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ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
•
•
•
•

•
•

•

Η συσκευή έχει σχεδιαστεί μόνο για εναλλασσόμενο ρεύμα 12-14V,με αρνητική
γείωση
Βεβαιωθείτε ότι το όχημα σας είναι συνδεδεμένο με σύστημα εναλλασσόμενου
ρεύματος DC 12V με γείωση.
Ο αρνητικός πόλος της μπαταρίας πρέπει να αποσυνδεθεί πριν την εγκατάσταση
για να αποφύγετε κίνδυνο βραχυκυκλώματος.
Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση των καλωδίων γίνεται με βάση το διάγραμμα. Λάθος
συνδέσεις μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στην συσκευή ή στο ηλεκτρονικό
σύστημα του αυτοκινήτου.
Βεβαιωθείτε ότι θα συνδέσετε τα καλώδια των ηχείων στην υποδοχή των ηχείων
πάνω στην συσκευή.
Μην εμποδίσετε τους εξαερισμούς του αυτοκινήτου με την εγκατάσταση της
συσκευής, καθώς μπορεί να υπάρξει αύξηση της θερμοκρασίας και κίνδυνος
φωτιάς.
Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, προχωρήστε σε μια επαναφορά(RESET)
της συσκευής ώστε να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι στην αρχική, εργοστασιακή
κατάσταση και θα λειτουργήσει όπως πρέπει.

ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αναπαραγωγή/Παύση
Προηγ./επόμενο/(επιλογή Σταθμού και Τραγουδιού)
Διακοπή

MODE/

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση/Αλλαγή λειτουργίας

POWER

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

LOC
MUTE

Επιλογή θέσης συχνότητας
ραδιοφώνου(Near:Κοντά/Far:Μακριά)
Σίγαση ήχου ή τερματισμός κλήσης

AUX

Υποδοχή για το καλώδιο AUX

EQ

Επιλογή ρύθμισης ήχου/αυτόματοι αποθηκευμένοι
σταθμοί
Ρολόι

CLK

Επιλογή Μπάντας(FM1,FM2,FM3)(μία φορά)
BAND
MODE

Συνεχόμενο πάτημα θα απαντήσει στην εισερχόμενη
κλήση σας
Αλλαγή Λειτουργίας

RDM

Αυτόματη Αναζήτηση και Αυτόματη Αποθήκευση
Σταθμών
Λειτουργία αναπαραγωγής των πρώτων 10 δευτέρων
του κάθε τραγουδιού
Τυχαία Αναπαραγωγή

PRG

Προγραμματισμένη Αναπαραγωγή

RESET/RES

Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

RPT

Επανάληψη τραγουδιού

LOUD

Ενίσχυση Έντασης

DSP

Οθόνη

CH+/CH-

Επιλογή τραγουδιού

1/2/3/4/5/6

Αρίθμηση Κουμπιών

AMS
INT

ΒΑΣΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΛΛΑΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ(ΟΝ/OFF/MODE)
1.Πατήστε το κουμπί POWER/MODE μια φορά για να ενεργοποιήσετε την συσκευή . Όταν
θέλετε να την απενεργοποιήσετε, ξαναπατήστε το κουμπί POWER για 3 δεύτερα.
2.Πατήστε το κουμπί POWER/MODE μια φορά για να ενεργοποιήσετε την συσκευή, και
ξαναπατήστε το για να αλλάξετε τον τρόπο λειτουργίας αναπαραγωγής μέσων:RADIO>PLAYBACK->AUX IN
Λειτουργία ΑUX IN
Πατήστε το κουμπί MODE 3 φορές για επιλέξετε την λειτουργία AUX IN.Συνδέστε την
συσκευή σας(κινητό,MP3 player κ.τ.λ) με την μία άκρη του καλωδίου και την άλλη άκρη
συνδέστε την στην υποδοχή πάνω στο ράδιο σας. Μόλις αναπαράγετε μουσική από την
πηγή ήχου σας θα παίξει από τα ηχεία σας.
Αναπαραγωγή Κάρτας SD
1.Εισάγετε την κάρτα SD στην ειδική υποδοχή και θα αρχίσει αυτόματα η αναπαραγωγή.
Σε περίπτωση που δεν ξεκινήσει αυτόματα η αναπαραγωγή θα πρέπει να επιλέξετε την
επιλογή PLAYBACK με το κουμπί POWER/MODE.
2.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αναπαραγωγή MP3 δείτε παρακάτω στο
παρόν εγχειρίδιο.

Αποθηκευμένοι Σταθμοί/Αυτόματη Αναζήτηση(AMS)
Πατήστε το κουμπί ΑMS για να ακούσετε τους αποθηκευμένους σταθμούς σας από τις
επιλογές 1-6 για 10 δεύτερα. ‘Όταν ξεκινήσει η λειτουργία AMS,η ένδειξη της συχνότητας
θα αναβοσβήνει συνεχόμενα μέχρι τον κατάλληλο σταθμό, έπειτα μπορείτε να παίξετε τον
σταθμό σας με τις επιλογές 1-6 αντίστοιχα.
Πατώντας το κουμπί AMS για 3 δεύτερα, θα αρχίσει η αυτόματη αποθήκευση σταθμών.
Το ράδιο σας θα επιλέξει μόνο του έξι σταθμούς με το ισχυρότερο σήμα και θα τους
αποθηκεύσει στα αντίστοιχα νούμερα(1-6).
Επιλογή συχνότητας Μπάντας(FM1-FM2-FM3)
Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο BAND αλλάζει η συχνότητα μπάντας(FM1-FM2-FM3).
Η ένδειξη FM1-FM2-FM3-AM1-AM2 θα εμφανιστεί στην οθόνη σας ανάλογα με την
επιλογή σας. Εάν δεν υπάρχουν βραχέα(ΑΜ), θα εμφανίζονται μόνο οι επιλογές FM1-FM2FM3.
Αναζήτηση/Επιλογή Σταθμών
•

•

Συνεχόμενο πάτημα:
Χειροκίνητη Αναζήτηση: Πατήστε τα κουμπιά (
) συνεχόμενα για να επιλέξετε
έναν σταθμό προς τις πάνω ή τις κάτω συχνότητες.
Στιγμιαίο Πάτημα:
Αυτόματη Αναζήτηση(Διαφορετική λειτουργία από την λειτουργία AMS):
Πατήστε τα κουμπιά (
) μία φορά ώστε το ράδιο σας να αναζητήσει
αυτόματα έναν σταθμό στις πάνω ή τις κάτω συχνότητες, ανάλογα με την επιλογή
σας. Θα αναπαραχθεί ο πρώτος σταθμός που θα εντοπιστεί από το ράδιο.

Λειτουργία Αναπαραγωγής MP3
1.Επιλογή Τραγουδιού/Fast Forward/Rewind
Πατήστε τα κουμπιά από μια φορά
τραγούδι.

(αριστερά) ή

(δεξιά) για να αλλάξετε

Πατώντας τα συνεχόμενα μπορείτε να προχωρήσετε μερικά δεύτερα ή ακόμα και λεπτά
μέσα στο τραγούδι που ακούτε(είτε προς τα εμπρός είτε προς τα πίσω).

2.Επανάληψη Τραγουδιών(REWIND)
Πατήστε το κουμπί RPT για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία επανάληψης τραγουδιών
κατά την αναπαραγωγή MP3.
Πατήστε το κουμπί μία φορά για να γίνει επανάληψη του τραγουδιού που ακούτε(θα
εμφανιστεί η ένδειξη RPT πάνω στην οθόνη).Ξαναπατήστε το κουμπί για να
απενεργοποιήσετε την λειτουργία.

3.Αυτόματη Αναζήτηση Τραγουδιών(INT):
Κατά την αναπαραγωγή MP3,πατήστε το κουμπί INT για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία
αναπαραγωγής των πρώτων 10 δευτέρων του κάθε τραγουδιού(θα εμφανιστεί η ένδειξη
ΙΝΤ στην οθόνη).
Πατήστε το ξανά για να απενεργοποιηθεί η λειτουργία.
4.Αναπαραγωγή Τραγουδιών Σε Τυχαία Σειρά(RDM):
Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί RDM.Θα εμφανιστεί η επιλογή RDM στην
οθόνη και θα ξεκινήσει η αναπαραγωγή των τραγουδιών σε τυχαία σειρά.
Ξαναπατήστε για να απενεργοποιήσετε την λειτουργία.
5.Διακοπή αναπαραγωγής
Κατά την αναπαραγωγή πατήστε το κουμπί STOP για διακοπή της αναπαραγωγής.
Για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί PLAY.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Γενικές πληροφορίες:
Απαιτήσεις ρεύματος:……………………………………………………………..12-14.4VDC
Αντοχή Φορτίου:……………………………………………………………………….4Ω
Ρύθμιση Ήχων:……………………………………………………………………8dB(Μπάσο 100Hz,Ψιλά 10KHz)
Ήχος
Μέγιστο επίπεδο εξόδου:………………………………………………….1 Vrms(+/-3db)
Ανταπόκριση Συχνότητας……………………………………………………20 ως 20 Khz
Αναλογία ήχου με θόρυβο…………………………………………………..85dB
Διαχωρισμός………………………………………………………………………..80dB
Λειτουργία ράδιο FM
Εμβέλεια αναζήτησης………………………………………………………….87.7-108
Εμβέλεια IF…………………………………………………………………………..10.7MHz
Ευαισθησία…………………………………………………………………………..15dB
Διαχωρισμός στέρεο………………………………………………………………30dB(1 Khz)
Ανταπόκριση συχνότητας………………………………………………………..30-15000Hz
Σημείωση: Λόγω της συνεχούς βελτίωσης των προϊόντων μας, τα χαρακτηριστικά και ο σχεδιασμός της
συσκευής μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Η συσκευή δεν
ενεργοποιείται

ΑΙΤΙΑ
Το κίτρινο καλώδιο δεν είναι
συνδεδεμένο ή λάθος τάση.
Το κόκκινο καλώδιο δεν
είναι συνδεδεμένο ή λάθος
τάση.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Ελέγξτε τις συνδέσεις για
σωστή τάση(12-14.VDC)

Η συσκευή δεν
ενεργοποιείται
Η συσκευή δεν
ενεργοποιείται
Η συσκευή ενεργοποιείται
αλλά δεν έχει ήχο
Η συσκευή ενεργοποιείται
αλλά δεν έχει ήχο

Το μαύρο καλώδιο δεν είναι
συνδεδεμένο
Καμένη ασφάλεια

Ελέγξτε την γείωση

Η συσκευή καίει τις
ασφάλειες
Η συσκευή καίει τις
ασφάλειες

Δεν έχουν συνδεθεί τα ηχεία
Ένα ή περισσότερα καλώδια
των ηχείων ακουμπούν
μεταξύ τους ή ακουμπούν σε
κάποια μεταλλική επαφή
Το κόκκινο ή το κίτρινο
καλώδιο ακουμπούν σε
μεταλλική επαφή
Τα καλώδια των ηχείων
ακουμπούν σε μεταλλική
επαφή

Αντικαταστήστε την
ασφάλεια
Ελέγξτε την σύνδεση των
ηχείων
Απομονώστε όλα τα
καλώδια ώστε να μην
υπάρχει κίνδυνος επαφής.
Ελέγξτε για καταστραμμένο
καλώδιο
Ελέγξτε για καταστραμμένο
καλώδιο

Η συσκευή καίει τις
ασφάλειες

Λάθος ασφάλειες

Χρησιμοποιήστε σωστές
ασφάλειες

Πρόβλημα στην
αναπαραγωγή

Η συσκευή δεν έχει
τοποθετηθεί σωστά

Ελέγξτε την θέση της
συσκευής

Εισαγωγέας:
Soundstar, Ά πάροδος ανθοκήπων 14, Νέα Ευκαρπία Θεσσαλονίκης
0030 2310 689 333 – 7
www.soundstar.gr

