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Ασφάλεια1. 
Προοριζόμενη χρήση1.1 

Το διαδικτυακό ραδιόφωνο Wi-Fi παίζει μουσική από ραδιοφωνικούς σταθμούς 
στο διαδίκτυο, κοινόχρηστους φακέλους σε έναν Προσωπικό Υπολογιστή ή εναν 
Mac και ραδιόφωνο στα FM Η λειτουργία ρολογιού περιλαμβάνει δυνατότητα 
αναγγελίας και κατάσταση νάρκης. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν 
την πρώτη χρήση.

Ετικέτες στο εγχειρίδιο1.2 

!
 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ  

Μια προειδοποίηση σημαίνει πως υπάρχει η πιθανότητα 
τραυματισμού ή θανάτου αν δεν τηρηθούν οι οδηγίες.

!
 ΠΡΟΣΟΧΗ  

Η προσοχή σημαίνει πως υπάρχει η πιθανότητα πρόκλησης ζημιάς 
στη συσκευή.

i
 Μια σημείωση προσφέρει επιπλέον πληροφορίες, π.χ. για μια 

διαδικασία.

Γενικές οδηγίες ασφαλείας1.3 

!
 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ  

Μην ασκείτε πίεση πάνω στην συσκευή. Η συσκευή μπορεί να 
πέσει και να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.

!
 ΠΡΟΣΟΧΗ  

Μη χύνετε υγρά πάνω στη συσκευή.

!
 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ  

Μην εισαγάγετε αντικείμενα στις οπές αερισμού.

!
 ΠΡΟΣΟΧΗ  

Μην φράσσετε τις οπές αερισμού.

i
 Αυτή η συσκευή διαθέτει διπλή μόνωση και επομένως δεν 

απαιτείται καλώδιο γείωσης. Ελέγχετε πάντοτε ότι η τάση του 
δικτύου συμφωνεί με την τάση στην ετικέτα χαρακτηριστικών.
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Προετοιμασία για τη χρήση2. 
Αποσυσκευασία2.1 

● Αφαιρέστε προσεκτικά τη συσκευή από τη συσκευασία της.
● Ελέγξτε το περιεχόμενο της συσκευασίας όπως περιγράφεται παρακάτω. 

Εάν λείπει κάποιο τεμάχιο, επικοινωνήστε με τον μεταπωλητή μας.
● Αφαιρέστε προσεκτικά τις ετικέτες που τυχόν υπάρχουν στο μπροστινό 

πλαίσιο.

i
 Συνιστούμε να φυλάξετε το αρχικό κουτί και τα υλικά συσκευασίας 

για την περίπτωση που θα χρειαστεί να επιστρέψετε τη συσκευή 
για επισκευή. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος να προστατέψετε με 
ασφάλεια το προϊόν από την πρόκληση ζημιών κατά τη μεταφορά. 
Αν πετάξετε το κουτί και τα υλικά συσκευασίας, παρακαλούμε 
θυμηθείτε να τα ανακυκλώσετε με την απαραίτητη φροντίδα για το 
περιβάλλον.

Περιεχόμενο συσκευασίας2.2 

Τα ακόλουθα τεμάχια περιλαμβάνονται στη συσκευασία παραλαβής:
1 Διαδικτυακό Ραδιόφωνο Wi-Fi
1 Τηλεχειριστήριο
2 Μπαταρίες (AAA)
1 Προσαρμογέας AC/DC + καλώδιο
1 Εγχειρίδιο χρήσης

i
  

Εάν λείπει κάποιο τεμάχιο, επικοινωνήστε με τον μεταπωλητή μας.

Εγκατάσταση3. 
● Τοποθετήστε τη συσκευή σε οριζόντια επίπεδη επιφάνεια.
● Επεκτείνει την κεραία των FM
● Συνδέστε τη συσκευή στο δίκτυο ρεύματος.  

Διαβάστε την παράγραφο «Σύνδεση της τροφοδοσίας».
● Εγκαταστήστε τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο.  

Διαβάστε την παράγραφο «Τηλεχειριστήριο».
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!
  

ΠΡΟΣΟΧΗ

● Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγή θερμότητας.
● Μην εκθέτετε τη συσκευή σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

i
 Αυτή η συσκευή είναι εφοδιασμένη με ελαστικά πέλματα για να 

αποτρέπεται η ολίσθησή της.  Τα πέλματα είναι κατασκευασμένα 
από αντιολισθητικό υλικό ειδικά σχεδιασμένο ώστε να μην αφήνει 
σημάδια ή λεκέδες στην επίπλωση.  Ωστόσο, ορισμένα είδη 
στιλβωτικών επίπλων, συντηρητικών ξύλου ή καθαριστικών σπρέι, 
μαλακώνουν το ελαστικό κατά τρόπον που αφήνει σημάδια  
ή υπολείμματα στην επίπλωση, και με πιθανό κίνδυνο να υποστεί 
ζημιά η επιφάνεια.  Για να αποφεύγεται η καταστροφή των ξύλινων 
επιφανειών, συνιστούμε την εφαρμογή αυτοκόλλητων επιστρωμάτων 
κάτω από τα ελαστικά πέλματα πριν από την εγκατάσταση.

Τηλεχειριστήριο3.1 

Εγκατάσταση μπαταριών
● Αφαιρέστε το καπάκι της μπαταρίας.
● Τοποθετήστε τις μπαταρίες αντιστοιχώντας 

τις ενδείξεις πολικότητας (+) και (-).
● Τοποθετήστε το καπάκι της μπαταρίας στη 

θέση του.

!
 ΠΡΟΣΟΧΗ  

Η εσφαλμένη εγκατάσταση μπορεί 
να προκαλέσει διαρροή και διάβρωση 
των μπαταριών, κάτι που θα 
προξενήσει βλάβη στη συσκευή.  
Η διάβρωση, η οξείδωση, η διαρροή 
της μπαταρίας και άλλα σταδιακά 
οξειδωτικά προβλήματα παρόμοιας 
φύσης θα ακυρώσουν την εγγύηση.
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Σύνδεση της τροφοδοσίας3.2 

43 44

● Συνδέστε το θηλυκό συνδετήρα στο 
καλώδιο τροφοδοσίας στη σύνδεση  
DC IN 9 V.

● Συνδέστε το φις ηλεκτρικής τροφοδοσίας  
σε πρίζα.

Σύνδεση στο Διαδίκτυο3.3 

Ένα ασύρματο σημείο πρόσβασης (π.χ. ασύρματο ρούτερ) χρησιμοποιείται 
για τη σύνδεση στο Διαδίκτυο Το ασύρματο δίκτυο προσδιορίζεται με ένα 
SSID, το όνομα του δικτύου. Αν η συσκευή χρησιμοποιείται γι απρώτη φορά, 
ρυθμίστε το όνμα του δικτύου για να έχετε πρόσβση στο Διαδίκτυο.

Σύνδεση στο Διαδίκτυο αυτόματα
● Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
● Πατήστε το κουμπί MENU (18). Περιστρέψτε ή πιέστε τον αριθμό 

VOLUME (11) ή πιέστε το κουμπί UP (29) ή το κουμπί DN (28).
● Πλοηγηθείτε στο CONFIGURE και πιέστε το κουμπί SELECT (27).
● Πλοηγηθείτε στο NETWORK CONFIG και πιέστε το κουμπί SELECT (27).
● Πλοηγηθείτε στο SCAN FOR NETWORKS και πιέστε το κουμπί SELECT (27).
● Πλοηγηθείτε στο απαιτούμενο δικτυακό όνομα SELECT και πιέστε το 

κουμπί (27).
● Αν είναι απαραίτητο, εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης. Διαβάστε την 

Παράγραφο "Γενικές Λειτουργίες"

Χειροκίνητη σύνδεση στο Διαδίκτυο
● Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
● Πατήστε το κουμπί MENU (18). Περιστρέψτε ή πιέστε τον αριθμό VOLUME 

(11) ή πιέστε το κουμπί UP (29) ή το κουμπί DN (28).
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● Πλοηγηθείτε στο CONFIGURE και πιέστε το κουμπί SELECT (27).
● Πλοηγηθείτε στο NETWORK CONFIG και πιέστε το κουμπί SELECT (27).
● Πλοηγηθείτε στο ENTER NETWORK NAME και πιέστε το κουμπί SELECT (27).
● Εισάγετε το όνομα του δικτύου. Διαβάστε την Παράγραφο "Γενικές Λειτουργίες"
● Αν είναι απαραίτητο, εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης. Διαβάστε την 

Παράγραφο "Γενικές Λειτουργίες"

Σύνδεση σε έναν Προσωπικό Υπολογιστή  3.4 
 (Windows XP)

Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιήσει ρχεία πολυμέσων αποθηκευμένα σε έναν 
υπολογιστή. Για τα Windows Vista, βεβαιώστε οτι ο λογαριασμός επισκέπτη είναι 
ενεργοποιημένος και δίνει πρόσβαση στον κοινόχρηστο φάκελο.

Σύνδεση σε Προσωπικό Υπολογιστή χρησιμοποιώντας 
έναν κοινόχρηστο φάκελο με απλή κοινή χρήση αρχείων
● Στον Υπολογιστή, ανόίξτε τον Windows Explorer.
● Πατήστε κλικ στην επιλογή FOLDER OPTIONS... από το μενού TOOLS.
● Πατήστε κλικ στην καρτέλα VIEW.
● Ενεργοποιήστε την επιλογή USE SIMPLE FILE SHARING 

(RECOMMENDED).
● Πατήστε ΟΚ.
● Ανοίξτε το φάκελο SHARED DOCUMENTS.
● Δημιουργήστε έναν νέο φάκελο.
● Αντιγράψτε όλα τα αρχεία ήχου στον φάκελο.
● Δεξί κλικ στο νέο φάκελο και πατήστε την επιλογή SHARING AND SECURITY.
● Πατήστε στην καρτέλα SHARING.
● Ενεργοποιήστε την επιλογή SHARE THIS FOLDER ON THE NETWORK.
● Ενεργοποιήστε την επιλογή ALLOW NETWORK USERS TO CHANGE 

MY FILES.
● Πατήστε ΟΚ.

Σύνδεση σε Προσωπικό Υπολογιστή χρησιμοποιώντας 
έναν κοινόχρηστο φάκελο που προστατεύεται απο ξωδικό 
πρόσβασης των λογαριασμών
● Στον Υπολογιστή, δημιουργήστε έναν λογαριασμό με κωδικό πρόσβασης.
● Στον Υπολογιστή, ανόίξτε τον Windows Explorer.
● Πατήστε κλικ στην επιλογή FOLDER OPTIONS... από το μενού TOOLS.
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● Πατήστε κλικ στην καρτέλα VIEW.
● Απενεργοποιήστε την επιλογή USE SIMPLE FILE SHARING 

(RECOMMENDED).
● Πατήστε ΟΚ.
● Ανοίξτε το φάκελο SHARED DOCUMENTS.
● Δημιουργήστε έναν νέο φάκελο.
● Αντιγράψτε όλα τα αρχεία ήχου στον φάκελο.
● Δεξί κλικ στο νέο φάκελο και πατήστε την επιλογή SHARING AND SECURITY.
● Πατήστε στην καρτέλα SHARING.
● Ενεργοποιήστε την επιλογή SHARE THIS FOLDER.
● Κάντε κλικ στο PERMISSIONS.
● Επιλέξτε EVERYONE και πατήστε REMOVE.
● Πατήστε ADD.
● Πατήστε ADVANCED... και FIND NOW.
● Επιλέξτε το λογαριασμό χρήστη.
● Ρυθμίστε τις άδειες και πατήστε ΟΚ.

Σύνδεση σε Υπολογιστή που χρησιμοποιεί κοινόχρηστο 
φάκελο με λογαριασμούς χωρίς κωδικό πρόσβασης
● Στον Υπολογιστή, ανοίξτε τον CONTROL PANEL.
● Πατήστε ADMINISTRATIVE TOOLS.
● Πατήστε LOCAL SECURITY POLICY, LOCAL POLICIES και SECURITY 

OPTIONS.
● Πατήστε ACCOUNT: LIMIT LOCAL ACCOUNT USE OF BLANK 

PASSWORDS TO CONSOLE LOGON ONLY.
● Επιλέξτε DISABLED και πατρήστε ΟΚ.
● Ρυθμίστε έναν κοινόχρηστο φάκελο όπως περιγράφηκε στο προηγούμενο 

τμήμα. Αφήστε τον κωδικό πρόσβασης κενό.

Σύνδεση σε Υπολογιστή που χρησιμοποιεί επιμερισμό 
πολυμέσων (UpnP)
Ο επιμερισμός πολυμέσων χρησιμοποιεί Windows Media Player 11 ή υψηλότερο 
σαν διακομιστή πολυμέσων. Ο Υπολογιστής θα πρέπει να ρυθμιστεί ώστε να 
επιτρέψει στην συσκευή να έχει πρόσβαση στα αρχεία ήχου.
● Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
● Στον Υπολογιστή, ανοίξτε τον Windows Media Player.
● Προσθέστε τα αρχεία ήχου στην βιβλιοθήκη.
● Δεξί κλικ στην LIBRARY και πατήστε στο MEDIA SHARING....
● Επιλέξτε UNKNOWN DEVICE και πατήστε ALLOW.
● Πατήστε ΟΚ.
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Σύνδεση σε Mac3.5 

Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιήσει αρχεία πολυμέσων που είναι 
αποθηκευμένα σε Mac. Για να έχετε πρόσβαση σε αρχεία αποθηκευμένα σε 
Mac, ο επιμερισμός αρχείων των Windows θα πρέπει να είναι 
ενεργοποιημένος.

Ρύθμιση του επιμερισμού των αρχείων των Windows
● Στα Mac, ανοίξτε το SYSTEM PREFERENCES.
● Πατήστε INTERNET & NETWORK.
● Πατήστε SHARING.
● Ενεργοποιήστε την επιλογή PERSONAL FILE SHARING και WINDOWS 

SHARING στο τμήμα SERVICES
● Πατήστε START και γι ατις δυο υπηρεσίες.
● Απενεργοποιήστε το FIREWALL στο τμήμα του FIREWALL
● Απενεργοποιήστε την INTERNET SHARING στο τμήμα του INTERNET 
● Ανοίξτε τον FINDER και πατήστε APPLICATIONS και UTILITIES.
● Πιέστε και κρατήστε το CTRL και πατήστε DIRECTORY ACCESS.
● Πατήστε GET INFO και σιγουρευτείτε οτι το READ/WRITE είναι 

ενεργοποιημένο.
● Πατήστε DIRECTORY ACCESS και ενεργοποιήστε τα APPLETALK, 

LDAPv3, SLP και SMB/CIFS.
● Πατήστε SMB/CIFS για να ρυθμίσετε την ομάδα εργασίας.
● Αντιγράψτε τα αρχεία ήχου στα DOCUMENTS στον FINDER.
● Σιγουρευτείτε οτι τα Mac είναι συνδεδεμένα στο ασύρματο δίκτυο.

Καταχωρήστε τη συσκευή3.6 

Θα πρέπει να την καταχωρήσετε στο Διαδίκτυο για να προσθέσετε 
Διαδικτυακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς στη λίστα των ραδιοφωνικών 
σταθμών που είναι διαθέσιμες στη συσκευή.
● Πάρτε το κλειδί εγγραφής και τον σειριακό αριθμό απο το μενού των 

ρυθμίσεων. Διαβάστε τη παράγρφο "Διαμόρφωση της λειτουργίας του 
μενού" περαιτέρω στο παρόν εγχειρίδιο.

● Πηγαίνετε στην σελίδα www.reciva.com και πατήστε REGISTER από την 
αρχική σελίδα.
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● Ακολουθήστε τις οδηγίες για την καταχώρηση. Ένα ηλεκτρονικό μήνυμα 
επιβεβαίωσης θα σας σταλεί.

● Συνδεθείτε.
● Πατήστε MY RADIOS.
● Εισάγετε το κλειδί καταχώρησης και το σειριακό αριθμό.
● Πατήστε ADD RADIO.
.

Λειτουργίες4. 
Διαδικτυακό Ραδιόφωνο Wi-Fi4.1 

4

2
1

3

5

6 7 9 10 11 128

1 Κουμπί ON/OFF
2 Κουμπί STOP / P1
3 Κουμπί ALARM
4 Κουμπί SELECT
5 Κουμπί BACK
6 Κουμπί PREV

7 Κουμπί NEXT
8 Κουμπί PLAY/PAUSE / P2
9 Οθόνη
10 Αισθητήρας τηλεχειριστηρίου
11 Περιστροφικός διακόπτης VOLUME
12 Υποδοχή ακουστικών
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Οθόνη

34 35 36 37 38 39 40 41 42

34 Ένδειξη λειτουργίας SHIFT
35 Δείκτης INTERNET
36 Δείκτης MEDIA PLAYER
37 Δείκτης INTERNET RADIO
38 Δείκτης REPEAT
39 Δείκτης SHUFFLE 
40 Δείκτης ισχύος Wi-Fi
41 Δείκτης ALARM
42 Δείκτης SLEEP

Τηλεχειριστήριο

14

16

18

22
23

26

25

20

13

15

32

17

21

19

24

33

31

29
30

28
27

13 Κουμπί SNOOZE
14 Κουμπί SOURCE
15 Κουμπί BROWSE/QUEUE
16 Κουμπί STOP
17 Κουμπί NEXT
18 Κουμπί MENU
19 Κουμπί PREV
20 Κουμπί PLAY/PAUSE
21 Κουμπί EQ
22 Κουμπί REPEAT
23 Κουμπί PLAY MODE
24 Κουμπί BACK
25 Κουμπιά ψηφιών (0-10+)
26 Κουμπί SHIFT
27 Κουμπί SELECT
28 Κουμπί DN
29 Κουμπί UP
30 Κουμπί SLEEP
31 Κουμπί ALARM
32 Κουμπί MUTE
33 Κουμπί ON/OFF
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Λειτουργία5. 
Όλες οι λειτουργίες της συσκευής μπορούν να πραγματοποιούνται με χρήση 
του τηλεχειριστηρίου. Όλες οι οδηγίες αναφέρονται σε λειτουργία με το 
τηλεχειριστήριο, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.

i
● Η συσκευή έχει σχεδιαστεί να χρησιμοποιηθεί με τηλεχειριστήριο.  

Για κανονική χρήση, μπορεί να το βρείτε βολικό να θέστε τη συσκευή σε 
κατάσταση αναμονής μετά τη χρήση.

Γρήγορη εκκίνηση5.1 

Γενικές λειτουργίες
● Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε το κουμπί ON/OFF (33).  

Για μετάβαση πίσω στη κατάσταση αναμονής, πιέστε το κουμπί ON/OFF 
(33) ξανά.

● Για να εισάγετε χαρακτήρες πατήστε το κουμπί DN (28) ή το κουμπί UP (29) 
ή περιστρέψτε το ψηφίο VOLUME (11). Πατήστε το κουμπί SELECT (27) 
για επιβεβαίωση ή πατήστε το κουμπί BACK (24) για διαγραφή

● Για να επιλέξετε τη μέθοδο της πηγής, πατήστε το κουμπί SOURCE (14).
● Για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου, πατήστε το κουμπί UP (29) ή το κουμπί 

DN (28).
● Για να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας ήχου (FLAT, BASS, CLASSICAL, 

JAZZ, POP, ROCK), πατήστε το κουμπί EQ (21).
● Για να κλείσετε ή να επαναφέρετε τον ήχο, πατήστε το κουμπί MUTE (32).

Λειτουργίες του Διαδικτυακού ραδιοφώνου
● Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
● Επιλέξτε την κατάσταση του Διαδικτυακού ραδιοφώνου.
● Επιλέξτε LOCATION ή GENRE για να επιλέξετε έναν σταθμό του 

Διαδικτυακού ραδιοφώνου.
● Επιλέξτε MY STUFF για να διαλέξετε τους σταθμούς του Διαδικτυακού 

ραδιοφώνου που έχουν χειροκίνητα προστεθεί μέσω της ιστοσελίδας 
www.reciva.com.

● Για εκετεταμένες οδηγίες, διαβάστε την παράγραφο "Λειτουργίες του 
Διαδικτυακού ραδιοφώνου" περαιτέρω σε αυτό το εγχειρίδιο.



118

Λειτουργίες του ραδιοφώνου στα FM
● Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
● Επιλέξτε τον τρόπο λειτουργίας συντονισμού (tuner).
● Για πρόσθετες οδηγίες, διαβάστε την παράγραφο «Λειτουργίες ραδιοφώνου» 

σε επόμενη ενότητα αυτού του εγχειριδίου.

Λειτουργίες του παίκτη πολυμέσων
● Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
● Επιλέξτε την κατάσταση του παίκτη πολυμέσων.
● Για εκετεταμένες οδηγίες, διαβάστε την παράγραφο "Λειτουργίες του παίκτη 

πολυμέσων" περαιτέρω σε αυτό το εγχειρίδιο.

Λειτουργίες ρολογιού
● Διαβάστε την παράγραφο «Λειτουργίες ρολογιού» σε επόμενη ενότητα 

αυτού του εγχειριδίου.

Λειτουργίες του Διαδικτυακού ραδιοφώνου5.2 

Αναπαραγωγή ήχου
Κατά την αναπαραγωγή, διατίθενται οι ακόλουθες λειτουργίες:
● Για να επιλέξετε ένα κομμάτι, πατήστε το κουμπί PREV (19) ή το κουμπί 

NEXT (17) μέχρι να επιλεγεί το επιθυμητό κομμάτι.
● Για μετάβαση μπροστά ή πίσω, πατήστε το κουμπί PREV (19) ή το κουμπί 

NEXT (17).
● Για να σταματήσετε προσωρινά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί 

PLAY/PAUSE (20) μία φορά, και για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή, 
πατήστε το κουμπί ξανά.

● Πατήστε τα αριθμητικά κουμπιά για να επιλέξετε έναν προκαθορισμένο 
σταθμό (1-10).

● Πατήστε το κουμπί SHIFT (26) και τα αριθμητικά κουμπιά για να επιλέξετε 
έναν προκαθορισμένο σταθμό (11-20).

Προσθέστε σταθμούς του Διαδικτυακού ραδιοφώνου
● Συνδεθείτε με τη ιστοσελίδα www.reciva.com.
● Ψάξτε για έναν σταθμό από την καρτέλα LISTEN.
● Πατήστε ADD STATION NAME TO MY STATIONS.
● Αποσυνδεθείτε.
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Λειτουργίες ραδιοφώνου5.3 

Κατά την αναπαραγωγή, διατίθενται οι ακόλουθες λειτουργίες:
● Πατήστε τα αριθμητικά κουμπιά για να επιλέξετε έναν προκαθορισμένο 

σταθμό (1-10).
● Πατήστε το κουμπί SHIFT (26) και τα αριθμητικά κουμπιά για να επιλέξετε 

έναν προκαθορισμένο σταθμό (11-20).
● Για να επιλέξετε τον προκαθορισμένο σταθμό 1 ή 2, πατήστε το κουμπί P1 (2) 

ή το κουμπίP2 (8) στη συσκευή.
● Για να αναζητήσετε μια συγκεκριμένη συχνότητα, πατήστε το κουμπί PREV 

(19) ή το κουμπί NEXT (17) επανειλημμένα μέχρι να ρυθμιστεί η επιθυμητή 
συχνότητα.

● Για αυτόματη αναζήτηση, πατήστε και κρατήστε το κουμπί PREV (19) ή το 
κουμπί NEXT (17). Η συσκευή αναζητά τον επόμενο διαθέσιμο σταθμό.

Αποθηκεύστε τους προκαθορισμένους ραδιοφωνικούς 
σταθμούς
● Αναζητείστε μια συγκεκριμένη συχνότητα ή επιλέξτε έναν σταθμό
● Για να αποθηκεύσετε τη συχνότητα ή τον σταθμό σαν τον προκαθορισμένο 

σταθμό 1, πατήστε και κρατήστε το αριθμητικό κουμπί 1 μέχρι η οθόνη να 
δείξει το επιβεβαιωτικό μήνυμα.

● Για να αποθηκεύσετε τον προκαθορισμένο σταθμό 11, πατήστε το κουμπί 
SHIFT (26) πατήστε και πιέστε το αριθμητικό κουμπί 1 μέχρι η οθόνη να 
δείξει το επιβεβαιωτικό μήνυμα.

Λειτουργίες του παίκτη πολυμέσων5.4 

Κατά την αναπαραγωγή, διατίθενται οι ακόλουθες λειτουργίες:
● Για να επιλέξετε το προηγούμενο ή το επόμενο κομμάτι, πατήστε το κουμπί 

PREV (19) ή το κουμπί NEXT (17).
● Για να σταματήσετε προσωρινά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί 

PLAY/PAUSE (20) μία φορά, και για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή, 
πατήστε το κουμπί ξανά.

● Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή προσωρινά, πατήστε το κουμπί 
STOP (16). Πατήστε ξανά το κουμπί για να σταματήσετε εντελώς την 
αναπαραγωγή, ή πατήστε το κουμπί PLAY/PAUSE (20) για να συνεχίσετε 
την αναπαραγωγή.
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Αναπαραγωγή ήχου απο κοινόχρηστους φακέλους
● Στη συσκευή πατήστε το κουμπί SOURCE (14).
● Επιλέξτε την κατάσταση του παίκτη πολυμέσων.
● Επιλέξτε WINDOWS SHARES.
● Επιλέξτε το SCAN FOR PCS για να δείτε όλους τους διαθέσιμους 

υπολογιστές στο δίκτυο.
● Επιλέξτε τον Προσωπικό Υπολογιστή.
● Επιλέξτε το φάκελο.
● Αν είναι απαραίτητο, εισάγετε τον λογαριασμό και τον κωδικό πρόσβασης
● Αν είναι απαραίτητο, κάντε αναζήτηση στον κοινόχρηστο φάκελο 

επιλέγοντας BY ALBUM ή BY ARTIST.

Αναπαράγωντας ήχο απο κοινόχρτηστα πολυμέσα
● Στη συσκευή πατήστε το κουμπί SOURCE (14).
● Επιλέξτε την κατάσταση του παίκτη πολυμέσων.
● Επιλέξτε WINDOWS SHARES.
● Επιλέξτε UPNP SERVERS.
● Επιλέξτε το φάκελο.
● Πατήστε το κουμπί SELECT (27) για επιβεβαίωση και αρχίστε την 

αναπαραγωγή.

Επανάληψη και ανασχηματισμός ήχου
● Στη συσκευή πατήστε το κουμπί SOURCE (14).
● Επιλέξτε την κατάσταση του παίκτη πολυμέσων.
● Επιλέξτε PLAYBACK MODE.
● Επιλέξτε REPEAT ή SHUFFLE.
● Πατήστε το κουμπί SELECT (27).
● Επιλέξτε YES για να ενεργοποιήσετε το SHUFFLE.
● Πατήστε το κουμπί SELECT (27) για επιβεβαίωση.

Προσθέστε ένα κομμάτι σε μια σειρά
● Πλοηγηθείτε σε ένα επιθυμητό κομμάτι και πατήστε το κουμπί SELECT (27).
● Πλοηγηθείτε σε ένα επιθυμητό άλμπουμ και πατήστε το κουμπί SELECT (27).
● Πλοηγηθείτε στο ADD TO QUEUE και πατήστε το κουμπί SELECT (27).

Αναζητείστε κομμάτια απο μια σειρά
● Πατήστε το κουμπί BROWSE/QUEUE (15) και πατήστε το κουμπί UP (29) 

ή το κουμπί DN (28) για να κάνετε αναζήτηση στη λίστα.
● Πατήστε το κουμπί SELECT (27) για να αρχίσετε την αναπαραγωγή.
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Απομακρύνοντας κομμάτια απο μια σειρά
● Πατήστε το κουμπί BROWSE/QUEUE (15) και πατήστε το κουμπί UP (29) 

ή το κουμπί DN (28) για να κάνετε αναζήτηση στη λίστα.
● Πατήστε το κουμπί STOP (16) για να επιλέξετε ένα ανεπιθύμητο κομμάτι 

από την ακολουθία.
● Επιλέξτε YES για να απομακρύνετε το καμμάτι.
● Για να απομακρύνετε όλα τα κομμάτια απο μια ακολοιυθία, επιλέξτε 

CLEAR QUEUE απο την κατάσταση του παίκτη πολυμέσων.

Λειτουργίες ρολογιού5.5 

Με τη λειτουργία του ρολογιού, μπορούν να ρυθμιστούν οι ακόλουθοι 
παράμετροι:

 - τρέχουσα ώρα και ημερομηνία
 - χρόνος ξυπνητηριού (συμπερλαμβανομένης της λειτουργίας ξυπνητηριού, 

χρόνου επαναλαμβανόμενου ξυπνητηριού (snooze)).

Ρύθμιση της τρλεχουσας ώρας και ημερομηνίας
● Πατήστε το κουμπί MENU (18).
● Επιλέξτε CONFIGURE.
● Επιλέξτε SET TIME/DATE.
● Πατήστε το κουμπί UP (29) ή το κουμπί DN (28) για να ρυθμίσετε την 

επιθυμητή ώρα.
● Πατήστε το κουμπί SELECT (27) για επιβεβαίωση.
● Πατήστε το κουμπί UP (29) ή το κουμπί DN (28) για να ρυθμίσετε τα 

επιθυμητά λεπτά.
● Πατήστε το κουμπί SELECT (27) για επιβεβαίωση.
● Πατήστε το κουμπί UP (29) ή το κουμπί DN (28) για να ρυθμίσετε την 

επιθυμητή ημέρα.
● Πατήστε το κουμπί SELECT (27) για επιβεβαίωση.
● Πατήστε το κουμπί UP (29) ή το κουμπί DN (28) για να ρυθμίσετε τον 

επιθυμητό μήνα.
● Πατήστε το κουμπί SELECT (27) για επιβεβαίωση.
● Πιέστε το κουμπί UP (29) ή το κουμπί DN (28) για να ρυθμίσετε την 

επιθυμητή χρονιά.
● Πατήστε το κουμπί SELECT (27) για επιβεβαίωση.
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Ρύθμιση χρόνου αφύπνισης
● Πατήστε το κουμπί MENU (18).
● Επιλέξτε ALARM CLOCK.
● Επιλέξτε SET ALARM.
● Επιλέξτε το ξυπνητήρι.
● Πατήστε το κουμπί UP (29) ή το κουμπί DN (28) για να ρυθμίσετε την 

επιθυμητή ώρα.
● Πατήστε το κουμπί SELECT (27) για επιβεβαίωση.
● Πατήστε το κουμπί UP (29) ή το κουμπί DN (28) για να ρυθμίσετε τα 

επιθυμητά λεπτά.
● Πατήστε το κουμπί SELECT (27) για επιβεβαίωση.
● Πατήστε το κουμπί UP (29) ή το κουμπί DN (28) για να ρυθμίσετε την 

επιθυμητή συχνότητα: ONCE, EVERY DAY, WEEKLY.
● Πατήστε το κουμπί SELECT (27) για επιβεβαίωση.
● Πατήστε το κουμπί UP (29) ή το κουμπί DN (28) για να ρυθμίσετε τον 

επιθυμητό ήχο στο ξυπνητήρι. BUZZER, FM TUNER ή έναν προκαθορισμένο 
σταθμό.

● Πατήστε το κουμπί SELECT (27) για επιβεβαίωση.

i
● Κατά τη διάρκεια μιας διακοπής ρεύματος, ή όταν αποσυνδέετε τη συσκευή, 

οι ρυθμίσεις ώρας χάνονται.

Απενεργοποιώντας το ξυπνητήρι5.6 

● Πατήστε το κουμπί MENU (18).
● Επιλέξτε ALARM CLOCK.
● Επιλέξτε SET ALARM.
● Επιλέξτε το ξυπνητήρι.
● Για να απενεργοποιήσετε το ξυπνητήρι, πατήστε το κουμπί UP (29) ή το 

κουμπί DN (28) για να επιλέξετε ΝΟ.
● Για να απενεργοποιήστε όλα τα ξυπνητήρια, επιλέξτε DISABLE ALL μετά 

την επιλογή SET ALARM.
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Ρύθμιση της λειτουργίας SLEEP5.7 

● Πατήστε το κουμπί SLEEP (30).
● Επιλέξτε SLEEP TIMER.
● Πατήστετο κουμπί UP (29) ή το κουμπί DN (28) για να επιλέξετε την 

επιθυμητή ρύθμιση(15 min - 3 hr).
● Πατήστε το κουμπί SELECT (27) για επιβεβαίωση.

Ξυπνητήρι επανάληψης
Ο προεπιλεγμένος χρόνος επανάληψης είναι: 5 λεπτά.
● Για να αναβάλλετε το ξυπνητήρι, πατήστε το κουμπί SNOOZE (13).
● Γαι να σταματήσετε το ξυπνητήρι, πατήστε το κουμπί ON/OFF (33) ή το 

κουμπί SELECT (27).

Λειτουργία του μενού ρύθμισης5.8 

● Πατήστε το κουμπί MENU (18).
● Πατήστε το κουμπί UP (29) ή το κουμπί DN (28) για να πλοηγηθείτε στην 

CONFIGURE.
● Πατήστε το κουμπί SELECT (27) για επιβεβαίωση.
● Πατήστε το κουμπί UP (29) ή το κουμπί DN (28) για να επιλέξετε μια 

ρύθμιση. Αν η επιλογή επικαλέσει κι αλλο υπο-μενού, επαναλάβετε τα 
προηγούμενα βήματα για να επιλέξετε μια ρύθμιση.

● Πιέστε το κουμπί SELECT (27) για να αποθηκέυσετε τη ρύθμιση.
● Πατήστε το κουμπί MENU (18) για έξοδο.

Σελίδα γενικών ρυθμίσεων
● Για να πλοηγηθείτε μέσα στο μενού, πατήστε το κουμπί UP (29) ή το 

κουμπί DN (28) ή περιστρέψτε το ψηφίο VOLUME (11).
Τα ακόλουθα στοιχεία του μενού μπορούν να ρυθμιστούν.

 - NETWORK CONFIG: Για να ρυθμίσετε το δίκτυο
 - VERSION: για να δείτε τις πληροφορίες έκδοσης της συσκευής.
 - UPGRADE FIRMWARE: Για τον αυτόματο έλεγχο ύπαρξης κάποιου 

διαθέσιμου λογισμικού
 - LANGUAGE (ΓΛΩΣΣΑ): για να αλλάξετε τη γλώσσα.
 - FACTORY RESET: για την επαναφορά των αρχικών ρυθμίσεων της 

συσκευής.
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 - REGISTER: για τη διασφάλιση του κλειδιού κατοχύρωσης της διαδικτυακής 
κατοχύρωσης της πύλης των πελατών της Reciva Διαβάστε την 
παράγραφο " Κατοχύρωση της συσκευής" σε αυτό το εγχειρίδιο.

 - CLOCK SETUP: για να ρυθμίσετε τις λειτουργίες του ρολογιού Διαβάστε 
την παράγραφο "Λειτουργίες του ρολογιού" σε αυτό το εγχειρίδιο.

 - WIFI STRENGTH: για νε ελέγξετε την ισχύ του σήματος για τη τρέχουσα 
σύνδεση.

Καθαρισμός και συντήρηση6. 

!
 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ  

Πριν προβείτε σε οποιοδήποτε καθαρισμό ή συντήρηση, 
απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε την πρίζα. 

● Καθαρίστε το εξωτερικό της συσκευής με μαλακό πανί. Οταν η συσκευή 
είναι πολύ βρώμικη, βρέξτε ελαφρώς το πανί με νερό και ουδέτερο διάλυμα.

Αντιμετώπιση προβλημάτων7. 
Πρόβλημα Ενέργεια
Απουσία ήχου Ελέγξτε εάν είναι επιλεγμένη η σωστή πηγή. 
ή ατελής ήχος Ελέγξτε τη ρύθμιση έντασης ήχου ή σίγασης.
 Ελέγξτε εάν ο άμεσος εξοπλισμός είναι ενεργοποιημένος  
 και ρυθμισμένος σωστά.
 Ελέγξτε τα καλώδια για προβλήματα σύνδεσης.
Απουσία ηλεκτρικής ισχύος Ελέγξτε εάν το καλώδιο ρεύματος έχει συνδεθεί σωστά  
 στην παροχή ρεύματος.
Τα πλήκτρα λειτουργίας Εσωτερικό σφάλμα.  
δεν λειτουργούν Επαναφέρετε τη συσκευή.
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Ραδιόφωνο από το internet
Πρόβλημα Ενέργεια
Αδυναμία σύνδεσης Ελέγξτε αν το σημείο πρόσβασης είναι ενεργοποιημένο. 
στο Διαδίκτυο Ελέγξτε αν κάποιος firewall δεν μπλοκάρει κάποια   
 εξερχόμενη θύρα
 Ελέγξτε αν χρησιμοποιείται ο σωστός κωδικός πρόσβασης.
 Ελέγξτε αν η συσκευή βρίσκεται εντός του εύρους της  
 ασύρματης σύνδεσης του σημείου πρόσβασης.
 Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του δικτύου της συσκευής.
Δεν μπορεί να παίξει Ελέγξτε αν ο σταθμός εκπέμπει ακόμη. 
κάποιος σταθμός Ελέγξτε αν ο σταθμός έχει φτάσει το μέγιστο αριθμό   
 ακροατών του.
 Ελέγξτε αν η σύνδεση του ραδιοφωνικού σταθμού είναι  
 ακόμη λειτουργική.
 Ελέγξτε αν η σύνδεση στο διαδίκτυο είναι αρκετά γρήγορη.
Διακοπτόμενος ήχος Ελέγξτε το εύρος ζώνης του ασύρματου δικτύου.
 Μετακινείστε την συσκευή πλησιέστερα στο σημείο   
 πρόσβασης.

Ραδιόφωνο
Πρόβλημα Ενέργεια
Θόρυβος ή παραμόρφωση Ο σταθμός δεν είναι σωστά συντονισμένος.  
ήχου σε εκπομπές FM Ρυθμίστε το χειριστήριο συντονισμού.
 Η γραμμική κεραία δεν είναι σωστά τοποθετημένη.   
 Επεκτείνετε την κεραία.

Παίκτης πολυμέσων 
Πρόβλημα Ενέργεια
Δεν μπορεί να γίνει Ενεργοποιήστε το Γενικό Επιμερισμό Αρχείων. 
εύρεση του Υπολογιστή Ελέγξτε αν ο Υπολογιστής βρίσκεται στο ίδιο δίκτυο.
 Ελέγξτε αν ο Υπολογιστής έχει την ίδια ομάδα   
 εργασίαςόπως έχει ο διακομιστής που διαχειρίζεται το  
 δίκτυο.
 Ελέγξτε αν το ασύρματο δίκτυο λειτουργεί σωστά.
 Ελέγξτε αν κάποιος firewall δεν μπλοκάρει κάποια   
 εξερχόμενη θύρα.
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Δεν μπορούν να βρεθούν Ελέγξτε αν ο φάκελος είναι κοινόχρηστος. 
κοινόχρηστοι φάκελοι Ελέγξτε αν ο φάκελος είναι προσβάσιμος.
 Ελέγξτε αν χρησιμοποιείται ο σωστός κωδικός   
 πρόσβασης του λογαριασμού του χρήστη.
 Ελέγξτε αν κάποιος firewall δεν μπλοκάρει κάποια   
 εξερχόμενη θύρα

AUX
Πρόβλημα Ενέργεια
Απουσία ήχου στο Η πηγή εισόδου είναι χαμηλή. Αυξήστε το επίπεδο έντασης 
σύστημα της μονάδας  ήχου στη συσκευή ήχου πηγής.
Απουσία εικόνας Ελέγξτε εάν η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη και εάν  
 έχει ρυθμιστεί στη σωστή είσοδο A/V.
 Ελέγξτε τα καλώδια για προβλήματα σύνδεσης.
 Ελέγξτε τα καλώδια για ζημιά. 

Τεχνικά Δεδομένα8. 
Παράμετρος Τιμή
Τάση 9 VDC
Τάση εισόδου 100 ~ 240 VAC / 50 ~ 60 Hz 
Κατανάλωση ισχύος 12 W
Μέγιστη ισχύς εξόδου 2 x 2 W (RMS)
Ζώνες ραδιοφωνικών συχνοτήτων FM
Διαστάσεις (Π x Υ x Β) 242 x 140 x 120 mm
Βάρος 1 kg

Εύρος συχνοτήτων
Παράμετρος Τιμή
Ραδιόφωνο FM 87,5 MHz - 108 MHz

Τηλεχειριστήριο
Παράμετρος Τιμή
Κατανάλωση ισχύος 3 V
Μέγεθος μπαταριών AAA
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Απόρριψη χρησιμοποιημένου  9. 
 ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού  
 εξοπλισμού

Z
Η σημασία αυτού του συμβόλου στο υλικό, τα εξαρτήματά του ή τη συσκευασία 
δηλώνει πως αυτό το προϊόν δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί ως οικιακό 
απόβλητο. Απορρίψτε αυτήν τη συσκευή στο κατάλληλο σημείο περισυλλογής 
για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Στην 
Ευρωπαϊκή Ενωση και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, υπάρχουν ξεχωριστά 
συστήματα συλλογής για τις χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές 
συσκευές. Διασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος, βοηθάτε 
στην αποτροπή των πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και 
την ανθρώπινη υγεία, που μπορεί σε άλλη περίπτωση να προέκυπταν από 
ακατάλληλους χειρισμούς κατά την απόρριψη αυτού του προϊόντος.  
Η ανακύκλωση υλικών θα βοηθήσει στη διατήρηση των φυσικών πόρων.  
Γι' αυτόν τον λόγο, παρακαλούμε μην απορρίπτετε τις παλιές ηλεκτρικές και 
ηλεκτρονικές συσκευές σας μαζί με τα οικιακά σας απορρίμματα.

Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του 
προϊόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές, την υπηρεσία 
απόρριψης οικιακών αποβλήτων ή το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους της εγγύησης, 
παρακαλούμε επισκεφτείτε τη διεύθυνση: www.akai.eu




