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ΡΕΙΓΑΦΗ ΤΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ 

1. Χειριςτείτε για μεταφορά 

2. Κουμπί STANDBY 

3. Ρλικτρο REC 

4. Ρλικτρο TS / PLAY MODE 

5. Ρλικτρο MEMORY 

6. Ζνδειξθ STANDBY 

7. Ζνδειξθ Bluetooth 

8. Οκόνθ LCD 

9. Ρλικτρο STOP / ST / MO 

10. Ρλικτρο  / , αναπαραγωγι / παφςθ 

11. Ρλικτρο EQ, προεπιλεγμζνεσ εξιςϊςεισ 

12. Ζλεγχοι μονάδασ καςζτασ 

 

POWER 

ΜΡΑΤΑΙΑ 

Ανοίξτε τθ κικθ μπαταριϊν (24) και τοποκετιςτε μπαταρίεσ μεγζκουσ 8 "C" (UM-2) φροντίηοντασ να τθρείτε προςεκτικά τισ 

ενδεικνυόμενεσ πολικότθτεσ. Αν δεν κζλετε να χρθςιμοποιιςετε τθ ςυςκευι για μεγάλο χρονικό διάςτθμα, αντικαταςτιςτε αμζςωσ τισ 

κενζσ μπαταρίεσ και αφαιρζςτε τισ. 

ΔΙΚΤΥΟ 



Συνδζςτε το καλϊδιο τροφοδοςίασ ςτθν πρίηα εναλλαςςόμενου ρεφματοσ (23). Τοποκετιςτε το φισ ςε μια ζξοδο 100-240V ~ 

50 / 60Hz. Μθν ςυνδζετε τθ ςυςκευι ςε πρίηα με τάςθ άλλθ από αυτι που υποδεικνφεται. 

ON / OFF / VOLUME 

1. Ρατιςτε το κουμπί γενικισ τροφοδοςίασ STANDBY (2). 

2. Ριζςτε το πλικτρο FUNCTION (15) αρκετζσ φορζσ για να επιλζξετε τον επικυμθτό τρόπο λειτουργίασ (USB-TAPE-RADIO-BT). 

3. υκμίςτε τθν ζνταςθ όπωσ επικυμείτε με τα πλικτρα VOL- και VOL + (18). 

4. Σε λειτουργία USB-TAPE-BT, εάν δεν υπάρχει αναπαραγωγι, εάν δεν πραγματοποιθκεί καμία λειτουργία μζςα ςε 15 λεπτά, 

ο αναγνϊςτθσ κα ειςζλκει  Λειτουργία STANDBY. Για να επανενεργοποιιςετε τθ μονάδα, πατιςτε το πλικτρο STANDBY (2). 

5. Ρατιςτε παρατεταμζνα το κουμπί STANDBY (2) για να απενεργοποιιςετε τθ μονάδα. 

EQUALIZER 

Αυτι θ μονάδα ζχει ζνα προκακοριςμζνο ςφςτθμα εξιςορρόπθςθσ ιχου. Χρθςιμοποιιςτε το κουμπί EQ (11) για να επιλζξετε 

μια καλφτερθ ρφκμιςθ προςαρμόηεται ςτθν αναπαραγωγι ιχου που βρίςκεται ςε εξζλιξθ (διακζςιμο FLAT, POP, CLASSIC, JAZZ, ROCK). 

ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΑΔΙΟΥ 

1. Επιλζξτε τθ λειτουργία RADIO (ςτθν οκόνθ εμφανίηεται το FM και ςτθ ςυνζχεια εμφανίηεται θ ςυχνότθτα). 

2. Ρατιςτε επανειλθμμζνα τα πλικτρα: ι 9 (19) ςτθ μονάδα για να πραγματοποιιςετε μια βιμα προσ βιμα αναηιτθςθ. 

4. Ρατιςτε και κρατιςτε πατθμζνο για λίγα δευτερόλεπτα: ι 9 (19) ςτθ μονάδα για να ςυντονιςτείτε ςτον επόμενο ι ςτον 

προθγοφμενο ραδιοφωνικό ςτακμό με το καλφτερο ςιμα που λαμβάνεται. 

3. Εάν ο ςτακμόσ που ακοφτε είναι ςτερεοφωνικόσ, θ ζνδειξθ ST κα εμφανιςτεί ςτθν οκόνθ. Ρατιςτε το κουμπί ST / MO (9) 

για να μεταβείτε από μονοφωνικι ζωσ ςτερεοφωνικι ακρόαςθ. 

4. Για να αποκθκεφςετε ζναν ραδιοφωνικό ςτακμό ςε μια κζςθ μνιμθσ, ςυντονίςτε τον επικυμθτό ραδιοφωνικό ςτακμό, 

πατιςτε το πλικτρο MEMORY (5), επιλζξτε τθ κζςθ μνιμθσ με τα κουμπιά PRE / FOLDER (17) και πατιςτε ξανά το πλικτρο MEMORY (5). 

20 είναι διακζςιμα κζςεισ μνιμθσ. 

5. Για να καλζςετε ζναν αποκθκευμζνο ραδιοφωνικό ςτακμό, χρθςιμοποιιςτε τα κουμπιά PRE / FOLDER (17). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να ζχετε τθν καλφτερθ λιψθ FM, επεκτείνετε και προςανατολίςτε τθν κεραία. Εάν θ λιψθ δεν είναι καλι, 

δοκιμάςτε διαφορετικά το μικοσ και τον προςανατολιςμό τθσ κεραίασ, ωςτόςο θ ποιότθτα τθσ λιψθσ FM εξαρτάται πολφ από το ποφ 

βρίςκεται τοποκετιςτε τθ ςυςκευι. Η εγγφτθτα των τθλεοράςεων, των λαμπτιρων νζον ι άλλων οικιακϊν ςυςκευϊν μπορεί να 

προκαλζςει διαταραχζσ ςτθ λιψθ ραδιοφωνικϊν προγραμμάτων, ςε αυτιν τθν περίπτωςθ μετακινιςτε το ραδιόφωνο μακριά από τθ 

ςυςκευι διαταραχισ. 

ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ USB 

ΑΝΑΡΑΑΓΩΓΗ 

1. Τοποκετιςτε μια μνιμθ USB που περιζχει μουςικι ςτθν είςοδο USB (13). 

2. Επιλζξτε τθ λειτουργία USB (USB εμφανίηεται ςτθν οκόνθ), περιμζνετε λίγα δευτερόλεπτα για να φορτϊςει ο αναγνϊςτθσ 

όλα τα αρχεία MP3. Η αναπαραγωγι κα ξεκινιςει αυτόματα. 

3. Για να ειςάγετε τθ παφςθ, πατιςτε το πλικτρο  /  (10) μία φορά. 

4. Για να απενεργοποιιςετε τθν παφςθ, πατιςτε το κουμπί  /  (10) για δεφτερθ φορά. 

5. Ρατιςτε το κουμπί STOP (9) για να ςταματιςετε μόνιμα τθν αναπαραγωγι. 

JUMP TRACE 

1. Ρατϊντασ το κουμπί: (19) ενϊ ακοφτε, κα μετακινθκείτε ςτο επόμενο κομμάτι, ενϊ με το πλικτρο 9 (19) κα μεταβείτε ςτο 

κομμάτι Ρροθγοφμενεσ. 

2. Κρατϊντασ πατθμζνο το πλικτρο: ι 9 (19) ενϊ ακοφτε, αναηθτά γριγορα ζνα ςυγκεκριμζνο μουςικό κομμάτι. 

3. Αφιςτε το κουμπί για να επιςτρζψετε ςτθν κανονικι αναπαραγωγι. 

ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟ ΡΑΙΧΝΙΔΙ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

- Στθ λειτουργία αναπαραγωγισ. 

1. Ρατιςτε το κουμπί PLAY MODE (4). 

2. Το ςφμβολο "" εμφανίηεται ςτθν οκόνθ. 

3. Η ςυςκευι αναπαραγωγισ κα ςυνεχίςει να αναπαράγει το κομμάτι που εμφανίηεται ςτθν οκόνθ. 

4. Για να ακυρϊςετε τθ ςυνεχι αναπαραγωγι του ενιαίου κομματιοφ, πατιςτε επανειλθμμζνα το πλικτρο PLAY MODE (4) 

μζχρι να εξαφανιςτοφν τα κομμάτια ςφμβολα επανάλθψθσ. 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΡΑΝΑΛΗΨΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΔΟΜΩΝ 

- Στθ λειτουργία αναπαραγωγισ. 

1. Ριζςτε το πλικτρο PLAY MODE (4) αρκετζσ φορζσ. 

2. Στθν οκόνθ εμφανίηεται το ςφμβολο "ALL". 

3. Η ςυςκευι αναπαραγωγισ κα αναπαράγει ςυνεχϊσ ολόκλθρο το δίςκο. 

4. Για να ακυρϊςετε τθ ςυνεχι αναπαραγωγι ολόκλθρου του δίςκου, πατιςτε επανειλθμμζνα το πλικτρο PLAY MODE (4) 

μζχρι να εξαφανιςτοφν τα ςφμβολα επανάλθψθ. 

ΑΝΟΙΓΜΑΤΟ ΡΑΙΧΝΙΔΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ (ΦΑΚΕΛΟΣ) 

- Στθ λειτουργία αναπαραγωγισ (μόνο εάν υπάρχουν περιςςότεροι φάκελοι ςτθ μνιμθ). 

1. Ριζςτε το πλικτρο PLAY MODE (4) αρκετζσ φορζσ. 

2. Το ςφμβολο "FOLDER" κα εμφανιςτεί ςτθν οκόνθ. 

3. Η ςυςκευι αναπαραγωγισ κα ςυνεχίςει να αναπαράγει τα κομμάτια ςτον τρζχοντα φάκελο. 

4. Για να ακυρϊςετε τθ ςυνεχι αναπαραγωγι του μόνο άλμπουμ, πατιςτε το κουμπί PLAY MODE (4) μζχρι να εξαφανιςτοφν 

τα ςφμβολα επανάλθψθ. 



ΟΙΚΙΑΚΗ ΑΝΑΡΑΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΑΓΟΥΔΙΩΝ 

- Στθ λειτουργία αναπαραγωγισ. 

1. Ριζςτε το πλικτρο PLAY MODE (4) αρκετζσ φορζσ. 

2. Στθν οκόνθ εμφανίηεται θ λζξθ RAN. 

3. Η ςυςκευι αναπαραγωγισ αναπαράγει τα τραγοφδια με τυχαία ςειρά. 

4. Για να ςταματιςετε τθν τυχαία αναπαραγωγι των κομματιϊν, πατιςτε επανειλθμμζνα το πλικτρο PLAY MODE (4) μζχρι να 

εξαφανιςτοφν τα ςφμβολα επανάλθψθ. 

INTRO ΑΝΑΡΑΑΓΩΓΗ 

- Στθ λειτουργία αναπαραγωγισ. 

1. Ριζςτε το πλικτρο PLAY MODE (4) αρκετζσ φορζσ. 

2. Το ςφμβολο INTRO κα εμφανιςτεί ςτθν οκόνθ. 

3. Η ςυςκευι αναπαραγωγισ κα παίξει τα πρϊτα 10 δευτερόλεπτα κάκε κομματιοφ. 

4. Για να ακυρϊςετε τθν αναπαραγωγι INTRO, πατιςτε επανειλθμμζνα το πλικτρο PLAY MODE (4) μζχρι να εξαφανιςτοφν τα 

ςφμβολα επανάλθψθσ. 

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Μπορείτε να επιλζξετε τθν ςειρά αναπαραγωγισ των κομματιϊν. 

1. Ρατιςτε το κουμπί STOP (9) για να ςταματιςετε τθν αναπαραγωγι. 

2. Ρατιςτε το κουμπί MEMORY (5), το μινυμα "P01" εμφανίηεται ςτθν οκόνθ. 

3. Επιλζξτε πρϊτα το τραγοφδι που κζλετε να παίξετε με τα πλικτρα 9 ι: (19). 

4. Ρατιςτε το κουμπί MEMORY (5) για επιβεβαίωςθ. 

5. Επαναλάβετε τα βιματα 3 και 4 για να αποκθκεφςετε και να αναπαραγάγετε τα κομμάτια που κζλετε. μποροφν να 

αποκθκευτοφν μζχρι 20 κομμάτια. 

6. Ρατιςτε το κουμπί  /  (10) για να ξεκινιςετε τθν αναπαραγωγι. 

7. Ριζςτε το πλικτρο STOP (9) δφο φορζσ για να ακυρϊςετε τον προγραμματιςμό. 

Κωδικοποίθςθ από το CASSETTE / BLUETOOTH 

1. Ενεργοποιιςτε τθ μονάδα και επιλζξτε τθν επικυμθτι λειτουργία (καςζτα / BT). 

2. Τοποκετιςτε μια μνιμθ USB ςτθν είςοδο (13). 

3. Ξεκινιςτε τθν αναπαραγωγι από τθν επιλεγμζνθ πθγι. 

4. Ρατιςτε το κουμπί RECORD (3) για να ξεκινιςετε τθν εγγραφι. 

5. Για να τερματίςετε τθν εγγραφι, πατιςτε το πλικτρο STOP (9). 

6. Το θχογραφθμζνο τραγοφδι αποκθκεφεται ςτθ μνιμθ USB ςε ζνα φάκελο που ονομάηεται AUDIO. 

7. Μπορείτε να δθμιουργιςετε περιςςότερα ίχνθ τθσ εγγραφισ: κατά τθ διάρκεια τθσ εγγραφισ, πατιςτε το πλικτρο TS (4), 

ςτθν οκόνθ κα εμφανιςτεί το γράψιμο TS, δθμιουργείται ζνα νζο κομμάτι. 

Σθμείωςθ: Λόγω του χρόνου που απαιτείται για τθ δθμιουργία των κομματιϊν, είναι πικανό να χάνονται μερικά δευτερόλεπτα τθσ 

εγγραφισ. 

ID3 ΣΥΣΤΗΜΑ 

Η ςυςκευι διακζτει ςφςτθμα ID3. Εάν το αρχείο mp3 που κζλετε να παίξετε είναι ςε μορφι "ID3", πατιςτε το πλικτρο INFO (16) θ 

ςυςκευι κα εμφανίςει ςτθν οκόνθ τισ πλθροφορίεσ των "ΤΙΤΛΟΣ NAME", "NAME ARTIST" και "ALBUM NAME". Για να το 

απενεργοποιιςετε απλά πατιςτε το κουμπί INFO (16) και μεταβείτε ςτθν κανονικι οκόνθ. 

ΑΡΕΝΕΓΟΡΟΙΗΣΗ ΣΤΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ USB 

Είναι δυνατι θ διαγραφι των κομματιϊν που υπάρχουν ςε USB: 

- Ζνα κομμάτι: ενϊ ακοφτε ζνα κομμάτι, πατιςτε παρατεταμζνα το πλικτρο DELETE (16). Πταν εμφανιςτεί θ ζνδειξθ DEL OK la θ 

διαδρομι κα διαγραφεί. 

- Πλα τα κομμάτια: Πταν θ αναπαραγωγι ςταματιςει, πατιςτε το πλικτρο DELETE (16) για μεγάλο χρονικό διάςτθμα. Πταν ςυγκρίνετε 

τθν ζνδειξθ DEL ALL N, επιλζξτε με τα πλικτρα 9 / :( 19) Y και επιβεβαιϊςτε πατϊντασ ξανά το πλικτρο DELETE (16). Πλα τα κομμάτια κα 

διαγραφοφν. 

Σθμείωςθ: τα διαγραμμζνα κομμάτια δεν είναι ανακτιςιμα. 

ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ BLUETOOTH 

1. Ενεργοποιιςτε τθ ςυςκευι και πατιςτε το πλικτρο FUNCTION (15) μζχρι να εμφανιςτεί θ ζνδειξθ BT ςτθν οκόνθ. 

2. Στθ λειτουργία Bluetooth, θ ενδεικτικι λυχνία "BT" (7) κα αρχίςει να αναβοςβινει και το ςφςτθμα κα πραγματοποιιςει 

αυτόματθ αναηιτθςθ. 

3. Ενεργοποιιςτε τθ λειτουργία Bluetooth ςτθ εξωτερικι ςυςκευι που πρόκειται να αντιςτοιχιςτεί και κάντε τθν προβολι τθσ. 

4. Ξεκινιςτε τθν αναηιτθςθ ςυςκευισ. Στο τζλοσ, αναηθτιςτε τθ ςυςκευι "RR504BT". 

5. Ρλθκτρολογιςτε τον κωδικό "0000" εάν είναι απαραίτθτο. 

6. Αφοφ γίνει ςφηευξθ, θ ςυςκευι κα εκπζμψει ζναν τόνο επιβεβαίωςθσ. 

7. Ξεκινιςτε τθν αναπαραγωγι μουςικισ από τθ ςυςκευι. Μπορείτε να εκτελζςετε τθ διαχείριςθ των θχθτικϊν κομματιϊν 

(Αναπαραγωγι / Ραφςθ / Ρροθγ. / Επόμενο) 

απευκείασ από τα χειριςτιρια τθσ μονάδασ. 

8. Κρατιςτε πατθμζνο το πλικτρο  /  (10) για μερικά δευτερόλεπτα για να εξαλείψετε τθ ηεφξθ. 

ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΑΝΑΡΑΑΓΩΓΗΣ ΚΑΣΣΕΤΤΑ 

ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΣΣΕΤΑ 

 



 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΡΑΑΓΩΓΗ ΚΑΣΣΕΤΩΝ 

1. Επιλζξτε τθ λειτουργία TAPE (θ ζνδειξθ TAPE εμφανίηεται ςτθν οκόνθ). 

2. Ανοίξτε το διαμζριςμα καςετϊν (20) με το πλικτρο STOP / EJECT (12) και τοποκετιςτε μια καςζτα με τθν πλευρά που 

κζλετε να ακοφςετε το εξωτερικό. 

4. Ρατιςτε το πλικτρο PLAY KEY (12) για να ξεκινιςετε τθν αναπαραγωγι. 

5. Ρατιςτε το πλικτρο PAUSE KEY (12) για να ςταματιςετε τθν αναπαραγωγι ςτιγμιαία, πατιςτε ξανά για να ςυνεχίςετε τθν 

αναπαραγωγι. 

6. Για γριγορθ προϊκθςθ τθσ ταινίασ, ςταματιςτε τθν αναπαραγωγι και πατιςτε το κουμπί FAST FORWARD KEY (12). 

7. Για να μετακινιςετε γριγορα τθν καςζτα, διακόψτε τθν αναπαραγωγι και πατιςτε το πλικτρο REWIND KEY (12). 

8. Ρατιςτε το πλικτρο STOP / EJECT (12) για να ςταματιςετε τελείωσ τθν αναπαραγωγι, πιζςτε ξανά για να αφαιρζςετε τθν 

καςζτα. 

ΕΓΓΑΦΗ ΑΡΟ ΑΛΛΕΣ ΡΗΓΕΣ 

Σθμείωςθ: βεβαιωκείτε ότι υπάρχει θ καρτζλα ενεργοποίθςθσ εγγραφισ, διαφορετικά δεν κα είναι δυνατι θ εγγραφι τθσ κυρίδα. 

1. Στθ λειτουργία USB-BT, ξεκινιςτε τθν αναπαραγωγι ι ΑΔΙΟ ςυντονιςμόσ ςτον επικυμθτό ςτακμό. 

2. Τοποκετιςτε τθν καςζτα ςτο διαμζριςμα (20). 

3. Ρατιςτε το πλικτρο RECORD KEY (12) για να ξεκινιςετε τθν εγγραφι. 

4. Χρθςιμοποιιςτε το πλικτρο PAUSE KEY (12) για προςωρινι παφςθ τθσ εγγραφισ, πατιςτε ξανά για να το επαναλάβετε. 

5. Ρατιςτε το STOP EJECT (12) για να τερματιςτει. 


