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Εγχειρίδιο χρήστη

Στερεοφωνικό διαδικτυακό ραδιόφωνο

Οι εικόνες του προϊόντος παρέχονται μόνο για λόγους απεικόνισης.



Εμπορικά σήματα:

Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® είναι σήματα 
κατατεθέντα που ανήκουν στην Bluetooth SIG,. Inc.

Το λογότυπο Wi-Fi CERTIFIED είναι σήμα πιστοποίησης της Wi-Fi 
Alliance.

Το λογισμικό Spotify υπόκειται σε άδειες τρίτου μέρους που είναι 
διαθέσιμες εδώ: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

Internet 
Radio

ALARM WITH 
SLEEP TIMER

Όλα τα λογότυπα, ονόματα προιόντων και εταιρειών είναι εμπορικά σήματα™ ή σήματα κατατεθέντα® των αντίστοιχων κατόχων τους.



Εμπορικά σήματα:

Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® είναι σήματα 
κατατεθέντα που ανήκουν στην Bluetooth SIG,. Inc.

Το λογότυπο Wi-Fi CERTIFIED είναι σήμα πιστοποίησης της Wi-Fi 
Alliance.

Το λογισμικό Spotify υπόκειται σε άδειες τρίτου μέρους που είναι 
διαθέσιμες εδώ: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

Internet 
Radio

ALARM WITH 
SLEEP TIMER

Όλα τα λογότυπα, ονόματα προιόντων και εταιρειών είναι εμπορικά σήματα™ ή σήματα κατατεθέντα® των αντίστοιχων κατόχων τους.

Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας

Διαβάστε αυτές τις οδηγίες ασφάλειας και λάβετε 
υπόψη τις ακόλουθες προειδοποιήσεις πριν 
λειτουργήσετε τη συσκευή:

Το θαυμαστικό εντός ισόπλευρου τριγώνου αποσκοπεί στην 
προειδοποίηση του χρήστη για την παρουσία σημαντικών 
οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης (σέρβις) στα έντυπα που 
συνοδεύουν τη συσκευή.

Χρησιμοποιείτε μόνο τροφοδοτικό που αναφέρεται στο 
εγχειρίδιο χρήσης.

Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το προϊόν πρέπει να 
απορρίπτεται με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο και όχι 
μαζί με οικιακά απορρίμματα.

Τάση εναλλασσόμενου ρεύματος

Τάση συνεχούς ρεύματος

Εξοπλισμός κλάσης II

Μόνο για εσωτερική χρήση

Σήμανση ενεργειακής απόδοσης επιπέδου VI

Πολικότητα συνδέσμου ισχύος συνεχούς ρεύματος

Για την αποφυγή φωτιάς, 
έχετε πάντοτε σε απόσταση 
από το προϊόν αυτό κεριά 
ή άλλου είδους φλόγες.

Προειδοποίηση:
• Πάντοτε να τηρείτε βασικές προφυλάξεις ασφάλειας κατά τη χρήση 

αυτής της συσκευής, ειδικά κατά την παρουσία παιδικών.
• Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται ώστε να διασφαλίζεται πως δεν 

παίζουν με τη συσκευή.
• Μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο τροφοδοσίας, μην τοποθετείτε 

επάνω του βαριά αντικείμενα, μην το τεντώνετε ή τσακίζετε. Μη 
συνδέετε καλώδια επέκτασης. Τυχόν ζημιά στο καλώδιο τροφοδοσίας 
μπορεί να προκαλέσει φωτιά ή ηλεκτροπληξία.

• Αν το καλώδιο τροφοδοσίας παρουσιάζει φθορά, πρέπει να 
αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, έναν αντιπρόσωπο σέρβις ή από 
άλλο εξουσιοδοτημένο άτομο για την αποφυγή κινδύνων.

• Βεβαιώνεστε πως η μονάδα έχει συνδεθεί σε ηλεκτρική πρίζα 
εναλλασσόμενου ρεύματος 100-240V 50/60Hz. Η χρήση υψηλότερης 
τάσης μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία στη μονάδα ή φωτιά.

• Αν το βύσμα τροφοδοσίας δεν ταιριάζει στην υποδοχή, μην το συνδέετε 
με βία.

• Απενεργοποιείτε τη μονάδα πριν την αποσυνδέσετε από την πηγή ισχύος 
ώστε να μη διαρρέεται καθόλου από ρεύμα.

• Μην αποσυνδέετε ή συνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας με βρεγμένα 
χέρια. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

• Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί η μονάδα για μεγάλο χρονικό 
διάστημα, αποσυνδέστε την τροφοδοσία ρεύματος.

• Βεβαιώνεστε πως η πρόσβαση στην πρίζα παροχής δεν παρεμποδίζεται.
• Το προϊόν αυτό δεν περιέχει τμήματα που μπορούν να επισκευαστούν 

από τον χρήστη. Σε περίπτωση βλάβης, επικοινωνήστε με τον 
κατασκευαστή ή το εξουσιοδοτημένο τμήμα σέρβις. Η έκθεση στα 
εσωτερικά τμήματα εντός της συσκευής μπορεί να φέρει σε κίνδυνο 
τη ζωή σας. Η εγγύηση κατασκευαστή δεν καλύπτει βλάβες που 
προκαλούνται από επισκευές που έχουν πραγματοποιηθεί από μη 
εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη.

• Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν αυτό απευθείας μόλις το αφαιρέσετε 
από τη συσκευασία. Περιμένετε ώσπου να ζεσταθεί σε θερμοκρασία 
δωματίου πριν το χρησιμοποιήσετε.

• Βεβαιωθείτε πως το προϊόν αυτό χρησιμοποιείτε σε εύκρατο κλίμα μόνο 
(όχι σε τροπικά/υποτροπικά κλίματα).

• Τοποθετήστε το προϊόν σε επίπεδη, σταθερή επιφάνεια που δεν 
υφίσταται κραδασμούς.

• Βεβαιώνεστε πως το προϊόν και τα εξαρτήματά του δεν προεξέχουν από 
την άκρη του επίπλου στο οποίο στηρίζονται.

• Για να μειωθεί ο κίνδυνος φωτιάς, ηλεκτροπληξίας ή πρόκλησης ζημιάς 
στο προϊόν αυτό, μην το εκθέτετε σε άμεσο ηλιακό φως, σκόνη, βροχή 
και υγρασία. Ποτέ μην το εκθέτετε σε σταγόνες ή πιτσίλισμα υγρών και 
μην τοποθετείτε αντικείμενα γεμάτα με υγρά επάνω ή κοντά στο προϊόν.

• Μην τοποθετείτε οποιαδήποτε αντικείμενα, δοχεία με υγρά, όπως βάζα, 
κ.τ.λ. στη συσκευή.

• Μην εγκαθιστάτε κοντά σε οποιεσδήποτε πηγές θερμότητας όπως 
καλοριφέρ, οπές εξαγωγής θέρμανσης, σόμπες, άλλες συσκευές (όπως 
ενισχυτές) που παράγουν θερμότητα.

• Μην τοποθετείτε το προϊόν σε θέσεις με υψηλή υγρασία και ανεπαρκή 
αερισμό.

• Εξασφαλίστε απόσταση τουλάχιστον 5 cm γύρω από τη συσκευή για 
επαρκή αερισμό. Μην παρεμποδίζετε τις οπές αερισμού του προϊόντος 
αυτού. Πάντοτε να βεβαιώνεστε πως τα ανοίγματα αερισμού δεν 
καλύπτονται από αντικείμενα όπως εφημερίδες, τραπεζομάντιλα, 
κουρτίνες, κτλ.

• ΠΟΤΕ μην αφήνετε κανέναν, ειδικά παιδιά, να εισάγουν οτιδήποτε μέσα 
στις οπές, σχισμές ή άλλα ανοίγματα στο περίβλημα της συσκευής, 
καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία και θάνατο.

• Οι καταιγίδες είναι επικίνδυνες για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Αν 
υποστεί ζημιά η καλωδίωση τροφοδοσίας ή της κεραίας από κεραυνό, 
είναι πιθανό να προκληθεί βλάβη στη συσκευή, ακόμα και αν είναι 
απενεργοποιημένη. Θα πρέπει να αποσυνδέετε όλα τα καλώδια και τα 
βύσματα από τη συσκευή πριν από μια καταιγίδα.

Συντήρηση
• Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα πριν τον 

καθαρισμό της συσκευής.
• Χρησιμοποιείτε ένα μαλακό και καθαρό πανί για τον καθαρισμό 

του εξωτερικού της μονάδας. Ποτέ μην την καθαρίζετε με χημικά ή 
καθαριστικά.

Μετασχηματιστής
• Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος, αφαιρέστε 

το καλώδιο από την πρίζα.
• Χρησιμοποιήστε τον παρεχόμενο μετασχηματιστή ρεύματος μόνο γιατί 

σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα κίνδυνο για 
την ασφάλεια και/ή βλάβης της μονάδας.

Μπαταρίες
• Παρατηρήστε τη σωστή πολικότητα κατά την 

εισαγωγή των μπαταριών.
• Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλές θερμο-

κρασίες και μην τις τοποθετείτε σε θέσεις όπου η 
θερμοκρασία μπορεί να αυξηθεί γρήγορα, π.χ. κοντά 
σε φωτιά ή σε άμεσο ηλιακό φως.

• Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υπερβολική 
εκπεμπόμενη θερμότητα, μην τις πετάτε στη φωτιά, 
μην τις αποσυναρμολογείτε και μην επιχειρείτε να 
επαναφορτίσετε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Μπορεί να διαρρεύ-
σουν ή να εκραγούν.

• Ποτέ μη χρησιμοποιείτε διαφορετικές μπαταρίες μαζί ή αναμιγνύετε νέες 
και παλιές μπαταρίες.

• Όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί το τηλεχειριστήριο για μεγάλο 
χρονικό διάστημα (περισσότερο από έναν μήνα), αφαιρέστε την μπατα-
ρία από το τηλεχειριστήριο για να αποφύγετε τυχόν διαρροή.

• Αν διαρρεύσουν οι μπαταρίες, σκουπίστε τη διαρροή μέσα στον θάλαμο 
μπαταριών και αντικαταστήστε τις μπαταρίες με νέες.

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN
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• Μη χρησιμοποιείτε μπαταρίες πέραν εκείνων που προσδιορίζονται.
Μην καταπίνετε μπαταρίες, υπάρχει κίνδυνος χημικού εγκαύματος
• Αν καταποθεί μπαταρία, μπορεί να προκληθούν σοβαρά εσωτερικά 

εγκαύματα σε 2 μόλις ώρες, οδηγώντας σε θάνατο. Φυλάξτε νέες και χρη-
σιμοποιημένες μπαταρίες μακριά από παιδιά. Αν ο θάλαμος μπαταριών 
δεν κλείνει καλά, σταματήστε να χρησιμοποιείτε το προϊόν και φυλάξτε 
το μακριά από παιδιά. Αν υποψιάζεστε ότι έχουν καταποθεί ή εισαχθεί με 
άλλον τρόπο σε ανθρώπινο σώμα μπαταρίες, αναζητήστε άμεση ιατρική 
βοήθεια.

Απόρριψη του εξοπλισμού και μπαταριών
• Μην απορρίπτετε το προϊόν αυτό ή τις μπαταρίες του με 

τα οικιακά απορρίμματα γενικής φύσης. Επιστρέψτε την 
σε προσδιορισμένο σημείο περισυλλογής για την ανα-
κύκλωση ΑΗΗΕ (Αποβλήτων Ηλεκτρικού Ηλεκτρονικού 
Εξοπλισμού) σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία. Κάνοντάς 
το αυτό,  συμβάλλετε στη συντήρηση πόρων και στην 
προστασία του περιβάλλοντος.

• Η νομοθεσία των περισσότερων χωρών της ΕΕ περιέχει ρυθμιστικές 
διατάξεις για την απόρριψη μπαταριών. Επικοινωνήστε με τον τοπικό σας 
έμπορο ή τις τοπικές αρχές για περισσότερες πληροφορίες.

• Τα προαναφερόμενα εμφανίζονται σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό 
εξοπλισμό (ή στη συσκευασία) ως υπενθύμιση προς τους χρήστες.

• Οι χρήστες απαιτείται να χρησιμοποιούν τις υφιστάμενες μονάδες 
επιστροφής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού και μπαταριών.

Δήλωση CE:
• Με το παρόν, η UMC Poland sp. z o.o. δηλώνει πως αυτή η συσκευή 

ήχου συμμορφώνεται με τις ουσιαστικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές 
διατάξεις της Οδηγίας Ραδιοεξοπλισμού 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο 
της δήλωσης συμμόρφωσης με την ΕΕ διατίθεται στο σύνδεσμο 
http://www.sharpconsumer.eu/documents-of-conformity



Τι περιλαμβάνεται στο κουτί:

• 1 x Κύρια μονάδα
• 1 x Τηλεχειριστήριο
• 1 x Μετασχηματιστής ρεύματος
• 1 x Εγχειρίδιο χρήστη
• 1 x βύσμα εναλλασσόμενου ρεύματος Η.Β. για μετασχηματιστή
• 1 x βύσμα εναλλασσόμενου ρεύματος E.E. για μετασχηματιστή

Πίνακες ελέγχου & Χειρισμοί

Εμπρόσθιος πίνακας
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1. MODE – Πατήστε για εναλλαγή των λειτουργιών: DAB/DAB+, FM, Διαδικτυα-
κό ραδιόφωνο, Bluetooth, AUX IN. 
Μπορεί επίσης να ρυθμιστεί σε άλλη λειτουργία με ρύθμιση από το μενού 
<Key> (<Κουμπί>) στην επιλογή CONFIGURATION (ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ): Ξυπνη-
τήρι, Φωτισμός, Ισοσταθμιστής, Τοπικό ραδιόφωνο, Λειτουργία, Προεπιλογές, 
Χρονοδιακόπτης λειτουργίας ύπνου, Χρονοδιακόπτης.

ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ: Η προεπιλεγμένη λειτουργία για αυτό 
το κουμπί είναι η εναλλαγή λειτουργιών.

2. STANDBY – Πατήστε  αυτό το κουμπί για ενεργοποίηση της μονάδας ή για 
μετάβαση σε κατάσταση αναμονής.

3. MENU – Μετάβαση στο περιβάλλον ρύθμισης MENU

4. SLEEP – Πατήστε επανειλημμένα για να ορίσετε την επιθυμητή ώρα ύπνου.

5. ◄ – Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε για μετάβαση στην προηγούμενη 
επιλογή. Κατά την ακρόαση ραδιοφώνου, πατήστε σύντομα για μείωση της 
συχνότητας κατά βήματα των 0.05MHz.

6. ► – Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε για μετάβαση στην επόμενη επιλογή.
Κατά την ακρόαση ραδιοφώνου, πατήστε σύντομα για αύξηση της συχνότη-
τας κατά βήματα των 0.05MHz.

7. DIMMER – Πατήστε για να ορίσετε το επίπεδο οπίσθιου φωτισμού..

8. PRESET – Κατά την αναπαραγωγή διαδικτυακού ραδιοφώνου, πατήστε αυτό 
το κουμπί για μετάβαση στην οθόνη Ραδιοφωνικού σταθμού/Μουσικής.

9. ΟΘΟΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ – Για προβολή πληροφοριών.

Πίσω πίνακας
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10. Στροφέας έντασης ήχου/ Επιλογής/ Κουμπί OK – Κατά την αναπαραγωγή, 
γυρίστε τον στροφέα για προσαρμογή της έντασης ήχου. Κατά τη ρύθμιση 
του μενού, γυρίστε τον στροφέα για να διαλέξετε επιλογή. Πιέστε για επικύ-
ρωση της επιλογής.

11. Κεραία FM – Για λήψη σήματος FM.

12. Υποδοχή ακουστικών – Υποδοχή 3,5mm ακουστικών.

13. Υποδοχή AUX IN – Συνδέστε το καλώδιο ήχου 3,5mm για να απολαμβάνετε 
μουσική από εξωτερική πηγή ήχου.

14. Είσοδος ισχύος συνεχούς ρεύματος – DC 12V

Τηλεχειριστήριο
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1. STANDBY – Πατήστε το κουμπί STANDBY στο τηλεχειριστήριο για ενεργοποίη-
ση της μονάδας ή για μετάβαση σε κατάσταση αναμονής.

2. SOURCE – Πατήστε το κουμπί SOURCE για εναλλαγή στις λειτουργίες αναπαρα-
γωγής: DAB/DAB+, FM, AUX IN,  Bluetooth, UPnP,  Διαδικτυακό ραδιόφωνο. 
Σημειώσεις: Το κουμπί αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλη λειτουργία 
με ρύθμιση του στοιχείου <Key> (<Κουμπί>) στο μενού CONFIGURATION 
(ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ): Ξυπνητήρι, Φωτισμός, Ισοσταθμιστής, Τοπικό ραδιόφωνο, 
Λειτουργία, Προεπιλογές, Χρονοδιακόπτης λειτουργίας ύπνου, Χρονοδια-
κόπτης.

3. MENU – Πατήστε το κουμπί MENU στο τηλεχειριστήριο ή στον εμπρόσθιο 
πίνακα για μετάβαση στο μενού αναπαραγωγής, πατήστε τα κουμπιά 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ή γυρίστε τον στροφέα επιλογής για περιήγηση στο μενού: 
Διαδικτυακό ραδιόφωνο, FM, DAB/DAB+, Spotify, Κέντρο πληροφοριών, AUX, 
Bluetooth, Διαμόρφωση, Τοπικό ραδιόφωνο.

4. ΠΑΝΩ / 5 OK / 6. ΑΡΙΣΤΕΡΑ / 7. ΚΑΤΩ / 17. ΔΕΞΙΑ – Κυλήστε το κουμπί ΠΑΝΩ 
και ΚΑΤΩ ή γυρίστε τον στροφέα επιλογής για περιήγηση σε όλες τις επιλογές 
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK για επικύρωση της επιλογής σας.

8. VOL- / 18. VOL+  – Για προσαρμογή της έντασης ήχου, μπορείτε να πατήσετε τα 
κουμπιά VOL+ και VOL-, ή να γυρίσετε κατευθείαν τον στροφέα έντασης ήχου.

10. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ / 19. ΕΠΟΜΕΝΟ – Κατά την ακρόαση μουσική, πατήστε το 
κουμπί ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ή ΕΠΟΜΕΝΟ για μεταπήδηση στο προηγούμενο 
ή επόμενο κομμάτι. Κατά την ακρόαση ραδιοφώνου, πατήστε το κουμπί 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ή ΕΠΟΜΕΝΟ για μετάβαση στον προηγούμενο ή επόμενο 
αγαπημένο σταθμό.

9. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ/ΠΑΥΣΗ – Πατήστε το κουμπί ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ/ΠΑΥΣΗ για 
παύση της αναπαραγωγής, πατήστε ξανά για συνέχιση.

11. ALARM – Πατήστε το κουμπί ALARM για προβολή και δημιουργία επιλογών 
αφύπνισης.
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12. SLEEP – Πατήστε το κουμπί SLEEP επανειλημμένα για επιλογή της επιθυμητής 
ώρας ενεργοποίησης της λειτουργίας ύπνου.

13. ΑΡΙΘΜΟΣ/ΓΡΑΜΜΑ – Κατά τη ρύθμιση του μενού, πληκτρολογήστε αριθμούς 
ή γράμματα.

14. WPS –  Ρυθμίσεις WPS

15. MUTE – Πατήστε το κουμπί MUTE για σίγαση του ήχου, πατήστε ξανά ή πατή-
στε τα κουμπιά VOL+/- στο τηλεχειριστήριο ή γυρίστε τον στροφέα έντασης 
ήχου στον πάνω πίνακα για συνέχιση.

16. INFO – Πατήστε το κουμπί INFO για προβολή των πληροφοριών σταθμού.

20. EQ – Πατήστε το κουμπί EQ επανειλημμένα για επιλογή μεταξύ των διαφορε-
τικών πεδίων ήχου: Normal (Κανονικό), Flat (Επίπεδο), Jazz (Τζαζ), Rock (Ροκ), 
Soundtracks (Κινηματογραφική μουσική), Classical (Κλασική), Pop (Ποπ), News 
(Ειδήσεις), My EQ (Προσωπικός ισοσταθμιστής).

21. FAV – Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί FAV για αποθήκευση σταθμού. 
Πατήστε σύντομα το κουμπί FAV για προβολή των αγαπημένων σταθμών που 
έχετε αποθηκεύσει.

22. DIMMER – Πατήστε το κουμπί DIMMER για επιλογή επιπέδου οπίσθιου 
φωτισμού

Τοποθέτηση ή αντικατάσταση μπαταριών στο τηλεχειριστήριο 
1. Πιέστε το σημείο ασφάλισης στο καπάκι των μπαταριών κατά την κατεύθυνση 

του ανάγλυφου βέλους στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου.

2. Ενώ πιέζετε την ασφάλιση, ανοίξτε το καπάκι των μπαταριών.

3. Τοποθετήστε δύο μπαταρίες προσέχοντας την πολικότητα +,- όπως φαίνεται.
Κατά την αντικατάσταση των μπαταριών, χρησιμοποιείτε μόνο ίδιο τύπο 
μπαταριών με αυτές που παρέχονται. 

4. Τοποθετήστε ξανά το καπάκι των μπαταριών στη θέση του ώστε να 
κουμπώσει.

Εκκίνηση του διαδικτυακού ραδιοφώνου

Συνδέστε τον μετασχηματιστή στην υποδοχή DC IN. Στη συνέχεια εμφανίζεται η 
ένδειξη “ Welcome” (Καλωσορίσατε) στην οθόνη.

Βεβαιωθείτε πως η κεραία έχει εκταθεί πλήρως. Έτσι θα μπορείτε να λάβετε το 
καλύτερο δυνατό σήμα.

Μετά από την οθόνη καλωσορίσματος, αν είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείτε 
το ραδιόφωνο, μπορείτε να επιλέξετε γλώσσα εκτελώντας κύλιση με τον Στροφέα 
επιλογής και νια επικυρώσετε την επιλογή σας πιέζοντας το κουμπί OK.

Μετά από τη ρύθμιση γλώσσας, εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη “Enable 
Check Network when Power On?” (Να επιτρέπεται έλεγχος δικτύου κατά 
την ενεργοποίηση;). Μπορείτε να επιλέξετε “YES”  (ΝΑΙ) ή “ NO” (ΟΧΙ) για να 
καθορίσετε αν η μονάδα θα εκτελεί έλεγχο δικτύου κατά την ενεργοποίηση.

Χειροκίνητη ρύθμιση WIFI
Μετά από την παραπάνω ρύθμιση, εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη ”Would you 
like to configure Network now?” (Θέλετε να γίνει διαμόρφωση δικτύου τώρα;).

• Αν επιλέξετε “YES” (ΝΑΙ), το ραδιόφωνο θα αρχίσει σάρωση για κοντινά δίκτυα 
προκειμένου να συνδεθεί .Μετά τη σάρωση, πρέπει να επιλέξετε το δίκτυο όπου 
θέλετε να συνδεθεί. Στη συνέχεια πληκτρολογήστε γράμματα/αριθμούς εκτε-
λώντας κύλιση με τον Στροφέα επιλογής ή πατήστε τα κουμπιά ΑΡΙΘΜΟΣ/
ΓΡΑΜΜΑ ώσπου να προβάλλεται το σωστό ψηφίο και κάντε κλικ στο κουμπί 
ΔΕΞΙΑ για μετάβαση στο επόμενο ψηφίο. Αφού τελειώσετε, πιέστε το κουμπί 
OK για επικύρωση.

• Αν επιλέξετε “NO” (ΟΧΙ) τότε μπορείτε να το ρυθμίσετε αργότερα στις ρυθμίσεις 
διαμόρφωσης.

Ασύρματο δίκτυο (WPS PBC)
Στο στάδιο που εμφανίζεται η ένδειξη “Would you like to configure network 
now?”, αν επιλέξετε “YES(WPS)”  (ΝΑΙ(WPS)) το ραδιόφωνο αρχίζει αναζήτηση για 
συνδέσεις WiFi.

Κατά την επιλογή αυτή, έχετε 120 δευτερόλεπτα για να κάνετε κλικ στο κουμπί 
WPS στο μόντεμ WiFi. Έτσι θα πραγματοποιηθεί σύνδεση του ραδιοφώνου στο 
WiFi χωρίς χειροκίνητη εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης.

Ολοκλήρωση σύνδεσης WIFI!
Αφού ολοκληρωθεί η ρύθμιση WIFI μέσω χειροκίνητης εισαγωγής του κωδικού 
πρόσβασης WIFI ή μέσω WPS, επιστρέφετε στην οθόνη του κύριου μενού και 
εμφανίζεται λευκό το σήμα WIFI επάνω αριστερά. Το διαδικτυακό ραδιόφωνο έχει 
πλέον ρυθμιστεί!

Διαμόρφωση

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ΑΡΙΣΤΕΡΑ/ΑΔΕΞΙΑ ή γυρίστε τον Στροφέα επιλογής 
για να επιλέξετε <Configuration> (<Διαμόρφωση>) στην οθόνη προβολής του 
κύριου μενού, πιέστε το κουμπί OK για μετάβαση στις ρυθμίσεις διαμόρφωσης.

Προβολή ώρας
Ορίστε τον τύπο προβολής ώρας: Αναλογική ή ψηφιακή.

Διαχείριση λειτουργίας my mediaU
Ορίστε τη λειτουργία σε Enable (Ενεργοποίηση) ή Disable (Απενεργοποίηση).

Ο κώδικας QR Media U είναι διαθέσιμος στη διαδρομή  Configuration > Manage my 
mediaU > Enable.

Δίκτυο
• Διαμόρφωση ασύρματου δικτύου

• Στις ρυθμίσεις δικτύου, μπορείτε να ορίσετε μια σύνδεση WIFI επιλέγοντας 
Wireless Network Configuration (Διαμόρφωση ασύρματου δικτύου. Το ραδιό-
φωνο τότε εκτελεί αναζήτηση για διαθέσιμες συνδέσεις WIFI.

• Βρείτε τη σύνδεσή σας WIFI και επιλέξτε την με το κουμπί OK. Για να πληκτρο-
λογήσετε γράμματα/αριθμούς, χρησιμοποιήστε τον Στροφέα επιλογής ή 
πατήστε τα κουμπιά ΓΡΑΜΜΑ/ΑΡΙΘΜΟΣ ώσπου να προβάλλεται το σωστό 
ψηφίο. Στη συνέχεια πατήστε το κουμπί ΔΕΞΙΑ για μετάβαση στο επόμενο 
ψηφίο. Πατήστε το κουμπί ΑΡΙΣΤΕΡΑ αν θέλετε να επιστρέψετε στο προηγού-
μενο ψηφίο. Αφού τελειώσετε, πιέστε το κουμπί OK για επικύρωση.

• Αφού εκτελεστεί σύνδεση στο δίκτυό σας WIFI, η οθόνη του κύριου μενού 
εμφανίζεται με λευκό το σήμα WIFI στην επάνω αριστερή γωνία.

• Ασύρματο δίκτυο (WPS PBC)
• Ορίστε αυτή την επιλογή για αναζήτηση της σύνδεσης WIFI. Ενώ έχετε ορίσει 

αυτή την επιλογή, έχετε 120 δευτερόλεπτα για να κάνετε κλικ στο κουμπί WPS 
στο μόντεμ WiFi. Έτσι θα πραγματοποιηθεί σύνδεση του ραδιοφώνου στο 
WIFI χωρίς χειροκίνητη εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης.

• Χειροκίνητη διαμόρφωση
• Μπορείτε να ορίσετε χειροκίνητα τα δεδομένα ασύρματου δικτύου: DHCP, 

Εισαγωγή SSID και Διαχείριση.
• Έλεγχος δικτύου κατά την ενεργοποίηση

• Ορίστε σε Enable (Ενεργοποίηση) ή Disable (Απενεργοποίηση).

Ημερομηνία & Ώρα
• Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας

• Χειροκίνητη ρύθμιση ή αυτόματη ανίχνευση 
Υπάρχει η δυνατότητα χειροκίνητης ρύθμισης της ώρας και ημερομηνίας αντί 
να χρησιμοποιηθεί η αυτόματη ανίχνευση για τη ρύθμιση. Γυρίστε τον Στρο-
φέα επιλογής ή πατήστε τα κουμπιά ψηφίων για εισαγωγή του επιθυμητού 
ψηφίου για τον μήνα. Αφού πετύχετε το σωστό ψηφίο, κάντε κλικ στο κουμπί 
ΔΕΞΙΑ για μετάβαση στη ρύθμιση ημέρας. Συνεχίστε τη διαδικασία με το έτος, 
την ώρα και τα λεπτά. Αφού ολοκληρωθεί η χειροκίνητη ρύθμιση, πιέστε το 
κουμπί OK για επικύρωση. Για ακύρωση της μορφής ημερομηνίας και ώρας, 
μπορείτε να τροποποιήσετε αυτές τις ρυθμίσεις με τη λειτουργία “Date & 
Time” (Ημερομηνία & Ώρα).

• Ρύθμιση μορφής ώρας: Για ρύθμιση της μορφή της ώρας, 12 ωρών ή 24 ωρών..
• Ρύθμιση μορφής ημερομηνίας: ΕΕΕΕ/ΜΜ/ΗΗ, ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ, ΜΜ/ΗΗ/ΕΕΕΕ

Αφύπνιση
• Ρύθμιση Αφύπνισης 1/ Αφύπνισης 2

• Για να ορίσετε μια αφύπνιση στο ραδιόφωνο, μεταβείτε στις ρυθμίσεις 
“Configuration” (Διαμόρφωση) και εκτελέστε κύλιση για να επιλέξετε 
“Alarm” (Αφύπνιση) ή κάντε κλικ στο κουμπί ALARM κατευθείαν στο 
τηλεχειριστήριο.

• Αφού μεταβείτε στην οθόνη ρύθμισης αφύπνισης, επιλέξτε “Alarm 1(Turn 
Off)” (Αφύπνιση 1(Απενεργοποίηση)) ή “ Alarm 2(Turn Off)” (Αφύπνιση 



2(Απενεργοποίηση)) και επιλέξτε “Turn On” (Ενεργοποίηση) για ενεργοποίη-
ση της αφύπνισης.

• Επιλέξτε “Repeat” (Επανάληψη) για επιλογή της τακτικότητας της αφύπνισης 
πιέζοντας το κουμπί OK. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ Everyday (Καθημερι-
νά), Once (Μία φορά) ή να επιλέξετε μεμονωμένες ημέρες που θα ηχεί η αφύ-
πνιση. Αφού ολοκληρώσετε την επιλογή σας, πατήστε το κουμπί ΑΡΙΣΤΕΡΑ 
για επιστροφή στις άλλες ρυθμίσεις αφύπνισης.

• Επιλέξτε “Time” (Ώρα) και γυρίστε τον Στροφέα επιλογής για να επισημάνε-
τε την ώρα αφύπνισης. Αφού βρείτε την επιθυμητή ώρα, πατήστε το κουμπί 
ΔΕΞΙΑ για να αλλάξετε τα λεπτά.

• Αφού ορίσετε τη σωστή τιμή για τα λεπτά, πατήστε το κουμπί ΔΕΞΙΑ για 
αλλαγή μεταξύ “AM” (ΠΜ) ή “PM”(ΜΜ) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί 
OK για επικύρωση και επιστροφή στις ρυθμίσεις αφύπνισης..

• Τώρα εκτελέστε κύλιση και επιλέξτε “Sound” (Ήχος) πατώντας το κουμπί OK. 
Τώρα μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των επιλογών: Μπιπ, μελωδία, Διαδικτυα-
κό ραδιόφωνο, FM, ή DAB/DAB+.

• Αν ρυθμίσετε τον ήχο αφύπνισης σε διαδικτυακό ραδιόφωνο, FM ή DAB/
DAB+, τότε θα μεταβείτε στους προεπιλεγμένους αγαπημένους σας σταθ-
μούς. Επιλέξτε τον σταθμό αφύπνισης που θέλετε πιέζοντας το κουμπί OK.

• Εμφανίζεται το σύμβολο αφύπνισης στην οθόνη κύριου μενού.
• Ακύρωση αφύπνισης

• Για να ακυρώσετε την αφύπνιση, επιλέξτε “Alarm” (Αφύπνιση) στις ρυθμίσεις 
διαμόρφωσης ή με το κουμπί ALARM και στη συνέχεια επιλέξτε την αφύπνι-
ση που θέλετε να απενεργοποιήσετε.

• Αφού επιλεχθεί η αφύπνιση, μπορείτε να την απενεργοποιήσετε ή να την 
ενεργοποιήσετε. Επισημάνετε την επιλογή “Turn Off (Απενεργοποίηση) και 
πατήστε το κουμπί OK για επικύρωση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αλλάξτε την ένταση ήχου αφύπνισης πηγαίνοντας στη ρύθμιση “ 
Alarm Volume” (Ένταση ήχου αφύπνισης) στην οθόνη ρύθμισης αφύπνισης.
• Απενεργοποίηση αφύπνισης ενώ ηχεί 

Όταν ηχεί η αφύπνιση, πατήστε το κουμπί ALARM ή STANDBY στο τηλεχειρι-
στήριο για να σταματήσει η αφύπνιση. Αν έχετε ρυθμίσει αφύπνιση που ηχεί 
καθημερινά, ή περισσότερο από μία φορά, το εικονίδιο της αφύπνισης θα 
συνεχίσει να εμφανίζεται στην προβολή οθόνης.

• Παράταση (SNOOZE) της αφύπνισης  
Όταν ηχεί η αφύπνιση, πατήστε οποιοδήποτε κουμπί εκτός των STANDBY 
ή ALARM για παύση του ήχου και ενεργοποίηση της λειτουργίας SNOOZE 
(Παράταση αφύπνισης). Η λειτουργία SNOOZE θα κάνει το ραδιόφωνο να ηχήσει 
ξανά μετά από 5 λεπτά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σταματήστε τη λειτουργία SNOOZE της 
αφύπνισης πατώντας το κουμπί ALARM ή STANDBY.
• Αφύπνιση σύντομου ύπνου

• Αφού επιλέξετε “Alarm” (Αφύπνιση) στις ρυθμίσεις διαμόρφωσης, ή πατήσε-
τε το κουμπί ALARM στο τηλεχειριστήριο, για να επιλέξετε “NAP Alarm(Turn 
Off)”(Αφύπνιση σύντομου ύπνου (Απενεργοποίηση)).

• Επιλέξτε σε πόσα λεπτά θέλετε να ηχήσει η αφύπνιση, μεταξύ των εξής : 
Απενεργοποίηση, 5 λεπτά, 10 λεπτά, 20 λεπτά, 30 λεπτά,60 λεπτά, 90 λεπτά, 
120 λεπτά.

• Ένταση ήχου αφύπνισης
• Αλλάξτε την ένταση ήχου αφύπνισης γυρίζοντας τον Στροφέα έντασης ήχου 

ή πατώντας τα κουμπιά ΑΡΙΣΤΕΡΑ /ΔΕΞΙΑ για αλλαγή.
• Αφού επιλεχτεί η σωστή ένταση ήχου, πατήστε το κουμπί OK για επικύρωση.

Χρονοδιακόπτης
• Στις ρυθμίσεις “Configuration” (Διαμόρφωση), ορίστε την επιλογή “Timer” 

(Χρονοδιακόπτης). Εμφανίζεται μια οθόνη με την ένδειξη 00:00.
• Για να προσθέσετε δευτερόλεπτα, κάντε κλικ στο κουμπί ΔΕΞΙΑ. Για να μειώσετε 

δευτερόλεπτα, κάντε κλικ στο κουμπί ΑΡΙΣΤΕΡΑ. Πατήστε και κρατήστε πατημέ-
να τα κουμπιά ΑΡΙΣΤΕΡΑ/ΔΕΞΙΑ για γρήγορα μεταβολή του χρονοδιακόπτη.

• Αφού επιλεχτεί η σωστή διάρκεια χρονοδιακόπτη, επικυρώστε πατώντας το 
κουμπί OK.

Γλώσσα
Επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε από τη λίστα.

Φωτισμός
• Για να ορίσετε τη φωτεινότητα του ραδιοφώνου, μεταβείτε στις ρυθμίσεις 

“Configuration” (Διαμόρφωση) και επιλέξτε “Dimmer” . Μπορείτε να 

επιλέξετε λειτουργία “Power Saving” (Εξοικονόμηση ενέργειας) ή “Turn On” 
(Ενεργοποίηση).

• Επιλέξτε τη λειτουργία “Power Saving” (Εξοικονόμηση ενέργειας) για να 
αλλάξετε επίπεδο φωτεινότητας μέσα από 20 επιλογές. Σε περίπτωση αδράνειας 
του ραδιοφώνου για 15 δευτερόλεπτα, θα ορίζεται αυτό το χαμηλότερο επίπεδο 
φωτεινότητας ώσπου να πατηθεί ένα κουμπί και να ενεργοποιηθεί η ρύθμιση 
“Turn On” (Ενεργοποίηση).

• Επιλέξτε τη λειτουργία “Turn On” (Ενεργοποίηση) για να ορίσετε τη φωτεινότη-
τα όταν το ραδιόφωνο είναι ενεργό και σε χρήση.

• Εναλλακτικά, μπορείτε να τροποποιήσετε τις δύο ρυθμίσεις φωτεινότητας 
πατώντας το κουμπί DIMMER κατευθείαν στο τηλεχειριστήριο στον εμπρόσθιο 
πίνακα.

Προβολή
Επιλέξτε ανάμεσα σε Color (¨Έγχρωμη) ή Monochrome. (Μονόχρωμη)

Διαχείριση ισχύος
Επιλέξτε για να διαμορφώσετε τη μετάβαση του ραδιοφώνου σε κατάσταση 
αναμονής αυτόματα μετά από ορισμένο χρόνο αδράνειας ή αν δεν υπάρχει σήμα 
WIFI. Μπορείτε να επιλέξετε 5/15/30 λεπτάγια μετάβαση σε κατάσταση αναμονής, 
ή μπορείτε να επιλέξετε “Turn Off” (Απενεργοποίηση) για να αγνοήσετε αυτή τη 
λειτουργία.

Χρονοδιακόπτης ύπνου
• Για να ορίσετε χρονοδιακόπτη ύπνου, μεταβείτε στις ρυθμίσεις “Configuration” 

(Διαμόρφωση) και επιλέξτε “Sleep Timer” (Χρονοδιακόπτης ύπνου), Μπορείτε 
να επιλέξετε Turn Off (Απενεργοποίηση), 15, 30, 60, 90, 120, 150, 180 λεπτά.

• Εναλλακτικά, μπορείτε να πατήσετε επανειλημμένα το κουμπί SLEEP στο 
τηλεχειριστήριο για εναλλαγή μεταξύ των χρόνων ύπνου στην επάνω δεξιά 
γωνία της οθόνης προβολής. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ 15, 30, 60, 90, 120, 
150, 180 λεπτών.

• Αφού επιλεχτεί χρονοδιακόπτης ύπνου, εμφανίζεται η διάρκεια του χρονοδιακό-
πτη και ένα εικονίδιο ύπνου στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης προβολής.

Διαδικτυακό ραδιόφωνο
• Ρυθμίστε το διαδικτυακό ραδιόφωνο: Buffer και Ποιότητα ήχου.
• Buffer: Διαμορφώστε τη διάρκεια του buffer για την αναπαραγωγή μουσικής: 

2/4/8 δευτερόλεπτα.
• Ποιότητα ήχου: Προσαρμόστε την ποιότητα ήχου σύμφωνα με την προτίμησή 

σας: Υψηλή/Χαμηλή.

Καιρός
• Set location (Ορισμός τοποθεσίας): Επιλέξτε και επικυρώστε την τοποθεσία σας.
• Temperature Unit (Μονάδα θερμοκρασίας): Επιλέξτε προτιμώμενη θερμοκρα-

σία σε βαθμούς “Κελσίου” ή “Φαρενάιτ”.
• Show on Standby (Προβολή σε κατάσταση αναμονής): Επιλέξτε “Off” (Απενερ-

γοποίηση) ή “On” (Ενεργοποίηση) για να απενεργοποιήσετε ή να ενεργοποιήσετε 
την προβολή πρόγνωσης καιρού στην οθόνη κατάστασης αναμονής. Όταν 
ενεργοποιείτε την προβολή πρόγνωσης καιρού, αυτή εμφανίζεται στην οθόνη 
κατάστασης αναμονής κάθε 10 δευτερόλεπτα.

Ρύθμιση FM
• Mode (Λειτουργία): Μπορείτε να ορίσετε “Mono” (Μονοφωνική) ή “Stereo” 

(Στερεοφωνική) λειτουργία.
• Threshold (Τιμή κατωφλιού): Επιλέξτε ρύθμιση τιμής κατωφλιού ((seek 

threshold (κατώφλι αναζήτησης)/Stereo threshold(στερεοφωνικό κατώφλι)).
• (Η τιμή κατωφλιού ορίζεται στην αυτόματη εναλλαγή μεταξύ μονοφωνικής και 

στερεοφωνικής λειτουργίας. Σε θέση λήψης ασθενούς σήματος, το σύστημα με-
ταβαίνει αυτόματα σε μονοφωνική λειτουργία για να μειώσει τον παρασκηνιακό 
θόρυβο του σταθμού, ώστε να ακούγεται πιο καθαρά).

Ρύθμιση τοπικού ραδιοφώνου
Χειροκίνητη ρύθμιση τοποθεσίας για τοπικό ραδιόφωνο, αντί να επιτραπεί στο 
ραδιόφωνο να εκτελέσει αυτόματη ανίχνευση.

Κουμπί
Σε αυτό το περιβάλλον ρύθμισης, μπορείτε να επιλέξετε “Alarm”, “Dimmer”, 
“Equaliser”, “Local Radio”, “Mode”, “Preset”, “Sleep Timer” και “Timer” για 
επικύρωση της λειτουργίας του κουμπιού MODE στον εμπρόσθιο πίνακα και στο 
τηλεχειριστήριο.
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Ισοσταθμιστής
Ο προεπιλεγμένος ισοσταθμιστής (EQ) είναι κανονικός. Μπορείτε να τον αλλάξετε 
σε Flat (Επίπεδο), Jazz (Τζαζ), Rock (Ροκ), Soundtracks (Κινηματογραφική 
μουσική), Classical (Κλασική), Pop (Ποπ), News (Ειδήσεις) ή  my EQ (Προσωπικός 
ισοσταθμιστής).

Συνέχιση κατά την ενεργοποίηση
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία ώστε να συνεχίζει η αναπαραγωγή ραδιοφώνου κατά 
την ενεργοποίηση. Διαφορετικά, η οθόνη θα παραμένει στο κύριο μενού.

Ενημέρωση λογισμικού
Αν υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση λογισμικού για το ραδιόφωνο, θα εμφανίζεται 
εδώ. Αν υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση, επιλέξτε να αρχίσει η ενημέρωση.

Επαναφορά προεπιλογών
Ορίστε αυτή την επιλογή για επαναφορά του ραδιοφώνου και αναίρεση όλων 
των ρυθμίσεων και προεπιλογών που έχουν πραγματοποιηθεί. Επιβεβαιώστε ότι 
επιθυμείτε την επαναφορά της μονάδας και των ρυθμίσεών της επιλέγοντας “ΝΑΙ”.

Διαδικτυακό ραδιόφωνο

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ΑΡΙΣΤΕΡΑ/ΔΕΞΙΑ ή γυρίστε τον Στροφέα επιλογής 
για να επιλέξετε <Internet Radio> στην οθόνη του Μενού, πιέστε το κουμπί OK 
για επικύρωση και θα δείτε διάφορες επιλογές:

Αγαπημένα μου: Οι αγαπημένοι σας σταθμοί αποθηκεύονται για εύκολη 
ακρόαση. Μπορείτε να πατήσετε το κουμπί FAV απευθείας για προβολή λίστας των 
αγαπημένων σας σταθμών.

Ραδιοφωνικός σταθμός/Μουσική: Ορίστε αυτή την επιλογή για περιήγηση 
στους διαδικτυακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς στις εξής κατηγορίες: Global 
Top 20 (Παγκόσμιο Top 20), Genre (Είδος), Country/Location (Χώρα/Τοποθεσία), 
Highlight. (Επισημασμένοι) Βρείτε σταθμούς στις σχετικές κατηγορίες και επιλέξτε

τον διαδικτυακό σταθμό που θέλετε πιέζοντας το κουμπί OK.

Τοπικό ραδιόφωνο: Το ραδιόφωνο ρυθμίζεται αυτόματα ώστε να ανιχνεύει τους 
10 δημοφιλέστερους (Top 10) σταθμούς στη χώρα σας, Όλους τους σταθμούς, 
όπως επίσης και πλήθος ειδών ταξινομημένων σε κατηγορίες ανά αλφαβητική 
σειρά. Επιλέξτε την κατηγορία που θέλετε να ακούσετε με το κουμπί OK και 
συνεχίστε την περιήγηση ως τον επιθυμητό σταθμό.

Λειτουργία ύπνου ραδιοφώνου: Επιλέξτε από πολλούς χαλαρωτικούς ήχους.

Ιστορικό: Περιηγηθείτε στους σταθμούς που ακούσατε πρόσφατα.

Υπηρεσία: Αναζήτηση ραδιοφωνικού σταθμού, προσθήκη νέου ραδιοφωνικού 
σταθμού ή εφαρμογής.

• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά ΑΡΙΘΜΟΣ/ΓΡΑΜΜΑ για αναζήτηση 
ραδιοφωνικού σταθμού.

• Για προσθήκη νέου ραδιοφωνικού σταθμού, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ΑΡΙΘ-
ΜΟΣ/ΓΡΑΜΜΑ για να επισημάνετε τον χαρακτήρα που θέλετε και κάντε κλικ 
στο κουμπί ΔΕΞΙΑ για μετάβαση στον επόμενο χαρακτήρα. Για επιστροφή στον 
προηγούμενο χαρακτήρα, πατήστε το κουμπί ΑΡΙΣΤΕΡΑ για να το επισημάνετε. 
Πιέστε το κουμπί OK για αναζήτηση διαδικτυακού σταθμού.

Αποθήκευση αγαπημένων διαδικτυακών ραδιοφωνικών 
σταθμών
Όταν βρείτε τον σταθμό που θέλετε, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί 
FAV για μετάβαση στην οθόνη ρύθμισης “Add to My Favorite” (Προσθήκη στα 
αγαπημένα μου). Γυρίστε τον Στροφέα επιλογής ή πατήστε τα κουμπιά ΠΑΝΩ/
ΚΑΤΩ για να επιλέξετε τον αριθμό προεπιλογής και πατήστε το κουμπί OK για 
επικύρωση της επιλογής.

Ραδιόφωνο FM

Το εύρος συχνότητας FM κυμαίνεται από 87,5MHz ως 108,00MHz. 
Επεκτείνετε την κεραία για να βρίσκετε το ισχυρότερο σήμα για κάθε σταθμό.

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ΑΡΙΣΤΕΡΑ/ΔΕΞΙΑ ή γυρίστε τον Στροφέα επιλογής 
για να επιλέξετε <FM > στην οθόνη Μενού, στη συνέχεια πιέστε το κουμπί OK για 
μετάβαση στην οθόνη FM.

Συντονισμός σταθμών
Πατήστε τα κουμπιά ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ στο τηλεχειριστήριο ή τα κουμπιά ΑΡΙΣΤΕΡΑ/
ΔΕΞΙΑ στον εμπρόσθιο πίνακα για προσαρμογή της συχνότητας προς τα πάνω ή 
κάτω κατά βήματα των 0,05MHz.

Πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά ΑΡΙΣΤΕΡΑ/ΔΕΞΙΑ στο τηλεχειριστήριο για 
μεταπήδηση στον προηγούμενο ή στον επόμενο σταθμό ισχυρότερης λήψης. 
Αφού βρεθεί ένας σταθμός, η αυτόματη σάρωση σταματά.

Πιέστε το κουμπί OK, εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη “Auto Scan” (Αυτόματη 
σάρωση). Αν επιλέξετε “YES” (ΝΑΙ), το ραδιόφωνο αρχίζει να αναζητά σταθμού 
από χαμηλή προς υψηλή συχνότητα. Θα αποθηκεύει αυτόματα τους σταθμούς 
που βρήκε.

Αποθήκευση σταθμών
Για να αποθηκεύσετε τον αγαπημένο σας σταθμό, θα πρέπει να ακούσετε πρώτα 
αυτό τον σταθμό, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί FAV στο τηλεχειριστήριο, 
στη συνέχεια τα κουμπιά ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ ή γυρίστε τον Στροφέα επιλογής για να 
επιλέξετε το ψηφίο που θέλετε να αποθηκεύσετε. Στη συνέχεια πιέστε το κουμπί 
OK για επικύρωση της προεπιλογής.

Ανάκληση αποθηκευμένου σταθμού
1. Πατήστε τα κουμπιά ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ/ΕΠΟΜΕΝΟ στο τηλεχειριστήριο για 

μεταπήδηση στον προηγούμενο ή στον επόμενο προεπιλεγμένο σταθμό.

2. Ή μπορείτε να πιέσετε το κουμπί FAV για να επιλέξετε τον αποθηκευμένο 
σταθμό, πατήστε το κουμπί OK για ακρόαση.

DAB/DAB+

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ΑΡΙΣΤΕΡΑ/ΔΕΞΙΑ ή γυρίστε τον Στροφέα επιλογής 
για να επιλέξετε <DAB/DAB+> στην οθόνη Μενού, πιέστε το κουμπί OK για 
μετάβαση στη λειτουργία DAB/DAB+.

Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία DAB στο ραδιόφωνο, θα 
εκτελέσει σάρωση για σταθμούς DAB και θα εμφανίσει την ένδειξη “Scanning” 
(Σάρωση σε εξέλιξη) στην οθόνη. Καθώς συνεχίζεται η αναζήτηση, εμφανίζεται το 
πλήθος των σταθμών που έχουν βρεθεί.

Αφού βρεθούν όλοι οι διαθέσιμοι σταθμοί, η οθόνη του ραδιοφώνου εμφανίζει 
τους διάφορους σταθμούς που είναι διαθέσιμοι. Χρησιμοποιώντας τον Στροφέα 
επιλογής για κύλιση, επισημάνετε τον σταθμό που θέλετε. Επιλέξτε τον σταθμό 
πιέζοντας το κουμπί OK.

Αφού επιλέξετε σταθμό, η οθόνη θα προβάλει έναν κατάλογο του σταθμού και θα 
αρχίσει η αναπαραγωγή.

Για να επιλέξετε τον προηγούμενο ή τον επόμενο σταθμό, πατήστε το κουμπί 
ΠΑΝΩ ή ΚΑΤΩ για αντίστοιχη κύλιση.

Ενώ βρίσκεστε στον σταθμό που θέλετε, πατήστε το κουμπί INFO για προβολή 
των πληροφοριών σταθμού. Στην οθόνη θα πραγματοποιηθεί αυτόματη κύλιση 
των πληροφοριών και θα προβληθούν στοιχεία για το είδος, MHZ, το τραγούδι που 
αναπαράγεται, KHz και Kbps.

Για επιστροφή στη λίστα και χειροκίνητη κύλιση, πατήστε το κουμπί ΑΡΙΣΤΕΡΑ για 
να επιστρέψετε στη λίστα.
Προεπιλογή αγαπημένων σταθμών DAB/DAB+

Όταν βρείτε τον σταθμό που θέλετε, κρατήστε πατημένο το κουμπί FAV για λίγα 
δευτερόλεπτα για μετάβαση στην οθόνη “ Add to My Favorite” (Προσθήκη στα 
αγαπημένα μου). Γυρίστε τον Στροφέα επιλογής για να επιλέξετε τον αριθμό 
προεπιλογής και πατήστε το κουμπί OK για επικύρωση.

Εναλλακτικά, ενώ βρίσκεστε στην οθόνη λίστας σταθμών DAB μπορείτε να 
επισημάνετε τον σταθμό που θέλετε και να κρατήσετε πατημένο το κουμπί FAV 
ακολουθώντας τις παραπάνω οδηγίες.

Για προβολή των προεπιλεγμένων αγαπημένων σταθμών, πατήστε το κουμπί FAV 
και χρησιμοποιήστε το κουμπί ΠΑΝΩ ή ΚΑΤΩ για κύλιση στη λίστα προεπιλογών.



Κέντρο πληροφοριών

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ΑΡΙΣΤΕΡΑ/ΔΕΞΙΑ ή γυρίστε τον Στροφέα επιλογής 
για να επιλέξετε <Information Center> (<Κέντρο πληροφοριών>) στην οθόνη 
Μενού, πιέστε το κουμπί OK για μετάβαση στην οθόνη του κέντρου πληροφοριών.

Πληροφορίες καιρού: Για να επιλέξετε τις πληροφορίες καιρού για μια επιθυμητή 
τοποθεσία, πρώτα επιλέξτε την ήπειρο χρησιμοποιώντας τον Στροφέα επιλογής 
για κύλιση και το κουμπί OK για επικύρωση. Στη συνέχεια, επιλέξτε τη χώρα, 
κατόπιν την πόλη.

Αφού επιλέξετε την πόλη που θέλετε, εμφανίζονται οι ακόλουθες πληροφορίες: 
τρέχουσα θερμοκρασία, εικόνα συμβόλου καιρού, προσεγγιστικό εύρος 
θερμοκρασίας για τις επόμενες 5 ημέρες.

Οικονομικές πληροφορίες: Επιλέξτε από ένα πλήθος χρηματιστηριακών δεικτών 
από όλο τον κόσμο. Χρησιμοποιήστε τον

Στροφέα επιλογής για κύλιση και το κουμπί OK για επικύρωση.

Πληροφορίες συστήματος: Προβολή έκδοσης συστήματος και πληροφοριών 
ασύρματης επικοινωνίας και έκδοσης Spotify. Αν επιλεχθούν οι πληροφορίες 
ασύρματης επικοινωνίας, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες όπως η ισχύς του 
σήματος WIFI.

Spotify Connect

Το προϊόν είναι συμβατό με τη λειτουργία Spotify Connect, επιτρέποντας να 
λειτουργεί ως ασύρματο ηχείο που ελέγχεται από την εφαρμογή Spotify που 
διατίθεται για έξυπνες συσκευές με λειτουργικό iOS και Android, καθώς και από 
την αντίστοιχη εφαρμογή για ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Για μετάβαση στην 
λειτουργία Spotify Connect, πατήστε το κουμπί MENU για μετάβαση στην οθόνη 
του κύριου μενού, γυρίστε τον Στροφέα επιλογής για εναλλαγή μεταξύ των 
στοιχείων ώσπου να επισημανθεί το λογότυπο Spotify και πατήστε σύντομα τον 
Στροφέα επιλογής για επιλογή.

ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ: Απαιτείται λογαριασμός Spotify 
Premium για χρήση του Spotify Connect.

ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ: Βεβαιωθείτε πως στο προϊόν έχει ενεργοποιηθεί η επιλογή <Keep 
Network Connected> (Διατήρηση συνδεδεμένου δικτύου). Έτσι θα επιτρέπεται η 
μετάδοση ροής μέσω Spotify στη μονάδα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ύπνου, 
ή σε λειτουργίες που δεν σχετίζονται με δίκτυο, όπως οι DAB/DAB+, FM και Aux In.

Όταν επιλεχθεί η λειτουργία Spotify Connect, πριν πραγματοποιηθεί σύνδεση 
με εφαρμογή Spotify, εμφανίζεται το μήνυμα <Waiting for Users> (Αναμονή για 
χρήστες).

ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ: Η προβολή της εικαστικής αναπαραγωγής των άλμπουμ 
στην οθόνη μπορεί να αργήσει μέχρι και 10 δευτερόλεπτα.

Χρήση του Spotify Connect
Ακούστε δυνατά με το Spotify Connect

1. Συνδέστε τη συσκευή Sharp DR-I470 στο δίκτυο wifi.

2. Ανοίξτε την εφαρμογή Spotify στο τηλέφωνο, τάμπλετ ή λάπτοπ 
χρησιμοποιώντας το ίδιο δίκτυο wifi

3. Πραγματοποιήστε αναπαραγωγή ενός τραγουδιού και επιλέξτε Διαθέσιμες 
συσκευές.

4. Επιλέξτε τη συσκευή Sharp DR-I470 και αρχίστε την ακρόαση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση και χρήση του Spotify Connect 
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.spotify.com/connect.

Το λογισμικό Spotify υπόκειται σε άδειες τρίτου μέρους που είναι διαθέσιμες εδώ: 
https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses 

Για να πραγματοποιήσετε σύνδεση μεταξύ της εφαρμογής Spotify και του 
ραδιοφώνου, οι συσκευές πρέπει να έχουν συνδεθεί στο ίδιο δίκτυο WiFi.

Για μετάδοση του προβαλλόμενου εικαστικού στη μονάδα, πατήστε σύντομα το 
κουμπί MENU. Πατήστε ξανά για επιστροφή στη βασική προβολή.

ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ: Εφόσον πραγματοποιηθεί σύνδεση, ο λογαριασμός Spotify συσχετίζεται 
με την εφαρμογή καθώς και με τη μονάδα, επιτρέπονται τη σύνδεση του DR-I470.

Ελέγχοντας το Spotify από το DR-I470, μπορείτε να αλλάξετε την ένταση ήχου, να 
εκτελέσετε αναπαραγωγή ή παύση, καθώς και παράλειψη κομματιού της λίστας 
αναπαραγωγής σας προς τα εμπρός ή πίσω χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο.

Οι αλλαγές που εκτελούνται μέσω του τηλεχειριστηρίου απευθύνονται στην 
εφαρμογή Spotify Connect και στη μονάδα.

Όσο η εφαρμογή Spotify και το ραδιόφωνο είναι συνδεδεμένα μέσω του 
ίδιου δικτύου, και έχει επιλεχθεί η ρύθμιση <Διατήρηση συνδεδεμένου 
δικτύου>, συνήθως μπορείτε να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο αρχίζοντας την 
αναπαραγωγή από την εφαρμογή Spotify.

Λειτουργία Aux

ΕΙΣΟΔΟΣ AUX
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ΑΡΙΣΤΕΡΑ/ΔΕΞΙΑ ή γυρίστε τον Στροφέα επιλογής 
για να επιλέξετε <AUX> στην οθόνη Μενού, πιέστε το κουμπί OK για μετάβαση 
στη λειτουργία AUX.

Συνδέστε καλώδιο AUX στο ραδιόφωνο και συνδέστε το καλώδιο μέσω της θύρας 
AUX-IN στην πλάτη του ραδιοφώνου. Αρχίστε την αναπαραγωγή ήχου από τη 
συσκευή σας, ο οποίος θα πρέπει να ακούγεται στο ραδιόφωνο στη λειτουργία 
AUX.

Έξοδος Line (Ακουστικά)
Στην πλάτη του ραδιοφώνου, η υποδοχή Headphone (Ακουστικά) επιτρέπει την 
ακρόαση ήχου από το ραδιόφωνο. Αρχίστε την αναπαραγωγή ήχου από ρύθμιση 
διαδικτυακού ραδιοφώνου, κέντρου μέσων, AUX ή Bluetooth.

Bluetooth

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ΑΡΙΣΤΕΡΑ/ΔΕΞΙΑ ή γυρίστε τον Στροφέα επιλογής 
για να επιλέξετε <Bluetooth> στην οθόνη Μενού, πιέστε το κουμπί OK για 
μετάβαση στη λειτουργία Bluetooth.

1. Μεταβείτε στις ρυθμίσεις της συσκευής σας για σύνδεση της συσκευής στο 
ραδιόφωνο μέσω Bluetooth.

2. Επιλέξτε το όνομα “SHARP DR-I470” στη λίστα της αναζήτησης από τη 
συσκευή σας. Αφού ολοκληρωθεί επιτυχώς η σύνδεση, ακούγεται από το 
ραδιόφωνο το μήνυμα “Connected”(Συνδέθηκε), και εμφανίζεται στην 
οθόνη η ένδειξη “Bluetooth Connected” (Σύνδεση Blutetooth).

3. Επιλέξτε τον ήχο που θέλετε από τη συσκευή σας και πραγματοποιήστε 
αναπαραγωγή.

4. Μπορείτε πλέον να απολαύσετε τη μουσική στη συσκευή σας.

5. Για αποσύνδεση των συσκευών, μεταβείτε σε άλλη λειτουργία αναπαραγωγής, 
ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή σας.

Εφαρμογές AirMusic Control - SHARP Smart 
Control

Αφού ο χρήστης κατεβάσει και εγκαταστήσει την εφαρμογή SHARP Smart Control 
στην κινητή του συσκευή, η εφαρμογή χρησιμεύει για την απομακρυσμένη 
διαχείριση της συσκευής. Σημειώστε πως το ραδιόφωνο DR-I470 και η κινητή 
συσκευή με την εφαρμογή SHARP Smart Control πρέπει να έχουν συνδεθεί 
στο ίδιο δίκτυο, διαφορετικά δεν θα είναι δυνατή η σύνδεση μεταξύ των δύο 
συσκευών. Ανοίξτε την εφαρμογή όπου θα δείτε την εμφανιζόμενη λίστα 
διαθέσιμων συσκευών.

Κάντε κλικ για σύνδεση στην κατάλληλη συσκευή.

ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ: η συσκευή θα προσαρμόσει αυτόματα τη γλώσσα 
στο ραδιόφωνο DR-I470 στη γλώσσα που έχει οριστεί στην 
κινητή συσκευή με την εφαρμογή SHARP Smart Control.
Ο κώδικας QR της εφαρμογής SHARP Smart Control είναι διαθέσιμος στη θέση: Internet 
Radio > Service > App
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Η εφαρμογή επιτρέπει στον χρήστη να ελέγχει τη συσκευή μέσω του κινητού 
τηλεφώνου:

Επιλέξτε την κατάλληλη καρτέλα για να διαχειριστείτε το ραδιόφωνο.

Πατήστε το εικονίδιο  για να εμφανιστεί η πλευρική καρτέλα. Επιλέξτε 
Ρυθμίσεις για μετάβαση σε περισσότερες επιλογές (αλλαγή ονόματος συσκευής, 
έλεγχο ενημερώσεων λογισμικού, σάρωση για άλλες συσκευές ή εμφάνιση 
περισσότερων πληροφοριών)

Πατήστε το εικονίδιο  για μετάβαση 
στη λειτουργία τηλεχειριστηρίου. Η εφαρμογή 
θα χρησιμεύει ως τηλεχειριστήριο και η κινητή 
συσκευή με την εφαρμογή SHARP Smart Controlθα 
εμφανίσει κουμπιά τηλεχειριστηρίου.

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή

2. Κουμπί OK

3. Κουμπί λειτουργίας (αλλάζει τη λειτουργία 
αναπαραγωγής)

4. Κουμπί μενού

5. Προβολή αγαπημένων σταθμών

6. Κουμπί κλειδιού (παρόμοιο με το κουμπί 
MODE που βρίσκεται στη συσκευή)  

7. Χρονοδιακόπτης ύπνου

8. Αφύπνιση

9. Φωτισμός

10. Προηγούμενο

11. Αναπαραγωγή/Παύση

12. Επόμενο

13. Αριθμητικά κουμπιά

14. Ρυθμίσεις ισοσταθμιστή

15. Σίγ.

16. Ένταση ήχου +

17. Ένταση ήχου -

18. Κουμπιά κατεύθυνσης

19. Επιστροφή στο κύριο μενού της εφαρμογής

Πατήστε  για μετάβαση στη ρύθμιση επιλογής οθόνης αναμονής. Στη 
συνέχεια επιλέξτε ή τραβήξτε μια φωτογραφία για ρύθμιση ως προστασία οθόνης 
στην οθόνη αναμονής.

Πατήστε  για μετάβαση στην επιλογή φωνητικού μηνύματος. Πατήστε 

και κρατήστε πατημένο το  για εγγραφή φωνητικού μηνύματος, αφήστε 
το για διακοπή εγγραφής. Ο κόκκινος παλλόμενος κύκλος εμφανίζεται στην άνω 
αριστερή γωνία της οθόνης του ραδιοφώνου. Για αναπαραγωγή του φωνητικού 
μηνύματος, μεταβείτε σε οποιαδήποτε καρτέλα του μενού εγγραφής και θα 
μεταδοθεί μέσω του ηχείου ραδιοφώνου.

Πατήστε  για μετάβαση στην επιλογή ενδοσυνεννόησης. Πατήστε και 

κρατήστε πατημένο το  για εγγραφή. Αφήστε το για διακοπή εγγραφής. Η 
εγγραφή θα μεταδοθεί μέσω του ηχείου ραδιοφώνου.

Πατήστε  για μετάβαση στον τοπικό κατάλογο μουσικής που έχει 
αποθηκευτεί στην κινητή συσκευή, για μετάδοση ροής μέσα από το ραδιόφωνο.

Πατήστε  για μετάδοση ενός από τους πρώτους 
πέντε αγαπημένους σταθμούς.

Επίλυση προβλημάτων

Το προϊόν αυτό δεν περιέχει τμήματα που μπορούν να επισκευαστούν από 
τον χρήστη. Σε περίπτωση βλάβης, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή το 
εξουσιοδοτημένο τμήμα σέρβις. Η έκθεση στα εσωτερικά τμήματα εντός της 
συσκευής μπορεί να φέρει σε κίνδυνο τη ζωή σας. Η εγγύηση κατασκευαστή δεν 
καλύπτει βλάβες που προκαλούνται από επισκευές που έχουν πραγματοποιηθεί 
από μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη.

Δεν ακούγεται ήχος
Αιτία
• Η ένταξη ήχου δεν αυξάνεται.
Λύση
• Προσαρμόστε τον στροφέα γενικής έντασης ήχου.

Δεν ακούγεται ήχος από τη σύνδεση Bluetooth
Λύση
• Ελέγξτε αν η εξωτερική συσκευή απαιτεί αρχικά τον κωδικό πρόσβασης “0000".

Αδυναμία σύνδεσης WiFi
Λύση
• Βεβαιωθείτε πως έχει επιλεχτεί η λειτουργία WIFI στις ρυθμίσεις και πως έχει 

εισαχθεί ο σωστός κωδικός πρόσβασης για το μόντεμ WIFI.

Παράσιτα
Αιτία
• Πολύ χαμηλή λήψη σήματος.
Λύση
• Προσαρμόστε την κεραία ή μετακινήστε τη μονάδα σε θέση με ισχυρότερο 

σήμα.

Ο ήχος είναι παραμορφωμένος
Αιτία
• Η ένταση ήχου είναι πολύ υψηλή
Λύση
• Μειώστε την ένταση ήχου

Δεν βρέθηκε ο επιθυμητός σταθμός
Αιτία
• Ασθενές σήμα
Λύση
• Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία χειροκίνητου συντονισμού

ΚΑΜΙΑ λειτουργία DAB
Αιτία
• Δεν υπάρχει κάλυψη λειτουργιών DAB στην περιοχή σας.
• Κακή λήψη
Λύση
• Ρυθμίστε τη θέση της κεραίας.

Η οθόνη δεν προβάλλει τίποτα.
Αιτία
• Αυτό μπορεί να προκύψει αν ο σταθμός εκπομπής αλλάξει την ετικέτα μιας 

υπηρεσίας ή αφαιρέσει μια ετικέτα ενώ έχετε συντονιστεί στον σταθμό.
Λύση
• Το ραδιόφωνο θα επιχειρήσει ανασυντονισμό.
• Πραγματοποιήστε σάρωση.

ΔΕΝ υπάρχει ρεύμα
Αιτία
• Ο μετασχηματιστής δεν έχει συνδεθεί στην πρίζα στον τοίχο.
Λύση
• Βεβαιωθείτε πως ο μετασχηματιστής έχει συνδεθεί στο ρεύμα.



Τεχνικές προδιαγραφές

Μοντέλο DR-I470 Pro

Ισχύς εξόδου 2x7W (RMS)

Κατανάλωση ισχύος (μέγιστη.) 28W

Κατανάλωση ισχύος (πρότυπο) 8W

Κατανάλωση ρεύματος –  Αναμονή <1W

Συχνότητα FM 87.5-108MHz

DAB+ Frequency 174.928-239.200MHz

Bluetooth

Έκδοση V5.0

Ζώνες συχνοτήτων 2402 MHz ~ 2480 MHz

Μέγιστη μεταδιδόμενη ισχύς 4dBm

Μετασχηματιστής

Όνομα μοντέλου: FJ-SW1202000N

Τροφοδοσία: AC 100-240V ~ 50/60Hz, 0.6A Max

Απόδοση: DC 12V ⎓2000mA

Κατασκευαστής:
SHENZHEN FU JIA APPLIANCE CO., LTD

B1,Xujing chang Industrial Park, Haoye Road, Fuyong 518103 Shenzhen, China

WIFI

Σύνδεση WiFi: 802.11 b/g/n; STA/AP/AP Client

354 mm

145 mm

185 mm

3,16kgKG



www.sharpconsumer.eu

SAU/MAN/0132

UMC Poland Sp. z o.o.

Ostaszewo 57B, 87-148 Łysomice, 
Poland
Κατασκευάζεται στην Κίνα


