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Ασφάλεια1. 
Προοριζόμενη χρήση1.1 

Οι οδηγίες χρήσης παρουσιάζουν τη χρήση του ραδιοφώνου τσέπης. 
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 επάνω στη συσκευή. Η συσκευή μπορεί να 
πέσει και να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.

!
 ΠΡΟΣΟΧΗ 

Μη χύνετε υγρά επάνω στη συσκευή.

!
 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 

Μην εισαγάγετε αντικείμενα στις οπές αερισμού.

!
 ΠΡΟΣΟΧΗ 

Μην φράσσετε τις οπές αερισμού.
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Εγκατάσταση2. 
Ραδιόφωνο τσέπης2.1 

● Αφαιρέστε προσεκτικά τη συσκευή από τη συσκευασία της.
● Τοποθετήστε τη συσκευασία σε ένα χώρο αποθήκευσης.
● Αφαιρέστε τις ετικέτες από το μπροστινό πλαίσιο προσεκτικά.

!
 ΠΡΟΣΟΧΗ 

Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγή θερμότητας.  
Μπορεί να προκληθεί ζημιά στη συσκευή.

i
● Οι μπαταρίες δεν συμπεριλαμβάνονται στη συσκευασία της συσκευής.

Εγκατάσταση μπαταριών
● Αφαιρέστε το καπάκι της μπαταρίας.
● Τοποθετήστε τις μπαταρίες αντιστοιχώντας τις ενδείξεις πολικότητας (+) 

και (-).
● Τοποθετήστε το καπάκι της μπαταρίας.

!
 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.

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.
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Συστατικά3. 
1 Κουμπί POWER
2 Κουμπί συχνότητας AM
3 Κουμπί συχνότητας FM
4 Κουμπί AL SET
5 Κουμπί ALARM ON/OFF
6 Ηχείο
7 Κουμπί TIME
8 Κουμπί HOUR
9 Κουμπί MINUTE
10 Οθόνη
11 Περιστροφικός διακόπτης 

TUNING
12 Κεραία
13 Ακροδέκτης (κανάλι εξόδου)
14 Περιστροφικός διακόπτης VOLUME
15 Κάλυμμα μπαταρίας

Λειτουργία4. 
Γενικές λειτουργίες4.1 

● Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε το κουμπί POWER (1). Για 
μετάβαση στη λειτουργία αναμονής, πατήστε ξανά το κουμπί POWER (1).

● Για να επιλέξετε τη συχνότητα AM, πατήστε το κουμπί συχνότητας AM (2).
● Για να επιλέξετε τη συχνότητα FM, πατήστε το κουμπί συχνότητας FM (3).
● Για να επιλέξετε μια συγκεκριμένη συχνότητα ή ραδιοφωνικό σταθμό, 

στρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη TUNING (11) ώσπου να ρυθμιστεί  
η επιθυμητή συχνότητα. Η οθόνη (10) δείχνει την επιλεγμένη συχνότητα.

● Για να ρυθμίσετε το επίπεδο του ήχου, στρέψτε τον περιστροφικό 
διακόπτη VOLUME (14) μέχρι να καθοριστεί το επιθυμητό επίπεδο.

● Για να συνδέστε ακουστικά (δεν συμπεριλαμβάνονται), τοποθετήστε το 
βύσμα των ακουστικών στον ακροδέκτη (13).

● Για να ρυθμίσετε την ώρα, ανατρέξτε στην ενότητα "Ρύθμιση ώρας".
● Για να ενεργοποιήσετε το ξυπνητήρι, ανατρέξτε στην ενότητα "Λειτουργία 

ξυπνητηριού".
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● Όταν ενεργοποιείται, η συσκευή λαμβάνει αυτομάτως συχνότητα FM.
● Για να βελτιώσετε τη λήψη της συχνότητας FM, επεκτείνετε την κεραία (12). 

Για να βελτιώσετε τη λήψη της συχνότητας AM, στρέψτε τη συσκευή.
● Δεν χρειάζεται να επεκτείνετε τη κεραία αν χρησιμοποιείτε ακουστικά.

Ρύθμιση της ώρας
● Σβήστε τη συσκευή.
● Πατήστε και κρατήστε το κουμπί TIME (7).
● Πατήστε και κρατήστε το κουμπί HOUR (8) και πατήστε το κουμπί TIME 

(7) επανειλημμένα μέχρι να ρυθμιστεί η επιθυμητή ώρα.
● Πατήστε και κρατήστε το κουμπί MINUTE (9) και πατήστε το κουμπί TIME 

(7) επανειλημμένα μέχρι να ρυθμιστούν τα επιθυμητά λεπτά.

Λειτουργία ξυπνητηριού
● Σβήστε τη συσκευή.
● Πατήστε το κουμπί ALARM ON/OFF (5) για να ενεργοποιήσετε το 

ξυπνητήρι.
● Πατήστε και κρατήστε το κουμπί AL SET (4) για να ρυθμίσετε το 

ξυπνητήρι.
● Πατήστε και κρατήστε το κουμπί HOUR (8) και πατήστε το κουμπί AL SET 

(4) επανειλημμένα μέχρι να ρυθμιστεί η επιθυμητή ώρα.
● Πατήστε και κρατήστε το κουμπί MINUTE (9) και πατήστε το κουμπί  

AL SET (4) επανειλημμένα μέχρι να ρυθμιστούν τα επιθυμητά λεπτά.

i
 

● Μετά την ρύθμιση ξυπνητηριού, ο δείκτης ALARM στην οθόνη ανάβει.
● Η συσκευή σβήνει αυτομάτως μια ώρα μετά την προ-ρυθμισμένη ώρα.

Καθαρισμός και συντήρηση5. 
● Καθαρίστε το εξωτερικό της συσκευής με μαλακό πανί. Όταν η συσκευή 

είναι πολύ βρώμικη, βρέξτε ελαφρώς το πανί με νερό και ουδέτερο 
διάλυμα.
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Αντιμετώπιση προβλημάτων6. 
Πρόβλημα Ενέργεια
Καμία ένδειξη στην οθόνη Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
  Διαλέξτε τη σωστή συχνότητα με τα κουμπιά 

συχνότητας AM ή FM (2 & 3).
 Δεν υπάρχει ήχος Ελέγξτε τις μπαταρίες.
 Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.
 Ρυθμίστε το χειριστήριο συντονισμού.

Τεχνικά Δεδομένα7. 
Παράμετρος Τιμή
Τάση 2 x 1,5 VDC
Κατανάλωση ισχύος 12 W
Ευαισθησία θορύβου Περιορισμένη 
Επιλογή μονού σήματος > 20 dB(A)
Ζώνες ραδιοφωνικών συχνοτήτων AM/FM
Εύρος συχνοτήτων
 Ραδιόφωνο AM 540 kHz - 1.610 kHz
 Ραδιόφωνο FM 88 mHz - 108 mHz
Διαστάσεις (Π x Υ x Β) 54 x 96 x 19 mm
Βάρος (χωρίς μπαταρίες) 83 g


