασης ήχου, μέχρι να
εμφανιστεί η ένδειξη “DELETE PH (ΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ)” στην οθόνη.
3. Πατήστε το κουμπί έντασης ήχου για να περάσετε
στο υπομενού. Στο ραδιόφωνο θα εμφανιστεί μια
λίστα με συσκευές ΒΤ. Διατρέξτε τη λίστα,
γυρίζοντας το κουμπί έντασης ήχου.
4. Επιλέξτε τη συσκευή ΒΤ προς διαγραφή ή επιλέξτε
“DELETE ALL (ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ)” για να
διαγράψετε όλες τις συζευγμένες συσκευές στη
λίστα, πατώντας το κουμπί έντασης ήχου. Στο
ραδιόφωνο θα εμφανιστεί η ένδειξη “PH
DELETED (ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΚΕ)” .
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Φωνητική αναγνώριση (εάν υποστηρίζεται)
Αν η συσκευή ΒΤ υποστηρίζει φωνητική αναγνώριση,
θα υπάρχει μια επιλογή στο μενού Bluetooth, την
οποία μπορείτε να ενεργοποιήσετε. Για να
χρησιμοποιήσετε τη φωνητική αναγνώριση, πρέπει
να βεβαιωθείτε ότι έχει ενεργοποιηθεί η σχετική
επιλογή στη συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth. Όταν
θα επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε τη φωνητική
αναγνώριση, ενδέχεται να υπάρχει μια καθυστέρηση
1 ή 2 δευτερολέπτων κατά την έναρξη της
λειτουργίας λόγω καθυστέρησης της συσκευής.
Σημείωση: Η κατάσταση λειτουργίας για τη φωνητική
αναγνώριση εμφανίζεται διαφορετικά στις συσκευές
Android σε σχέση με τις συσκευές Apple. Έτσι, η
επιλογή μπορεί να εμφανίζεται στο μενού του
τηλεφώνου, αλλά να μην λειτουργεί η φωνητική
αναγνώριση, ενώ έχει επιλεχθεί.
Λειτουργίες σύνδεσης Hands Free/Bluetooth
Αφού συζευχθεί σωστά (βλ. “Σύζευξη συσκευής
Bluetooth , and Bluetooth”) και συνδεθεί σωστά (βλ.
“Σύνδεση συσκευής Bluetooth , and Bluetooth”) η
συσκευή, το ραδιόφωνο θα υποστηρίζει τις
ακόλουθες λειτουργίες “Hands Free” , εφόσον η
συνδεδεμένη συσκευή έχει δυνατότητα “Hands Free”
.
Μενού κλήσεων
Το ραδιόφωνο μπορεί να ανακαλέσει τις τελευταίες
κλήσεις και πληροφορίες επαφών από τη συσκευή
(το προφίλ Hands Free πρέπει να είναι διαθέσιμο στη
συσκευή και σε ορισμένες περιπτώσεις ο χρήστης θα
πρέπει να αποδεχθεί την ενέργεια).
Η πρόσβαση στο μενού κλήσεων γίνεται πατώντας
παρατεταμένα το κουμπί του τηλεφώνου στο
ραδιόφωνο, εφόσον η συσκευή δεν βρίσκεται σε
κλήση.
Επανάκληση
Ο χρήστης μπορεί να ανακαλέσει τον τηλεφωνικό
αριθμό που αντιστοιχεί στην τελευταία κλήση και να
τον καλέσει ξανά. Πατήστε και κρατήστε το κουμπί
του τηλεφώνου και θα γίνει κλήση του τελευταίου
τηλεφωνικού αριθμού.
Αγαπημένα
Το ραδιόφωνο μπορεί να αποθηκεύσει έξι
τηλεφωνικούς αριθμούς. Για να αποθηκεύσετε έναν
τηλεφωνικό αριθμό, μπορείτε να επιλέξετε την επαφή
είτε με τη λειτουργία “DIAL CONTACTS (ΚΛΗΣΗ
ΕΠΑΦΩΝ)” είτε με τη λειτουργία “LAST CALLS
(ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ)” . Μόλις εμφανιστεί ο
τηλεφωνικός αριθμός της επιθυμητής επαφής,
πατήστε το κουμπί έντασης ήχου και επιλέξτε “ADD
TO FAV (ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΑ ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ)” . Ο
τηλεφωνικός αριθμός θα αποθηκευτεί στη λίστα
“Αγαπημένων” .

Για να καλέσετε έναν αποθηκευμένο τηλεφωνικό
αριθμό, επιλέξτε “FAVORITES (ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ)” στο
μενού κλήσεων και γυρίστε το κουμπί έντασης ήχου
για να επιλέξετε τον αριθμό. Πατήστε το κουμπί
έντασης ήχου και επιλέξτε “DIAL (ΚΛΗΣΗ)” για να
καλέσετε τον αποθηκευμένο τηλεφωνικό αριθμό.
Για να διαγράψετε τηλεφωνικούς αριθμούς, απλώς
επαναλάβετε την τελευταία διαδικασία με τον
επιθυμητό τηλεφωνικό αριθμό και επιλέξτε “DEL FAV
(ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ)” .
Κλήση επαφής
Το ραδιόφωνο μπορεί να διαβάζει και να εμφανίζει τις
επαφές του κινητού τηλεφώνου. Πατήστε το κουμπί
του τηλεφώνου στο ραδιόφωνο για να εμφανιστεί το
“DIAL MENU (ΜΕΝΟΥ ΚΛΗΣΕΩΝ)” και γυρίστε το
κουμπί έντασης ήχου, μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη
“DIAL CONTACTS (ΚΛΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ)” . Πατήστε το
κουμπί έντασης ήχου για να επιλέξετε αυτή τη
λειτουργία. Γυρίστε το κουμπί για να επιλέξετε κάποια
από τις αποθηκευμένες επαφές (έως 500 από το
τηλέφωνο και 250 από την κάρτα SIM). Πατήστε το
κουμπί “OK” , αν θέλετε να καλέσετε την
αποθηκευμένη επαφή.
Το ραδιόφωνο θα κατεβάσει τους ακόλουθους
τηλεφωνικούς αριθμούς για κάθε επαφή (εάν
υπάρχουν): “HOME (ΟΙΚΙΑ)” , “WORK (ΕΡΓΑΣΙΑ)” ,
“MOBILE (ΚΙΝΗΤΟ)” , “OTHER (ΑΛΛΟ)” και
“PREFERRED (ΠΡΟΤΙΜΩΜΕΝΟ)” . Μέσα στο μενού
κλήσεων, η επαφή θα εμφανίζεται ως: “H (Οικία)” ,
“W (Εργασία)” , “M (Κινητό)” , “O (Άλλο)” ή “P
(Προτιμώμενο)” μαζί με τον δεκαψήφιο αριθμό
(XXXXXXXXXX).
Μόλις ολοκληρωθεί επιτυχώς η μεταφορά, στο
ραδιόφωνο θα εμφανιστεί το υπομενού “DIAL
CONTACTS (ΚΛΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ)” . Κάθε φορά που
θα συνδέεται το ραδιόφωνο στο τηλέφωνο, το
υπομενού “DIAL CONTACTS (ΚΛΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ)” θα
ενημερώνεται, συνεπώς ενδέχεται να χρειαστεί να
επαναλάβετε αυτή τη μη αυτόματη διαδικασία.
Τελευταίες κλήσεις
Το ραδιόφωνο μπορεί να ταξινομήσει τις τελευταίες
10 κλήσεις ως “DIALED (ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΕΣ)” ,
“RECEIVED (ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΕΣ)” και “MISSED
(ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΕΣ)” . Γυρνώντας το κουμπί έντασης
ήχου, μπορείτε να διατρέξετε την επιλεγμένη λίστα
κλήσεων. Πατήστε το κουμπί “OK” για κλήση.
Σημείωση: Αυτή η λειτουργία εμφανίζεται μόνο αν
υποστηρίζεται από το κινητό τηλέφωνο.
Επιλογές κλήσης
Κατά τη διεξαγωγή κλήσης “Hands Free” , είναι
διαθέσιμες οι ακόλουθες επιλογές.
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Αποδοχή κλήσης

Μεταβίβαση κλήσης

Όταν λαμβάνεται μια εισερχόμενη κλήση, το
ραδιόφωνο παίζει τον ήχο κλήσης του κινητού
τηλεφώνου, αν η συσκευή υποστηρίζει αυτή τη
λειτουργία, αλλιώς ακούγεται ο προεπιλεγμένος ήχος
κλήσης. Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει την ένταση
του ήχου κλήσης όσο ακούγεται ο ήχος κλήσης. Αν η
ένταση του ήχου κλήσης ρυθμιστεί κάτω από 13,
αυτή η ρύθμιση δεν θα εφαρμοστεί στην επόμενη
εισερχόμενη κλήση. Αν η ένταση του ήχου κλήσης
ρυθμιστεί πάνω από 13, αυτή η ρύθμιση θα
αποθηκευτεί για την επόμενη κλήση.

Κατά τη διάρκεια κλήσης, πατήστε το κουμπί του
“τηλεφώνου” στο ραδιόφωνο περισσότερο από 3
δευτερόλεπτα, για να μεταβιβάσετε την κλήση στο
κινητό τηλέφωνο για ιδιωτική συνομιλία.
Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία για να επιστρέψετε
στη λειτουργία Hands Free.

Όταν λαμβάνεται μια εισερχόμενη κλήση, το
ραδιόφωνο εμφανίζει το όνομα (αν είναι διαθέσιμο)
και τον αριθμό του καλούντος. Για να αποδεχθείτε την
κλήση, πατήστε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα
κουμπιά στο ραδιόφωνο:

Αναπαραγωγή ήχου μέσω Bluetooth

• Κουμπί τηλεφώνου
• Κουμπί έντασης ήχου
• NEXT
Απόρριψη κλήσης
Όταν λαμβάνεται μια εισερχόμενη κλήση, το
ραδιόφωνο εμφανίζει το όνομα (αν είναι διαθέσιμο)
και τον αριθμό του καλούντος. Για να απορρίψετε την
κλήση, πατήστε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα
κουμπιά στο ραδιόφωνο:

Σημείωση: Ορισμένες συσκευές διακόπτουν τη
σύνδεση Bluetooth κατά τη μεταβίβαση κλήσης.

Ήχος BT

Αν η συνδεδεμένη συσκευή ΒΤ υποστηρίζει αυτή τη
λειτουργία, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πηγή ήχου
για το ραδιόφωνο, για να ακούτε τα αρχεία μουσικής
που είναι αποθηκευμένα στο τηλέφωνό σας.
Αυτή η λειτουργία πρέπει να χρησιμοποιείται με το
προεπιλεγμένο πρόγραμμα αναπαραγωγής της
συσκευής. Η λειτουργία δεν είναι εγγυημένη αν
χρησιμοποιείται πρόγραμμα αναπαραγωγής τρίτου
κατασκευαστή στη συνδεδεμένη συσκευή. Μπορεί να
μην είναι δυνατός ο συγχρονισμός του ραδιοφώνου
αν ο χρήστης κάνει αλλαγές ή δώσει εντολές στη
συσκευή αναπαραγωγής μέσω του τηλεφώνου.
Για πρόσβαση στα αρχεία μουσικής του τηλεφώνου,
πατήστε το κουμπί “SRC” και επιλέξτε “BT AUDIO” .

• PREV

Στη λειτουργία “BT AUDIO” , μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε τα ακόλουθα κουμπιά του
ραδιοφώνου (αν η συσκευή υποστηρίζει τις
λειτουργίες):

Τερματισμός κλήσης

• Αναπαραγωγή

Όταν βρίσκεται σε εξέλιξη κλήση Hands Free, το
ραδιόφωνο εμφανίζει τον αριθμό του καλούντος και
τη διάρκεια της κλήσης. Για να τερματίσετε την κλήση,
πατήστε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα κουμπιά στο
ραδιόφωνο:

• Παύση

• Κουμπί τηλεφώνου

• Γρήγορα μπροστά

• ESC

• Γρήγορα πίσω

• PREV

• RPT (Επανάληψη)

Σίγαση μικροφώνου

• RDM (Τυχαία αναπαραγωγή)

Όταν βρίσκεται σε εξέλιξη κλήση “Hands Free” , αν
πατήσετε το κουμπί Παύσης/Αναπαραγωγής
(προεπιλεγμένος σταθμός 2), γίνεται σίγαση του
μικροφώνου του ραδιοφώνου. Πατήστε ξανά για να
απενεργοποιήσετε τη σίγαση.

Σημείωση: Αυτή η λειτουργία εμφανίζεται μόνο αν
υποστηρίζεται από το κινητό τηλέφωνο.

• ESC

• NEXT
• PREV

Σημείωση: Η λειτουργία μπορεί να διαφέρει ανάλογα
με το τηλέφωνο.
Αναπαραγωγή/Παύση
Πατήστε για να παίξει το τρέχον κομμάτι. Πατήστε
ξανά για παύση του ήχου.
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Σημείωση: Ορισμένα κινητά τηλέφωνα εμφανίζουν
την ένδειξη “BT AUDIO PAUSE (ΠΑΥΣΗ ΗΧΟΥ ΒΤ)”
στο ραδιόφωνο, ενώ ακούγεται ήχος. Αυτό το μήνυμα
είναι φυσιολογικό για τηλέφωνα που δεν είναι
πλήρως συμβατά με τις λειτουργίες τηλεχειρισμού
μέσω Bluetooth αυτού του ραδιοφώνου.
PREV (Προηγούμενο)
Πατήστε για να περάσετε στην αρχή του τρέχοντος ή
του προηγούμενου κομματιού.
Αν το κομμάτι έχει παίξει λιγότερο από 10
δευτερόλεπτα, το ραδιόφωνο θα περάσει στο
προηγούμενο κομμάτι. Αν το κομμάτι έχει παίξει
περισσότερο από 10 δευτερόλεπτα, το τρέχον
κομμάτι θα αρχίσει από την αρχή.
NEXT (Επόμενο)
Πατήστε για να περάσετε στο επόμενο κομμάτι.
FF/FR (Γρήγορα μπροστά/Γρήγορα πίσω)
Για να προχωρήσετε γρήγορα μπροστά ή πίσω το
κομμάτι, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί
“NEXT” ή το κουμπί “PREV” .

Ρύθμιση ρολογιού
Για να ρυθμίσετε την ώρα στο ραδιόφωνο, πατήστε
το κουμπί έντασης ήχου περισσότερο από 2
δευτερόλεπτα. Γυρίστε το κουμπί έντασης ήχου για
να επιλέξετε “CLOCK SETUP (ΡΥΘΜΙΣΗ
ΡΟΛΟΓΙΟΥ)” από τη λίστα. Πατήστε το κουμπί
έντασης ήχου για να εμφανιστούν τα υπομενού:
“FORMAT (ΜΟΡΦΗ)” , “SET TIME (ΡΥΘΜΙΣΗ
ΩΡΑΣ)” και “CLOCK VISIBLE (ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΡΟΛΟΓΙΟΥ)” . Γυρίστε το κουμπί έντασης ήχου για
να επιλέξετε το επιθυμητό υπομενού και πατήστε το
κουμπί έντασης ήχου για επιβεβαίωση.
Format (Μορφή) – Επιλέξτε τη 12ωρη ή την 24ωρη
μορφή ώρας, γυρίζοντας το κουμπί έντασης ήχου και
πατώντας το κουμπί έντασης ήχου για επιβεβαίωση.
Set Time (Ρύθμιση ώρας) – Τα ψηφία της ώρας θα
αρχίσουν να αναβοσβήνουν. Η μορφή της ώρας θα
είναι ίδια με την τρέχουσα επιλεγμένη μορφή ώρας
για το ρολόι (12ωρη ή 24ωρη). Για να αλλάξετε την
ώρα, γυρίστε το κουμπί έντασης ήχου και
επιβεβαιώστε, πατώντας το κουμπί έντασης ήχου.
Μετά, θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν τα ψηφία των
λεπτών. Αλλάξτε τα λεπτά και επιβεβαιώστε την
επιλογή σας, πατώντας το κουμπί έντασης ήχου.

RDM (Τυχαία αναπαραγωγή)
Πατήστε για να αναπαραχθούν τα κομμάτια με τυχαία
σειρά. Πατήστε ξανά για να σταματήσει η τυχαία
αναπαραγωγή. Το εικονίδιο RDM ΑΝΑΒΕΙ ή ΣΒΗΝΕΙ
όταν ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται η λειτουργία.

Clock Visible (Εμφάνιση ρολογιού) – Επιλέξτε
“YES (ΝΑΙ)” ή “NO (ΟΧΙ)” , γυρίζοντας το κουμπί
έντασης ήχου, για να επιλέξετε αν θα εμφανίζεται το
ρολόι στην οθόνη του ραδιοφώνου. Πατήστε το
κουμπί έντασης ήχου για επιβεβαίωση.

RPT (Επανάληψη)
Πατήστε για να επαναληφθεί το τρέχον κομμάτι.
Πατήστε ξανά για να σταματήσει η επανάληψη. Το
εικονίδιο “RPT” ΑΝΑΒΕΙ ή ΣΒΗΝΕΙ όταν
ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται η λειτουργία.
Υποστηριζόμενη έκδοση προφίλ ήχου
Το DEA7XX υποστηρίζει την έκδοση AVRCP 1.5.
Απώλεια σύζευξης Bluetooth
Αν η συνδεδεμένη συσκευή BT βρεθεί έξω από την
εμβέλεια λήψης του ραδιοφώνου (10 μέτρα), η
συσκευή θα αποσυνδεθεί από το σύστημα. Η
συσκευή θα επανασυνδεθεί μόλις επιστρέψει μέσα
στην εμβέλεια του ραδιοφώνου.
Επανασύνδεση Bluetooth
Κατά την αρχική εκκίνηση του οχήματος, το κινητό
τηλέφωνο που είχε συνδεθεί προηγουμένως
(αγαπημένο) θα επανασυνδεθεί τόσο στο προφίλ
τηλεφώνου όσο και στο προφίλ ήχου Bluetooth.

Ρύθμιση αφύπνισης
Για να ρυθμίσετε την αφύπνιση, πατήστε το κουμπί
έντασης ήχου περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα για
να επιλέξετε “ALARM SETUP (ΡΥΘΜΙΣΗ
ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ)” στη λίστα, και πατήστε το κουμπί
έντασης ήχου για να περάσετε στο μενού ρύθμισης
αφύπνισης.
Στο μενού “Alarm Setup” , ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ή
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ την αφύπνιση, γυρίζοντας το
κουμπί έντασης ήχου και πατώντας το κουμπί
έντασης ήχου για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
Αν επιλέξετε “ALARM ON (ΑΦΥΠΝΙΣΗ
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ)” , το εικονίδιο αφύπνισης θα
ρυθμιστεί σε ON (ΕΝΕΡΓΌ) και θα εμφανιστούν οι
ακόλουθες επιλογές διαμόρφωσης:
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΝΟΥ Ή ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ: –
Επιλέξτε “SET TONE (ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΝΟΥ)” ή “SET
MUSIC (ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ)” , γυρίζοντας το
κουμπί έντασης ήχου και πατώντας το κουμπί
έντασης ήχου για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
Volume (Ένταση ήχου) – Αν επιλέξτε “TONE
(ΤΟΝΟΣ)” ,μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση μεταξύ
“LOW (ΧΑΜΗΛΗ)” , “MID (ΜΕΣΑΙΑ)” και “HIGH
(ΥΨΗΛΗ)” , γυρίζοντας το κουμπί έντασης ήχου και
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πατώντας το κουμπί έντασης ήχου για να
επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. Αν επιλέξετε
“MUSIC (ΜΟΥΣΙΚΗ)” , μπορείτε να ρυθμίσετε την
ένταση του ήχου από το 0 έως το 30, γυρίζοντας το
κουμπί έντασης ήχου και πατώντας το κουμπί
έντασης ήχου για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
Σημείωση: Όταν θα ρυθμίζετε την ένταση ήχου του
ηχητικού τόνου, δεν θα ακούγεται κανένας ήχος.
ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΤΕ ΤΟ ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ – Μόλις
ενεργοποιηθεί η αφύπνιση, πατήστε στιγμιαία το
κουμπί “ESC” για να ακυρώσετε την αφύπνιση. Αν
δεν απενεργοποιήσετε την αφύπνιση, θα
απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 15 λεπτά, θα
περάσει σε κύκλο “αναβολής” για 9 λεπτά και μετά θα
ηχήσει και πάλι. Αυτός ο κύκλος θα επαναληφθεί
τρεις φορές, αν δεν απενεργοποιήσετε την αφύπνιση
κάθε φορά που ενεργοποιείται: 63 λεπτά συνολικά
(ηχεί για 15 λεπτά, αναβολή για 9 λεπτά, ηχεί για 15
λεπτά, αναβολή για 9 λεπτά, ηχεί για 15 λεπτά).
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ: – Για να “αναβάλετε”
την αφύπνιση, πατήστε οποιοδήποτε κουμπί (εκτός
από το κουμπί “ESC” ) για λιγότερο από 2
δευτερόλεπτα ενώ ηχεί το ξυπνητήρι. Θα εμφανιστεί
η ένδειξη “SNOOZE (ΑΝΑΒΟΛΗ)” για 3
δευτερόλεπτα, και η αφύπνιση θα αναβληθεί για 9
λεπτά και μετά θα ηχήσει και πάλι.

Ανανέωση λίστας (μόνο για ραδιόφωνο
DAB)
Πατήστε το κουμπί έντασης ήχου περισσότερο από 2
δευτερόλεπτα για να επιλέξετε το μενού “RADIO
SETUP (ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ)” στη λίστα
με τα μενού αλλαγής ρυθμίσεων. Αφού επιλέξετε το
μενού, πατήστε το κουμπί έντασης ήχου για να
εμφανιστούν τα υπομενού: “REGIONAL (ΤΟΠΙΚΟΙ
ΣΤΑΘΜΟΙ)” , “TRAFFIC ANNCM (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ)” , “DAB ANNCMNTS
(ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ DAB)” , “DAB ANNCMNTS CAT
(ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ DAB)” και “ALT
FRQ (ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ)” .

Διαμόρφωση ραδιοφώνου (μόνο για
ραδιόφωνο DAB)
Πατήστε το κουμπί έντασης ήχου περισσότερο από 2
δευτερόλεπτα για να επιλέξετε το μενού “RADIO
SETUP (ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ)” στη λίστα
με τα μενού αλλαγής ρυθμίσεων. Αφού επιλέξετε το
μενού, πατήστε το κουμπί έντασης ήχου για να
εμφανιστούν τα υπομενού: “REGIONAL (ΤΟΠΙΚΟΙ
ΣΤΑΘΜΟΙ)” , “TRAFFIC ANNCM (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ)” , “DAB ANNCMNTS
(ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ DAB)” , “DAB ANNCMNTS CAT
(ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ DAB)” και “ALT
FRQ (ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ)” .
Τοπικοί σταθμοί

Σημείωση: Αν περάσετε στο μενού “ALARM SETUP
(ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ)” αφού αλλάξετε τη μορφή
ώρας για το ρολόι, χωρίς να έχετε βγει
προηγουμένως από τα μενού αλλαγής ρυθμίσεων, η
μορφή ώρας για το ξυπνητήρι δεν θα εμφανίζεται
σωστά. Βγείτε από τα μενού αλλαγής ρυθμίσεων
αφού αλλάξετε τη μορφή ώρας, και μετά περάστε
ξανά στο μενού ρύθμισης αφύπνισης για να μην
εμφανίζονται εσφαλμένες ενδείξεις ώρας.

Μείωση φωτεινότητας
Πατήστε το κουμπί έντασης ήχου περισσότερο από 2
δευτερόλεπτα για να περάσετε στο μενού “DIMMING
(ΜΕΙΩΣΗ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ)” στη λίστα με τα μενού
αλλαγής ρυθμίσεων. Πατήστε ξανά το κουμπί
έντασης ήχου για να περάσετε στο μενού μείωσης
φωτεινότητας. Αν η ρύθμιση φωτεινότητας της
οθόνης στο όχημα γίνεται μέσω CAN ή αναλογικά,
στην οθόνη θα εμφανίζεται η ένδειξη “DIMMING” 0. Η
τιμή αυτή μπορεί να ρυθμιστεί από -10 έως +10. Αν η
ρύθμιση φωτεινότητας της οθόνης στο όχημα δεν
γίνεται μέσω CAN ή αναλογικά, στην οθόνη θα
εμφανίζεται η ένδειξη “DIMMING” και το τρέχον
επιλεγμένο επίπεδο από 0 έως 30. Γυρίστε το κουμπί
έντασης ήχου δεξιά για μεγαλύτερη μείωση
φωτεινότητας και αριστερά για μικρότερη μείωση
φωτεινότητας. Πατήστε το κουμπί έντασης ήχου για
να επιβεβαιώσετε το επιλεγμένο επίπεδο μείωσης
φωτεινότητας.

Στην οθόνη θα εμφανίζεται η ένδειξη ON
(ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ) ή OFF
(ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ) ανάλογα με την τρέχουσα
επιλογή. Γυρίστε το κουμπί έντασης ήχου για να
εναλλαγή μεταξύ των δύο επιλογών και πατήστε το
κουμπί για να επιβεβαιώσετε την επιλογή. Αυτή η
επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο στη λειτουργία DAB.
Traffic ANNCM ( “ Ανακοινώσεις οδικής
κυκλοφορίας”” (TA))
Στην οθόνη θα εμφανίζεται η ένδειξη “ON
(ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ)” ή “OFF
(ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ)” ανάλογα με την τρέχουσα
επιλογή. Γυρίστε το κουμπί έντασης ήχου για να
εναλλαγή μεταξύ των δύο επιλογών και πατήστε το
κουμπί για να επιβεβαιώσετε την επιλογή. Αν έχει
ενεργοποιηθεί η λειτουργία TA, στην οθόνη του
ραδιοφώνου θα εμφανίζεται το σχετικό εικονίδιο.
Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο σε ραδιόφωνα
που υποστηρίζουν τη λειτουργία DAB.
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DAB ANNCMNTS (Ανακοινώσεις DAB)
Στην οθόνη θα εμφανίζεται η ένδειξη “ON
(ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ)” ή “OFF
(ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ)” ανάλογα με την τρέχουσα
επιλογή. Γυρίστε το κουμπί έντασης ήχου για να
εναλλαγή μεταξύ των δύο επιλογών και πατήστε το
κουμπί για να επιβεβαιώσετε την επιλογή. Αυτή η
επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο σε ραδιόφωνα που
υποστηρίζουν τη λειτουργία DAB.
DAB ANNCMNTS CAT (Κατηγορίες
ανακοινώσεων DAB)
Στην οθόνη θα εμφανίζονται οι διαθέσιμες κατηγορίες
ανακοινώσεων και η τρέχουσα επιλογή. Γυρίστε το
κουμπί έντασης ήχου για να διατρέξετε τις επιλογές:
• Weather (Δελτία καιρού)
• Event (Συμβάντα)
• Finance (Οικονομία)
• News (Ειδήσεις)
• RAD Info (Πληροφορίες ραδιοφώνου)

ΛΙΣΤΑ ΣΤΑΘΜΩΝ DAB (μόνο για
ραδιόφωνα με λειτουργία DAB)
Πατήστε το κουμπί έντασης ήχου περισσότερο από 2
δευτερόλεπτα για να περάσετε στο μενού “DAB
CHANNEL LIST (ΛΙΣΤΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ DAB)” . Γυρίστε
το κουμπί έντασης ήχου για να διατρέξετε όλα τα
διαθέσιμα κανάλια DAB. Σε αυτό το μενού μπορείτε
μόνο να δείτε τους διαθέσιμους σταθμούς, δεν
υπάρχει δυνατότητα επιλογής. (Μόνο για ραδιόφωνα
DAB)
Συμπληρωματικά μενού αλλαγής ρυθμίσεων όταν
έχει επιλεχθεί πηγή AM/FM/LW (SRC) στο
ραδιόφωνο:
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ (SEEK SEN) –
Πατήστε το κουμπί έντασης ήχου περισσότερο από 2
δευτερόλεπτα για να περάσετε στο μενού “SEEK
SENSITIVITY” . Στην οθόνη θα εμφανιστεί το τρέχον
επίπεδο από -6 έως +6. Γυρίστε το κουμπί έντασης
ήχου δεξιά για να αυξήσετε την τιμή ευαισθησίας και
αριστερά για να μειώσετε την ευαισθησία. Πατήστε το
κουμπί έντασης ήχου για να επιβεβαιώσετε την
επιθυμητή επιλογή. Αυτό το μενού είναι διαθέσιμο
μόνο όταν το ραδιόφωνο βρίσκεται σε λειτουργία
“ραδιοφώνου” .

• Special (Ειδική κατηγορία)
• Sports (Αθλητισμός)
• Travel (Ταξίδια)
• Warning (Προειδοποιήσεις)
Επιλέξτε την κατηγορία για την οποία θέλετε να
λαμβάνετε ειδοποιήσεις και πατήστε το κουμπί
έντασης ήχου για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
(Μόνο για ραδιόφωνα DAB).

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ (TUNE CONFIG) –
Πατήστε το κουμπί έντασης ήχου περισσότερο από 2
δευτερόλεπτα για να περάσετε στο μενού “TUNE
CONFIG” . Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη
“TUNE” και η τρέχουσα επιλογή “Auto (Αυτόματο)” ή
“Manual (Μη αυτόματο)” . Γυρίστε το κουμπί έντασης
ήχου για εναλλαγή μεταξύ “AUTO” και “MANUAL” .
Πατήστε το κουμπί έντασης ήχου για να
επιβεβαιώσετε την επιθυμητή επιλογή. Αυτό το μενού
είναι διαθέσιμο μόνο όταν το ραδιόφωνο βρίσκεται σε
λειτουργία “ραδιοφώνου” .

ALT FRQ (Εναλλακτικές συχνότητες (AF))
Στην οθόνη θα εμφανίζεται η ένδειξη “ON
(ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ)” ή “OFF
(ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ)” ανάλογα με την τρέχουσα
επιλογή. Γυρίστε το κουμπί έντασης ήχου για να
εναλλαγή μεταξύ των δύο επιλογών και πατήστε το
κουμπί για να επιβεβαιώσετε την επιλογή. Αν έχει
ενεργοποιηθεί η λειτουργία AF, στην οθόνη του
ραδιοφώνου θα εμφανίζεται το σχετικό εικονίδιο.
Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο σε ραδιόφωνα
με λειτουργία DAB.

Συμπληρωματικά μενού αλλαγής ρυθμίσεων όταν
έχει επιλεχθεί πηγή SXM (SRC) (εάν υποστηρίζεται)
στο ραδιόφωνο:
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (CAT E/D) –
– Πατήστε το κουμπί έντασης ήχου περισσότερο από
2 δευτερόλεπτα για να περάσετε στο μενού “CAT E/
D” . Στην οθόνη θα εμφανίζεται η ένδειξη “CAT
ENABLE (ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ)” ή
“CAT DISABLE (ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ)” ανάλογα με την
τρέχουσα επιλογή. Γυρίστε το κουμπί έντασης ήχου
για εναλλαγή μεταξύ των δύο επιλογών. Πατήστε το
κουμπί έντασης ήχου για να επιβεβαιώσετε την
επιλογή σας. Αυτό το μενού είναι διαθέσιμο μόνο στη
λειτουργία SXM.
TUNE START (ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ) –
Πατήστε το κουμπί έντασης ήχου περισσότερο από 2
δευτερόλεπτα για να περάσετε στο μενού “Tune
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Start” . Στην οθόνη θα εμφανίζεται η ένδειξη
“ENABLE (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ)” ή “DISABLE
(ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ)” ανάλογα με την τρέχουσα
επιλογή. Γυρίστε το κουμπί έντασης ήχου για
εναλλαγή μεταξύ των δύο επιλογών. Πατήστε το
κουμπί έντασης ήχου για να επιβεβαιώσετε την
επιλογή σας. Αυτό το μενού είναι διαθέσιμο μόνο στη
λειτουργία SXM.

Συσκευές αναπαραγωγής ήχου
Πλοήγηση στο μενού μουσικής συσκευών USB
Πατήστε το κουμπί με τον μεγεθυντικό φακό
(προεπιλεγμένος σταθμός 1) ενώ είναι ενεργή η πηγή
USB για να περάσετε στο μενού “Music (Μουσική)”
της συσκευής USB.
Χρησιμοποιήστε το κουμπί έντασης ήχου ή το κουμπί
“Next/Prev” για να διατρέξετε τις επιμέρους επιλογές.
Ειδικές παρατηρήσεις
Ριζικός κατάλογος
Ο ριζικός κατάλογος αντιμετωπίζεται ως φάκελος.
Όλα τα αρχεία που περιέχονται απευθείας μέσα στον
ριζικό κατάλογο εμφανίζονται πριν από
οποιονδήποτε φάκελο του ριζικού καταλόγου.
Κενοί φάκελοι
Αν ένας ριζικός κατάλογος ή φάκελος είναι κενός ή
περιέχει μόνο φακέλους, η συσκευή αναπαραγωγής
περνά στον επόμενο φάκελο στη διάρθρωση των
αρχείων που περιέχει συμπιεσμένο αρχείο ήχου. Οι
κενοί φάκελοι δεν εμφανίζονται ούτε αριθμούνται.

Αυξήστε την παράμετρο “Seek Sensitivity
(Ευαισθησία αναζήτησης)” . Για περισσότερες
πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα “Αναζήτηση
σταθμού”.
iPod
Το iPod δεν παίζει ή δεν ακούγεται ήχος
Το iPod δεν αναγνωρίζεται.
Επαληθεύστε ότι το iPod υποστηρίζεται.
Αν υποστηρίζεται το iPod, επανεκκινήστε το iPod και
συνδέστε το πάλι. Για περισσότερες πληροφορίες,
ανατρέξτε στην ενότητα “iPod (εάν υποστηρίζεται),
and iPod”.
Το iPod δεν λειτουργεί.
Εκτός εμβέλειας λειτουργίας, η θερμοκρασία
λειτουργίας της συσκευής αναπαραγωγής iPod είναι
-20° έως 85°C (-4°F έως 185).
Περιμένετε να προσαρμοστεί η θερμοκρασία στο
εσωτερικό του οχήματος σε επίπεδα ανεκτά για τον
άνθρωπο.
Μπορεί να έχει καταστραφεί το βύσμα του καλωδίου
σύνδεσης της Apple ή μπορεί να έχει χρησιμοποιηθεί
μη γνήσιο προϊόν Apple και συνεπώς να μην
υποστηρίζεται.
Όταν η συσκευή χρησιμοποιείται πάνω στη βάση
φόρτισης, η φόρτιση ή η αναπαραγωγή πολυμέσων
δεν είναι εγγυημένες.
Bluetooth

Προαιρετικός εξοπλισμός

Το ραδιόφωνο δεν αναγνωρίζει τη συσκευή με
δυνατότητα Bluetooth

Ηλεκτρική ασφάλεια

Δοκιμάστε ένα από τα ακόλουθα:

Η ασφάλεια του ραδιοφώνου βρίσκεται μέσα στο
κουτί ασφαλειών του οχήματος. Οι βέλτιστες τιμές για
την ασφάλεια είναι 10 A και 15 A.

• Αφαιρέστε τη συσκευή και μετά πραγματοποιήστε
σύζευξη και σύνδεση της συσκευής. Ανατρέξτε
στις ενότητες “Διαγραφή μίας ή όλων των
συσκευών”, “Σύζευξη συσκευής Bluetooth , and
Bluetooth” και “Σύνδεση συσκευής Bluetooth , and
Bluetooth” για περισσότερες πληροφορίες.

Εφεδρική τροφοδοσία ρολογιού (εάν
υποστηρίζεται)
Το ραδιόφωνο θα μπορεί να διατηρεί σε λειτουργία το
ρολόι με αποσυνδεδεμένη την μπαταρία του
οχήματος για τουλάχιστον 30 ημέρες.

Συμβουλές και αντιμετώπιση
προβλημάτων
Ραδιόφωνο
Αδυναμία συντονισμού σε σταθμούς
Το ραδιόφωνο βρίσκεται σε περιοχή με ασθενές
σήμα.

• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
• Βεβαιωθείτε ότι έχει ενεργοποιηθεί το Bluetooth
στο ραδιόφωνο. Ανατρέξτε στην ενότητα
“Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Bluetooth , and
Bluetooth” για περισσότερες πληροφορίες.
• Η συσκευή μπορεί να είναι εκτός εμβέλειας.
Δοκιμάστε να μεταφέρετε τη συσκευή πιο κοντά.
Η συσκευή Bluetooth και το ραδιόφωνο δεν
επικοινωνούν
Δοκιμάστε ένα από τα ακόλουθα:
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• Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή συσκευή
για σύνδεση. Για παράδειγμα, μπορεί να είχατε
συζεύξει ή συνδέσει δύο διαφορετικές συσκευές
προηγουμένως, οπότε βεβαιωθείτε ότι έχετε
επιλέξει τη σωστή συσκευή.
• Ορισμένες συσκευές απαιτούν κωδικό πρόσβασης
για να συνδεθούν στο ραδιόφωνο.
• Ενδέχεται να πληκτρολογήσατε εσφαλμένα τον
κωδικό πρόσβασης ή να έληξε ο διαθέσιμος
χρόνος για πληκτρολόγηση του κωδικού
πρόσβασης. Για περισσότερες πληροφορίες,
ανατρέξτε στην ενότητα “Σύνδεση συσκευής
Bluetooth , and Bluetooth”.

Πίσω ηχοσύστημα (RSA) (εάν υποστηρίζεται)
Το σύστημα RSA δείχνει ότι δεν υπάρχει επικοινωνία.
Απαιτούνται έως 15 δευτερόλεπτα για να βγει το
ραδιόφωνο από τη λειτουργία αδράνειας. Αν
ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο από το σύστημα RSA
και το ραδιόφωνο βρίσκεται σε αδράνεια, το σύστημα
RSA θα εμφανίζει το μήνυμα “No-link (Δεν υπάρχει
επικοινωνία)” μέχρι να ξεκινήσει το ραδιόφωνο. Η
επικοινωνία θα αποκατασταθεί μόλις περάσει αυτός
ο χρόνος καθυστέρησης.

Εμπορικά σήματα και συμφωνίες
παραχώρησης άδειας χρήσης

• Αν η συσκευή είναι κοντά σε συσκευές που
χρησιμοποιούν ραδιοσυχνότητες (όπως φούρνοι
μικροκυμάτων, ασύρματα τηλέφωνα,
τηλεχειριστήρια ηλεκτρονικού εξοπλισμού ή
φωτισμού, ή ασύρματα δίκτυα 802.11). Αυτές οι
συσκευές μπορεί να δημιουργούν παρεμβολές.
Δοκιμάστε να απομακρύνετε τη συσκευή που δεν
λειτουργεί από τις άλλες συσκευές.
Εικόνα 8

Δεν ακούγεται μουσική από τη συσκευή
Bluetooth
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει συζευχθεί και έχει
συνδεθεί. Ανατρέξτε στις ενότητες “Σύζευξη
συσκευής Bluetooth , and Bluetooth” και “Σύνδεση
συσκευής Bluetooth , and Bluetooth” για
περισσότερες πληροφορίες.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει “BT AUDIO SRC” στο
μενού της λίστας πηγών ήχου. Για περισσότερες
πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα “SRC (Πηγή/
Ενεργοποίηση)”.

g06229251

Οι σημάνσεις “Made for iPod” και “Made for iPhone”
προσδιορίζουν ηλεκτρονικά βοηθητικά εξαρτήματα
που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για σύνδεση σε
συσκευές iPod ή iPhone και έχουν πιστοποιηθεί από
τον κατασκευαστή ώστε να πληρούν τις
προδιαγραφές απόδοσης της Apple.
Τα iPod, iPodTouch και iPhone είναι εμπορικά
σήματα της Apple Computer, Inc., καταχωρισμένα
στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες.

SiriusXM

Ρυθμίστε την ένταση ήχου του ραδιοφώνου,
γυρίζοντας το κουμπί έντασης ήχου.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή Bluetooth δεν βρίσκεται
σε κατάσταση παύσης αναπαραγωγής.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή Bluetooth περιλαμβάνει
αρχεία μουσικής.
Αν έχετε συνδέσει τηλέφωνο στη θύρα AUX, η
συσκευή ελέγχει τη συμπεριφορά του ραδιοφώνου,
συνεπώς μπορεί να πρέπει να αποσυνδέσετε το
τηλέφωνο από τη θύρα AUX για να αποκατασταθεί ο
ήχος.

Εικόνα 9

g06229256

Το σήμα “SiriusXM” σημαίνει ότι το ραδιόφωνο έχει
σχεδιαστεί και έχει πιστοποιηθεί ώστε να πληροί τις
προδιαγραφές SiriusXM.
Το SiriusXM είναι εμπορικό σήμα της εταιρείας
SiriusXM καταχωρισμένο στις ΗΠΑ.
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DAB

Εικόνα 10

g06485471

Το σήμα “DAB” σημαίνει ότι το ραδιόφωνο έχει
σχεδιαστεί ώστε να υποστηρίζει κανάλια ψηφιακής
μετάδοσης ήχου, που παρέχουν υψηλότερη
πιστότητα ήχου, βελτιωμένη λήψη και νέες υπηρεσίες
δεδομένων.

Bluetooth
Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth ®
αποτελούν ιδιοκτησία της Bluetooth ® SIG, Inc. και
κάθε χρήση αυτών των σημάτων σε αυτό το
ραδιόφωνο πραγματοποιείται κατόπιν αδείας.

Προφυλάξεις
Καθαρισμός του προϊόντος
Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό στεγνό πανί για
περιοδικό καθαρισμό. Για πιο δύσκολους λεκέδες,
βρέξτε το πανί μόνο με νερό. Οτιδήποτε άλλο μπορεί
να αλλάξει την όψη ή να καταστρέψει τους φακούς ή
τα πλαστικά μέρη.

Απόσπαση προσοχής κατά τη χρήση
συσκευών Bluetooth
Όταν χρησιμοποιείτε το κινητό τηλέφωνο, αν κοιτάτε
για πολλή ώρα ή πολύ συχνά την οθόνη του κινητού
ή του συστήματος ψυχαγωγίας, μπορεί να
αποσπαστεί η προσοχή σας. Αν παίρνετε τα μάτια
σας από τον δρόμο για πολλή ώρα ή πολύ συχνά,
μπορεί να προκληθεί σύγκρουση με αποτέλεσμα
τραυματισμό ή θάνατο.
Προσηλωθείτε στην οδήγηση.
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Πληροφορίες Προϊόντος και Αντιπροσωπείας
Σημείωση: Για τις θέσεις της πινακίδας αναγνώρισης προϊόντος, απευθυνθείτε στο τμήμα “Πληροφορίες
Αναγνώρισης Προϊόντος” στο Βιβλίο Λειτουργίας και Συντήρησης.
Ημερομηνία Παράδοσης:

Πληροφορίες Προϊόντος
Μοντέλο:
Αριθμός Αναγνώρισης Προϊόντος:
Αριθμός Σειράς Κινητήρα:
Αριθμός Σειράς Συστήματος Μετάδοσης Κίνησης (σασμάν):
Αριθμός Σειράς Γεννήτριας:
Αριθμός Σειράς Παρελκομένων:
Πληροφορίες Παρελκομένων:
Αριθμός Εξοπλισμού Πελάτη:
Αριθμός Εξοπλισμού Αντιπροσωπείας:

Πληροφορίες Αντιπροσωπείας
Επωνυμία:

ϒποκατάστημα:

Διεύθυνση:

Επικοινωνία με Αντιπροσωπεία
Πωλήσεις:
Ανταλλακτικά:
Συνεργείο:

Τηλέφωνα

Ωρες
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Τα CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, με τα αντίστοιχα λογότυπα, το “Caterpillar
Corporate Yellow”, η εμπορική ταυτότητα “Power Edge” και Cat “Modern Hex”, καθώς και η
εταιρική ταυτότητα και η ταυτότητα των προϊόντων που αναφέρονται στο παρόν, είναι εμπορικά
σήματα της Caterpillar και απαγορεύεται η χρήση τους χωρίς άδεια.

