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Γενικές οδηγίες ασφαλείας 
- Διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας προσεκτικά πριν βάλετε 
τη συσκευή  σε λειτουργία και κρατήστε τις οδηγίες 
συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης, την απόδειξη και, 
εάν είναι δυνατόν, το κουτί με την εσωτερική  συσκευασία.
- Η συσκευή είναι σχεδιασμένη αποκλειστικά για ιδιωτική 
και για την προβλεπόμενη χρήση. Μην τη 
χρησιμοποιήσετε υπαίθρια (εκτός εάν σχεδιάστηκε για να 
χρησιμοποιείται υπαίθρια). Κρατήστε τη μακριά από 
πηγές θερμότητας, άμεσο φως του ήλιου, υγρασία (ποτέ 
μην τη βουτάτε σε οποιοδήποτε υγρό) και αιχμηρές άκρες. 
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με υγρά χέρια. Εάν η 
συσκευή είναι υγρή, αποσυνδέστε την άμεσα. Μην τη 
βάζετε στο νερό.
- Όταν καθαρίζεται ή τακτοποιείτε τη συσκευή να τη 
σβήνετε και να βγάζετε πάντα το καλώδιο από την πρίζα 
(τραβήξτε το φις, όχι το καλώδιο). Εάν η συσκευή δεν 
χρησιμοποιείται αφαιρέστε τα προσαρτημένα εξαρτήματα.
- Μην ενεργοποιείτε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη. Για 
να προστατεύσετε τα παιδιά από τους κινδύνους των 
ηλεκτρικών συσκευών, σιγουρευτείτε ότι το καλώδιο είναι 
ψηλά και ότι τα παιδιά δεν έχουν πρόσβαση στη συσκευή.
- Ελέγξτε τη συσκευή και το καλώδιο για τυχόν βλάβη. Μην 
χρησιμοποιήστε τη συσκευή εάν υπάρχει φθορά.
- Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι 
σας. Επικοινωνείτε πάντα με έναν εξουσιοδοτημένο 
τεχνικό. Για να αποφύγετε την έκθεση στον κίνδυνο, έχετε 
πάντα ένα καλώδιο ιδίου τύπου για να αντικατασταθεί 
μόνο από τον κατασκευαστή, από την εξυπηρέτηση 
πελατών μας ή από ένα καταρτισμένο πρόσωπο.
- Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά.

Αυτά τα σύμβολα μπορούν να βρεθούν στη συσκευή και 
προορίζονται για να δείξουν τα ακόλουθα:

- Το σύμβολο αστραπής συμβολίζει τον 
κίνδυνο υψηλής τάσης σε μέρη που 
περιλαμβάνονται στην συσκευή.
-  Το σύμβολο του θαυμαστικού συμβολίζει τη 
σημαντική προσοχή ή οδηγίες συντήρησης στη 
συνοδευτική τεκμηρίωση.
- Συσκευές που έχουν αυτό το σύμβολο 
δουλεύουν με ,, κατηγορία 1  λέιζερ " για την 
επισήμανση του CD. Οι ενσωματωμένοι 
διακόπτες ασφαλείας πρέπει να αποτρέπουν το 
χρήστη σε επικίνδυνη έκθεση στο λέιζερ, το 
όποιο είναι αόρατο στο ανθρώπινο μάτι, όταν η 
θήκη του CD είναι ανοιχτή.

Κάτω από καμία περίσταση δεν θα έπρεπε αυτοί οι 
διακόπτες ασφαλείας να παρακαμφθούν ή να 
παραποιηθούν, δεδομένου ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε 
επικίνδυνη έκθεση στο λέιζερ.

Παιδιά και άτομα με αναπηρία
 Για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των παιδιών σας, 
παρακαλούμε να διατηρήσει όλες τις συσκευασίες (όπως 
πλαστικές σακούλες, κουτιά πολυστυρένιο κλπ.) μακριά 
από αυτά.

Προσοχή! Μην αφήνετε τα μικρά παιδιά να παίζουν με τη 
ζελατίνα, υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας!
 Προκειμένου να προστατευθούν παιδιά και ευπαθή άτομα 
από τους κινδύνους του ηλεκτρικού ρεύματος, βεβαιωθείτε 
ότι η συσκευή χρησιμοποιείται μόνο υπό επιτήρηση. Αυτή η 
συσκευή δεν είναι παιχνίδι! Μην επιτρέπετε σε μικρά 
παιδιά να παίζουν μαζί της.

Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο
Οι σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια σας, έχουν 
τονιστεί. Δώστε σε αυτές ιδιαίτερη προσοχή για να 
αποφύγετε ατυχήματα και βλάβες στη συσκευή:

Προειδοποίηση:

Προειδοποιεί για τους κινδύνους για την υγεία σας και 
υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους τραυματισμού. 

Προσοχή:

Δείχνει πιθανούς κινδύνους για τη συσκευή ή άλλα 
αντικείμενα. 

Σημείωση:
Τονίζει συμβουλές και πληροφορίες για εσάς. 

Επεξήγηση των εξαρτημάτων 
1 Τηλεσκοπική κεραία
2 Κουμπί MODE
3 Κουμπί SET
4 Ρυθμιστής TUNING
5 Ρυθμιστής VOLUME
6 LCD οθόνη
7 POWER ON / OFF επιλογή
8 Ηχείο
9 SW επιλογέα φάσματος συχνοτήτων 

Επιστροφή (δεν εμφανίζεται)
Θήκη μπαταριών
Βάση τοποθέτησης



Προοριζόμενη χρήση
Η συσκευή αυτή χρησιμοποιείται για τη λήψη ραδιοφωνικών 
προγραμμάτων.
Απευθύνεται αποκλειστικά για το σκοπό αυτό και μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί μόνο ως τέτοια.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με τον τρόπο που 
περιγράφεται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης. Η συσκευή δεν 
πρέπει να χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς.
Οποιαδήποτε άλλη χρήση της συσκευής αυτής θεωρείται ότι 
είναι αντίθετη προς την προοριζόμενη χρήση και μπορεί να 
προκαλέσει ζημιά στη συσκευή ή ακόμα και σωματικές 
βλάβες.

Η εταιρεία ETV – Elektro-Technische Vertriebsgesellschaft 
mbH δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημία που προκλήθηκε ως 
αποτέλεσμα της χρήσης αυτής της συσκευής αντίθετα προς 
την προοριζόμενη χρήση της.

Εκκίνηση της συσκευής / Εισαγωγή
 Επιλέξτε μια κατάλληλη θέση για τη συσκευή εγγραφής 
ραδιοφώνου, όπως μία στεγνή, επίπεδη, αντιολισθητική 
επιφάνεια στην οποία είναι εύκολο να λειτουργήσει το 
μηχάνημα. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή εγγραφής ραδιοφώνου 
αερίζεται  επαρκώς!

Τοποθέτηση των μπαταριών (δεν περιλαμβάνονται)
 - Ανοίξτε το κάλυμμα της μπαταρίας στο πίσω μέρος.
- Τοποθετήστε 2 μπαταρίες τύπου AAA/R03 1,5v. 
-  Αντιστοιχίστε τις πολικότητες σωστά (δείτε το εσωτερικό 
του χώρου των μπαταριών)!
 - Κλείστε τη θήκη των μπαταριών και πάλι.
- Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό 
διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες για να αποφύγετε τη 
"Διαρροή" μπαταρίας με οξύ.

       ΠΡΟΣΟΧΗ:
 -Διαφορετικοί τύποι μπαταριών ή νέες και χρησιμοποιημένες 
μπαταρίες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται μαζί.
 -Οι μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα 
οικιακά απόβλητα. Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες 
μπαταρίες στο σχετικό δοχείο συλλογής ή στον έμπορο σας.

       ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλές θερμοκρασίες ή σε 
άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Μην πετάτε τις μπαταρίες στη 
φωτιά. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης!

Διαμόρφωση των ρυθμίσεων
Ρύθμιση όλων των ρυθμίσεων με το πλήκτρο MODE. Αλλάξτε 
την επιλεγμένη λειτουργία με το κουμπί SET. Μπορείτε να 
βρείτε μια λίστα των επιμέρους τρόπων μεταφοράς, σελίδα 
52/53.

     ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Πατήστε το κουμπί SET κατά τη διάρκεια της προβολής του 
χρόνου για να δείξει τις ακόλουθες ρυθμίσεις: Ρύθμιση 
αφύπνισης, την ημερομηνία, και τα δευτερόλεπτα. Αν πιέσετε 
το κουμπί MODE, ενώ εμφανίζονται τα δευτερόλεπτα, 
μπορείτε να την επαναφέρετε στο μηδέν.

Ενεργοποίηση της συσκευής και απενεργοποίηση
Ενεργοποίηση
Μετακινήστε το διακόπτη POWER ON / OFF (7) στη θέση ON. 
Η επιλεγμένη συχνότητα
θα εμφανιστεί στην οθόνη.

Απενεργοποίηση
Μετακινήστε το διακόπτη POWER ON / OFF στη θέση OFF.

Ρύθμιση της ημερομηνίας και της ώρας
Ρύθμιση της ώρας
1. Πατήστε το κουμπί MODE (2) έξι φορές. Εμφανίζονται οι 
ώρες και η μορφή στην οθόνη.
 Α = πμ (το πρωί, 12-ωρη μορφή),
 P = μμ (απόγευμα ώρα ,12-ωρη μορφή),
 H = 24-ωρη μορφή
2. Πατήστε το κουμπί SET (3), μέχρι η ώρα να 
προγραμματιστεί στην επιθυμητή μορφή προβολής.
3. Πιέστε το πλήκτρο MODE για επιβεβαίωση. Εμφανίζονται 
τα λεπτά.
4. Ρυθμίστε τα λεπτά με το κουμπί SET.
5. Πατήστε το κουμπί MODE για να επιβεβαιώσετε.
6. Όταν η στήλη λάμψει, πατήστε το κουμπί SET για άλλη μια 
φορά για να ολοκληρώσει την είσοδο. Η στήλη θα 
αναβοσβήνει και θα δείχνει την τρέχουσα ώρα.

Ρύθμιση της ημερομηνίας
Η ημερομηνία συνδέεται με το χρόνο. Μόλις γίνει αλλαγή της 
ώρας και η γραμμή της ημερομηνίας προεξέχει, η ημερομηνία 
προσαρμόζεται αυτόματα. Ως εκ τούτου, συνιστούμε πρώτα 
να καθορίσετε την ώρα, και στη συνέχεια η ημερομηνία.
1. Πατήστε το κουμπί MODE τέσσερις φορές. Ο μήνας 
εμφανίζεται.
2. Ρυθμίστε το μήνα με το κουμπί SET.
3. Επιβεβαιώστε την εισαγωγή σας με το πλήκτρο MODE. Η 
ημέρα εμφανίζεται.
4. Ρυθμίστε τη μέρα σας με το κουμπί SET. Πατήστε το 
πλήκτρο MODE τρεις φορές για να μεταβείτε σε κανονική 
λειτουργία. Η ώρα εμφανίζεται.

Λειτουργία αφύπνισης
Ρύθμιση της αφύπνισης
1. Πατήστε το κουμπί MODE δύο φορές. Η τρέχουσα ρύθμιση 
της ώρας η ώρα αφύπνισης θα αναβοσβήνει.
2. Πατήστε το κουμπί SET μέχρι η ώρα να ρυθμιστεί.
3. Πιέστε το πλήκτρο MODE για επιβεβαίωση. Τα λεπτά θα 
αναβοσβήνουν.
4. Ρυθμίστε τα λεπτά με το κουμπί SET.
5. Πιέστε το πλήκτρο MODE. Η ώρα εμφανίζεται.

Ρύθμιση της λειτουργίας αφύπνισης
1. Πατήστε το κουμπί MODE μία φορά. Η ώρα αφύπνισης θα 
αναβοσβήνει στην οθόνη.
2. Επιλέξτε τη λειτουργία αφύπνισης με το κουμπί SET.
 Σύντομος ήχος για 30 δευτερόλεπτα:
Αν πιέσετε το κουμπί SET μία φορά, το σύμβολο "   "Θα 
εμφανιστεί στην οθόνη.
Φτάνοντας στην ώρα αφύπνισης, ένας σύντομος ήχος θα 
ακουστεί. Εάν δεν πατηθεί κανένα κουμπί, ο ήχος της 



αφύπνισης θα σβήσει αυτόματα μετά από 30 δευτερόλεπτα.
 Σύντομος ήχος + λειτουργία υπενθύμισης:
Αν πιέσετε το κουμπί SET δύο φορές, τα σύμβολα "    " και       
"     "Θα εμφανιστούν στην οθόνη. Όταν η ώρα αφύπνισης 
έχει φτάσει, ένας σύντομος ήχος θα ακουστεί. Ένας σύντομος 
ήχος μπορεί να ακουστεί και ανά κάθε ώρα.
 Λειτουργία Υπενθύμισης:
Αν πιέσετε το κουμπί SET τρεις φορές, το σύμβολο "   "Θα 
εμφανιστεί στην οθόνη.
Ένα σύντομος ήχος μπορεί να ακουστεί ανά κάθε ώρα.
3. Πιέστε το πλήκτρο MODE τρεις φορές για να μεταβείτε σε 
κανονική λειτουργία. Η ώρα θα εμφανιστεί.

Η απενεργοποίηση της αφύπνισης μετά τον καθορισμένο 
χρόνο
Πιέστε το πλήκτρο MODE, ενώ ακούτε τον ήχο του 
ξυπνητηριού για να απενεργοποιήσετε το ξυπνητήρι μέχρι την 
επόμενη μέρα.

Ακούγοντας ραδιόφωνο
1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή, θέτοντας το διακόπτη POWER 
ON / OFF (7) στη θέση ON. Γυρίστε το διακόπτη έντασης 
μέχρι να φτάσει στην επιθυμητή ένταση.
2. Επιλέξτε την επιθυμητή ζώνη συχνοτήτων. Σύρετε το 
διακόπτη εύρους συχνοτήτων (9) στην επιθυμητή θέση.
 Πολύ υψηλής συχνότητας (VHF) = FM,
 Μεσαία κύματα (MW) = ΑΜ,
 Χαμηλά κύματα (SW) = SW διακόπτη (1 έως 7)
3. Τραβήξτε προς τα έξω την τηλεσκοπική κεραία και να 
αλλάξετε τη θέση της για τη βελτίωση της λήψης.
4. Με το ρυθμιστή TUNING (4), μπορείτε να συντονιστείτε στο 
σταθμό που επιθυμείτε. Η ρυθμισμένη συχνότητα 
εμφανίζεται στην οθόνη.
5. Παρακαλούμε απενεργοποιήστε τη συσκευή μετά τη 
χρήση.

Καθαρισμός και συντήρηση

       ΠΡΟΣΟΧΗ:
 Μην χρησιμοποιείτε πρόσθετα ή διαλύτες! Αυτά μπορεί να 
βλάψουν τις επιγραφές ή ακόμα και το εσωτερικό.
 Μην βυθίσετε τη συσκευή σε νερό.
 Τα σημάδια στην επιφάνεια μπορούν να σκουπιστούν με ένα 
ελαφρώς βρεγμένο πανί χωρίς πρόσθετα

Σημασία του συμβόλου «Κάδος Ανακύκλωσης»
Προστατέψτε το περιβάλλον: μην πετάτε τις ηλεκτρικές 
συσκευές μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Εάν έχετε 
ηλεκτρονικό εξοπλισμό, τον οποίο δεν θα 
ξαναχρησιμοποιήσετε, πηγαίνετε τον σε ειδικά κέντρα 
περισυλλογής. Έτσι βοηθάτε στην προστασία του 
περιβάλλοντος και καταπολεμάτε τους κινδύνους που 
προκύπτουν από λάθος διάθεση τέτοιου εξοπλισμού. 
Επίσης βοηθάτε στην ανακύκλωση καθώς και σε άλλες 
μεθόδους επαναχρησιμοποίησης ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Σχετικές πληροφορίες μπορείτε 
να ζητήσετε από τις δημοτικές αρχές.

Επισκόπηση των ρυθμίσεων

 

 

 

 

 

Κουμπί MODE

 
Οθόνη

 
Κουμπί Set Κατάσταση

Πιέστε 1 x

 

Η ώρα της 

αφύπνισης 

αναβοσβήνει

 

Πιέστε 1 x Η αφύπνιση ενεργοποιείται. 

Εμφανίζεται στην οθόνη το σύμβολο

Πιέστε 2 x Η αφύπνισης και η λειτουργία 

υπενθύμισης για κάθε ώρα 

ενεργοποιούνται. Τα σύμβολα “ “ και 

“ “εμφανίζονται στην οθόνη.

Πιέστε 3 x Η λειτουργία της υπενθύμισης για κάθε 

ώρα ενεργοποιείται. Το σύμβολο “ “ 

εμφανίζεται στην οθόνη.

Πιέστε 2 x

 

Η ώρα της 

αφύπνισης 

εμφανίζεται

 

Πιέστε μέχρι να 

ρυθμιστεί η ώρα.

Πιέστε 3 x

 

Τα λεπτά από 
την ώρα 

αφύπνισης 
αναβοσβήνουν.

 

Πιέστε μέχρι να 

ρυθμιστούν τα λεπτά.

Πιέστε 4 x Εμφανίζεται ο 

μήνας.

Πιέστε μέχρι να 

ρυθμιστεί ο μήνας.

Πιέστε 5 x Εμφανίζεται η 

μέρα.

Πιέστε μέχρι να 

ρυθμιστεί η μέρα.

Πιέστε 6 x Οι ώρες και η 

ώρα η μορφή 

εμφάνισης 

παρουσιάζονται.

Πιέστε μέχρι να 

ρυθμιστεί η ώρα στην 

επιθυμητή μορφή 

εμφάνισης.

Πιέστε 7 x Τα λεπτά της 

ώρας 

εμφανίζονται

Πιέστε μέχρι να 

ρυθμιστούν τα λεπτά.

Πιέστε 8 x Φυσιολογική 

λειτουργία 

(εμφάνιση 

ώρας) Η στήλη 

δεν 

αναβοσβήνει.

Πιέστε για να 

ολοκληρώσετε τις 

ρυθμίσεις.

Φυσιολογική κατάσταση (εμφάνιση της 

ώρας) η στήλη αναβοσβήνει.


