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*Το   και το VOL +  έχουν μια ανάγλυφη κουκκίδα.

Η συσκευή δεν αποσυνδέεται από την πηγή 
τροφοδοσίας (δίκτυο ρεύματος) εφόσον παραμένει 
συνδεδεμένη στην πρίζα, ακόμη κι εάν είναι 
απενεργοποιημένη.

Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε περιορισμένο 
χώρο, όπως βιβλιοθήκη ή εντοιχισμένο ερμάριο.

Η υπερβολική πίεση ήχου από ακουστικά ή ηχεία 
μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής.

Μην εκθέτετε τις μπαταρίες ή τις τοποθετημένες 
μπαταρίες σε υπερβολική θερμότητα, όπως ηλιακό 
φως, φωτιά, κ.τ.λ. για παρατεταμένο χρονικό 
διάστημα.

Η πινακίδα στοιχείων βρίσκεται στην κάτω 

εξωτερική πλευρά της συσκευής.

Βασικές λειτουργίες

Πριν τη χρήση αυτής 
της μονάδας

Για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση
Πατήστε το OPERATE . Μπορείτε επίσης να 
ενεργοποιήσετε αυτήν τη μονάδα χρησιμοποιώντας 
τη λειτουργία άμεσης ενεργοποίησης (παρακάτω).
Σε αυτό το εγχειρίδιο, οι λειτουργίες εξηγούνται 
κυρίως χρησιμοποιώντας τη λειτουργία άμεσης 
ενεργοποίησης.

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία 
άμεσης ενεργοποίησης
Πατήστε το CD , USB , FM/AM , AUDIO IN  
ή FAVORITE RADIO STATIONS (1-3)  ενώ η μονάδα 
είναι απενεργοποιημένη. Η συσκευή ενεργοποιείται 
με τη σχετική λειτουργία που επιλέχτηκε.

Για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου
Πατήστε το VOL + ή το  .

Για ακρόαση μέσω ακουστικών
Συνδέστε τα ακουστικά στην υποδοχή  
(ακουστικά) .

CD ήχου
(Ο συνολικός αριθμός κομματιών και 
ο συνολικός χρόνος αναπαραγωγής 
εμφανίζονται στην οθόνη με τη σειρά).

Συνολικός αριθμός κομματιών

Συνολικός χρόνος αναπαραγωγής

Δίσκος MP3/WMA

Συνολικός αριθμός 
φακέλων*1

Συνολικός 
αριθμός αρχείων

3 Πατήστε το   για να ξεκινήσετε 
την αναπαραγωγή.

Χρόνος αναπαραγωγής*2, 3

*1 Εάν υπάρχουν αρχεία MP3/WMA μόνο στον ριζικό 
κατάλογο, στην οθόνη εμφανίζεται το «001».

*2 Εάν ο χρόνος αναπαραγωγής είναι μεγαλύτερος των 
100 λεπτών, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «--:--».

*3 Πιέζοντας το κουμπί DISPLAY , στην οθόνη 
αναπαραγωγής εμφανίζονται εναλλάξ ο χρόνος 
αναπαραγωγής, το όνομα λειτουργίας και ο αριθμός 
του τρέχοντος κομματιού (ή εμφανίζεται ο τρέχων 
φάκελος και ο αριθμός του τρέχοντος αρχείου).

Άλλες λειτουργίες

Για Ενέργεια

Προσωρινή 
διακοπή 
αναπαραγωγής

Πατήστε το  . Για να 
επιστρέψετε στην αναπαραγωγή, 
πατήστε ξανά το κουμπί.

Διακοπή 
αναπαραγωγής

Πατήστε το  . Όταν πατάτε 
το  , αφού διακοπεί, 
η αναπαραγωγή ξεκινά από 
το σημείο όπου τη διακόψατε 
(Συνέχιση αναπαραγωγής).

Επιλογή ενός 
φακέλου σε 
δίσκο MP3/WMA

Πατήστε το  + ή  .

Επιλογή 
κομματιού/
αρχείου

Πατήστε το  ή το  . 
Μπορείτε να παραλείψετε 
κομμάτια/αρχεία ένα προς ένα.

Εύρεση σημείου 
σε κομμάτι/
αρχείο

Κρατήστε πατημένο το  
ή το   κατά την 
αναπαραγωγή κι αφήστε το 
κουμπί στο επιθυμητό σημείο. 
Όταν εντοπίζετε ένα σημείο 
κατά τη διάρκεια προσωρινής 
διακοπής, πατήστε το   
για να ξεκινήσετε την 
αναπαραγωγή αφού εντοπιστεί 
το επιθυμητό σημείο.

Συμβουλή
Για να ακυρώσετε τη Συνέχιση αναπαραγωγής, πατήστε το 
  ενώ το CD είναι σταματημένο. 

Σημείωση
Η Συνέχιση αναπαραγωγής ακυρώνεται στις εξής 
περιπτώσεις:
 Όταν ανοίγετε τη θήκη του CD.
 Όταν απενεργοποιείτε τη συσκευή.

Παράδειγμα δομής φακέλου και σειράς 
αναπαραγωγής
Η σειρά αναπαραγωγής των φακέλων και αρχείων 
έχει ως εξής. Ωστόσο, η σειρά αναπαραγωγής 
μπορεί να διαφέρει από την αρχική σειρά στο 
δίσκο, ανάλογα με τη μέθοδο εγγραφής που 
χρησιμοποιείται.

Φάκελος

Αρχείο MP3/WMA

Σημειώσεις για δίσκους MP3/WMA
 Όταν φορτώνεται ένας δίσκος, η μονάδα διαβάζει 

όλα τα αρχεία στο συγκεκριμένο δίσκο. Σε αυτήν τη 
διάρκεια, αναβοσβήνει το «READ». Εάν υπάρχουν στο 
δίσκο πολλοί φάκελοι ή αρχεία που δεν είναι MP3/WMA, 
ενδέχεται να χρειαστεί πολλή ώρα για να ξεκινήσει 
η αναπαραγωγή ή για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή 
του επόμενου αρχείου MP3/WMA.

 Συνιστούμε όταν δημιουργείτε δίσκους MP3/WMA να 
μη συμπεριλαμβάνετε αρχεία που δεν είναι MP3/WMA 
ή περιττούς φακέλους.

 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, άλλα αρχεία ήχου 
εκτός των αρχείων MP3 και WMA παραλείπονται ακόμα 
κι αν αυτά τα αρχεία περιλαμβάνονται σε έναν φάκελο.

 Τα φορμά ήχου που υποστηρίζονται από αυτήν τη 
μονάδα έχουν ως εξής:
	MP3: Επέκταση αρχείου «.mp3»
	WMA: Επέκταση αρχείου «.wma»

Αναπαραγωγή δίσκου μουσικής

1 Πατήστε το CD  για να ενεργοποιήσετε 
τη λειτουργία CD.

2 Πατήστε το PUSH OPEN/CLOSE  , 
τοποθετήστε έναν δίσκο στη θήκη του CD 
κι έπειτα κλείστε το καπάκι της θήκης.

Η πλευρά της 
ετικέτας προς 

τα επάνω

Ο δίσκος φορτώνεται και στην οθόνη 
εμφανίζονται οι πληροφορίες δίσκου. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς 
ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτήν 
τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία.

Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, μην 
καλύπτετε τις θυρίδες αερισμού της συσκευής 
με εφημερίδες, τραπεζομάντιλα, κουρτίνες κ.τ.λ. 
Μην εκθέτετε τη συσκευή σε ακάλυπτες φλόγες 
(για παράδειγμα, αναμμένα κεριά).

Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή 
ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτήν τη συσκευή 
σε σταγόνες ή πιτσιλιές και μην τοποθετείτε 
αντικείμενα με υγρά, όπως βάζα, επάνω στη 
συσκευή.

Καθώς για την αποσύνδεση της συσκευής από 
το δίκτυο ρεύματος χρησιμοποιείται το φις του 
καλωδίου ρεύματος, συνδέστε τη συσκευή σε μια 
εύκολα προσβάσιμη πρίζα. Εάν παρατηρήσετε 
οποιαδήποτε μη φυσιολογική λειτουργία της 
συσκευής, αποσυνδέστε αμέσως το φις του 
καλωδίου ρεύματος από την πρίζα.

Πηγές τροφοδοσίας

Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος  ή εισαγάγετε έξι μπαταρίες LR14 (μεγέθους C) (δεν παρέχονται) στη θήκη 
των μπαταριών .

Προς την πρίζα

Προς AC IN
Καλώδιο ρεύματος (παρέχεται)

Πίσω όψη

Σημειώσεις
 Αντικαταστήστε τις μπαταρίες όταν η ενδεικτική λυχνία OPR/BATT  σκοτεινιάζει ή όταν η μονάδα παύει να λειτουργεί. 

Αντικαταστήστε όλες τις μπαταρίες με νέες. Προτού αντικαταστήσετε τις μπαταρίες, φροντίστε να αφαιρέσετε τυχόν CD 
και αποσυνδέστε τυχόν συσκευές USB ή προαιρετικά εξαρτήματα από τη μονάδα.

 Για να χρησιμοποιήσετε τη μονάδα με μπαταρίες, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από τη μονάδα και την πρίζα.

 Σε κατάσταση αναμονής με το καλώδιο ρεύματος συνδεδεμένο, εμφανίζεται το «STANDBY» στην οθόνη.

Για χρήση της λειτουργίας διαχείρισης ρεύματος (ευρωπαϊκά μοντέλα μόνο)
Αυτή η μονάδα διαθέτει μια λειτουργία αυτόματης μετάβασης σε κατάσταση αναμονής. Με τη λειτουργία 
αυτή, η μονάδα μεταβαίνει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής μετά από περίπου 15 λεπτά, εάν δεν εκτελεστεί 
κανένας χειρισμός ή εάν δεν υπάρχει έξοδος σήματος ήχου. 
Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την κατάσταση αναμονής, πατήστε το VOL   ενώ κρατάτε 
πατημένο το TUNE + . Κάθε φορά που πατάτε τα κουμπιά, το «STANDBY» αναβοσβήνει για 2 δευτερόλεπτα 
και εμφανίζεται το «ON» ή το «OFF» στην οθόνη.

Σημειώσεις
 Το εμφανιζόμενο περιεχόμενο ξεκινά να αναβοσβήνει στην οθόνη περίπου 2 λεπτά προτού τεθεί σε κατάσταση αναμονής.

 Η αυτόματη λειτουργία θέσης σε κατάσταση αναμονής δεν είναι διαθέσιμη με τη λειτουργία FM/AM.

 Παρατηρήστε ότι, ακόμα κι αν το αρχείο ονόματος έχει 
τη σωστή επέκταση αρχείου αλλά το πραγματικό 
αρχείο δημιουργήθηκε σε διαφορετικό φορμά αρχείου, 
αυτή η μονάδα μπορεί να παράγει θόρυβο ή να 
παρουσιάσει δυσλειτουργία.

 Το φορμά MP3 PRO δεν υποστηρίζεται.

 Αρχεία WMA κωδικοποιημένα σε φορμά WMA DRM, 
WMA Lossless και WMA PRO δεν είναι δυνατό να 
αναπαραχθούν.

 Αυτή η μονάδα δεν μπορεί να αναπαράγει αρχεία ήχου 
σε έναν δίσκο στις ακόλουθες περιπτώσεις:
	Όταν ο συνολικός αριθμός αρχείων ήχου ξεπερνά 

τα 999.
	Όταν ο συνολικός αριθμός φακέλων σε έναν μόνο 

δίσκο υπερβαίνει τους 256 (συμπεριλαμβανομένου 
του φακέλου «ROOT»).

	Όταν το επίπεδο του καταλόγου (βάθη φακέλων)  
είναι μεγαλύτερο από 8 (συμπεριλαμβανομένου 
του φακέλου «ROOT»).

Ακρόαση μουσικής σε συσκευή USB

Μπορείτε να ακούσετε αρχεία ήχου αποθηκευμένα 
σε μια συσκευή USB (ψηφιακή συσκευή αναπαρα-
γωγής μουσικής ή μέσο αποθήκευσης USB).
Αρχεία ήχου σε φορμά MP3, WMA και AAC* 
μπορούν να αναπαραχθούν σε αυτήν τη μονάδα.

* Τα αρχεία με προστασία από αντιγραφή (Digital Rights 
Management) δεν μπορούν να αναπαραχθούν σε αυτήν 
τη μονάδα.

Συμβατές συσκευές USB
Οι απαιτήσεις συμβατότητας για τις συσκευές USB 
έχουν ως εξής. Προτού χρησιμοποιήσετε μια 
συσκευή με αυτήν τη μονάδα, ελέγξτε ότι πληροί 
τις απαιτήσεις.

 Συμμόρφωση με το USB 2.0 (Πλήρης ταχύτητα)

 Υποστηρίζει τη λειτουργία μαζικής αποθήκευσης*

* Η λειτουργία μαζικής αποθήκευσης είναι μια λειτουργία 
που επιτρέπει σε μια συσκευή USB να γίνει 
προσπελάσιμη σε μια κεντρική συσκευή, επιτρέποντας 
τις μεταφορές αρχείων. Οι περισσότερες συσκευές USB 
υποστηρίζουν τη λειτουργία Μαζικής αποθήκευσης.

1 Συνδέστε τη συσκευή USB στη θύρα  (USB) .
2 Πατήστε το USB  για να ενεργοποιήσετε τη 

λειτουργία USB.

Συνολικός αριθμός φακέλων

3 Πατήστε το   για να ξεκινήσετε την 
αναπαραγωγή.

Χρόνος αναπαραγωγής*1, 2

*1 Εάν ο χρόνος αναπαραγωγής είναι μεγαλύτερος των 
100 λεπτών, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «--:--».

*2 Πιέζοντας το κουμπί DISPLAY , στην οθόνη 
αναπαραγωγής εμφανίζονται εναλλάξ ο χρόνος 
αναπαραγωγής, το όνομα λειτουργίας, ο τρέχων 
φάκελος και ο αριθμός του αρχείου.

Άλλες λειτουργίες

Για Ενέργεια

Προσωρινή 
διακοπή 
αναπαραγωγής

Πατήστε το  . Για να 
επιστρέψετε στην αναπαραγωγή, 
πατήστε ξανά το κουμπί*.

Διακοπή 
αναπαραγωγής

Πατήστε το  . Όταν πατάτε 
το  , αφού διακοπεί, 
η αναπαραγωγή ξεκινά από 
το σημείο όπου τη διακόψατε 
(Συνέχιση αναπαραγωγής).

Επιλογή 
φακέλου

Πατήστε το  + ή  .

Επιλογή αρχείου Πατήστε το  ή το  . 
Μπορείτε να παραλείψετε 
αρχεία ένα προς ένα.
Για να παραλείπετε αρχεία 
διαρκώς, κρατήστε πατημένο 
το  ή το   κι αφήστε 
το κουμπί στο επιθυμητό 
αρχείο.

Εύρεση σημείου 
σε ένα αρχείο

Κρατήστε πατημένο το  
ή το   κατά την 
αναπαραγωγή κι αφήστε το 
κουμπί στο επιθυμητό σημείο. 
Όταν εντοπίζετε ένα σημείο 
κατά τη διάρκεια προσωρινής 
διακοπής, πατήστε το   
για να ξεκινήσετε την 
αναπαραγωγή αφού εντοπιστεί 
το επιθυμητό σημείο.

* Κατά την αναπαραγωγή ενός αρχείου VBR MP3/WMA/
AAC, η αναπαραγωγή ενδέχεται να συνεχιστεί από 
διαφορετικό σημείο.

Σημείωση
Όταν αφαιρείτε μια συσκευή USB, κρατήστε πατημένο 
το   έως ότου εμφανιστεί το «no DEV» κι, έπειτα, 
απενεργοποιήστε τη μονάδα ή μεταβείτε σε άλλες 
λειτουργίες από πριν. Η αφαίρεση της συσκευής USB χωρίς 
να εκτελέσετε αυτά τα βήματα μπορεί να καταστρέψει 
τα δεδομένα στη συσκευή USB ή και την ίδια τη συσκευή.

Παράδειγμα δομής φακέλου και σειράς 
αναπαραγωγής
Η σειρά αναπαραγωγής των φακέλων και αρχείων 
έχει ως εξής. Ωστόσο, η σειρά αναπαραγωγής 
μπορεί να διαφέρει από την αρχική σειρά στη 
συσκευή USB, ανάλογα με τη μέθοδο εγγραφής 
που χρησιμοποιείται.

Φάκελος
Συσκευή USB

Αρχείο  
MP3/WMA/AAC

Σημειώσεις σχετικά με τη συσκευή USB
 Μπορεί να χρειαστεί αρκετή ώρα προτού ξεκινήσει 

η αναπαραγωγή όταν:
 η δομή των φακέλων είναι πολύπλοκη.
 η συσκευή USB είναι σχεδόν γεμάτη.

 Όταν μια συσκευή USB είναι συνδεδεμένη, η μονάδα 
εκτελεί ανάγνωση όλων των αρχείων στη συσκευή. 
Εάν υπάρχουν πολλοί φάκελοι ή αρχεία στη συσκευή, 
η μονάδα μπορεί να χρειαστεί πολλή ώρα για να 
ολοκληρώσει την ανάγνωσή τους.

 Μη συνδέετε μια συσκευή USB με τη μονάδα μέσω 
διανομέα USB.

 Μετά την εκτέλεση κάποιας λειτουργίας, σε ορισμένες 
συνδεδεμένες συσκευές USB ενδέχεται να υπάρξει 
καθυστέρηση πριν από την εκτέλεση της συγκεκριμένης 
λειτουργίας από τη μονάδα.

 Αυτή η μονάδα μπορεί να μην υποστηρίζει όλες τις 
λειτουργίες που παρέχονται με μια συνδεδεμένη 
συσκευή USB.

 Μην αποθηκεύετε αρχεία που δεν είναι MP3/WMA/AAC 
ή περιττούς φακέλους σε συσκευές USB που περιέχουν 
αρχεία MP3/WMA/AAC.

 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, άλλα αρχεία ήχου 
εκτός των αρχείων MP3, WMA και AAC παραλείπονται 
ακόμα κι εάν αυτά περιλαμβάνονται σε έναν φάκελο.

 Τα φορμά ήχου που υποστηρίζονται από αυτήν τη 
μονάδα έχουν ως εξής:
 MP3: επέκταση αρχείου «.mp3»
 WMA: επέκταση αρχείου «.wma»
 AAC: επέκταση αρχείου «.m4a», «.3gp» και «.mp4»

 Παρατηρήστε ότι ακόμα κι εάν το αρχείο ονόματος έχει 
τη σωστή επέκταση αρχείου αλλά το πραγματικό 
αρχείο δημιουργήθηκε σε διαφορετικό φορμά αρχείου, 
αυτή η μονάδα μπορεί να παράγει θόρυβο ή να 
παρουσιάσει δυσλειτουργία.

 Το φορμά MP3 PRO δεν υποστηρίζεται.

 Αρχεία WMA κωδικοποιημένα σε φορμά WMA DRM, 
WMA Lossless και WMA PRO δεν είναι δυνατό να 
αναπαραχθούν.

 Αρχεία AAC κωδικοποιημένα σε φορμά AAC με 
προστασία πνευματικών δικαιωμάτων δεν μπορούν 
να αναπαραχθούν.

 Αυτή η μονάδα υποστηρίζει το προφίλ AAC-LC (AAC Low 
Complexity).

 Αυτή η μονάδα δεν μπορεί να αναπαράγει αρχεία 
ήχου σε συσκευή USB στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 Όταν ο συνολικός αριθμός αρχείων ήχου σε έναν 

μεμονωμένο φάκελο υπερβαίνει τα 999.
 Όταν ο συνολικός αριθμός αρχείων ήχου σε μία 

μεμονωμένη συσκευή USB υπερβαίνει τα 5.000.
 Όταν ο συνολικός αριθμός φακέλων σε μία 

μεμονωμένη συσκευή USB υπερβαίνει τους 256 
(συμπεριλαμβανομένου του φακέλου «ROOT»).

 Όταν το επίπεδο του καταλόγου (βάθη φακέλων)  
είναι μεγαλύτερο από 8 (συμπεριλαμβανομένου 
του φακέλου «ROOT»).

 Οι αριθμοί αυτοί ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα 
με τη δομή των αρχείων και των φακέλων.

 Η συμβατότητα με όλα τα λογισμικά κωδικοποίησης/
εγγραφής δεν είναι εγγυημένη. Εάν η κωδικοποίηση των 
αρχείων ήχου της συσκευής USB εκτελέστηκε αρχικά 
με μη συμβατό λογισμικό, τα αρχεία αυτά ενδέχεται 
να παράγουν θόρυβο, ο ήχος να διακόπτεται, ή να μην 
αναπαράγονται.

Ακρόαση ραδιοφώνου

1 Πατήστε το FM/AM  επαναλαμβανόμενα για 

να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ραδιοφώνου 

κι επιλέξτε τη ζώνη «FM» ή «AM».

2 Κρατήστε πατημένο το TUNE + ή το   έως 

ότου τα ψηφία της συχνότητας αρχίσουν 

να αλλάζουν στην οθόνη.
Η μονάδα σαρώνει αυτόματα τις ραδιοφωνικές 
συχνότητες και σταματά όταν συντονιστεί 
καθαρά ένας σταθμός.
Εάν δεν μπορείτε να συντονιστείτε σε έναν 
σταθμό χρησιμοποιώντας τον αυτόματο 
συντονισμό, πατήστε το TUNE + ή το   
επαναλαμβανόμενα για να αλλάξετε τη 
συχνότητα βήμα προς βήμα.
Όταν λαμβάνεται στερεοφωνική μετάδοση FM, 
στην οθόνη ανάβει το «ST».

Συμβουλές
 Η μονάδα συχνότητας των συντονισμένων σταθμών 

είναι MHz για τη ζώνη FM και kHz για τη ζώνη AM.

 Εάν η στερεοφωνική λήψη FM είναι θορυβώδης, 
πατήστε το FM MODE  επαναλαμβανόμενα έως ότου 
εμφανιστεί το «Mono» στην οθόνη. Θα χάσετε το 
στερεοφωνικό εφέ, αλλά θα βελτιωθεί η λήψη.

Για να αλλάξετε το διάστημα συντονισμού 
FM/AM
(Μόνο για τα μοντέλα της Βολιβίας, Χιλής, 
Παραγουάης, Ουρουγουάης, Μαλαισίας, 
Φιλιιππίνων και Σιγκαπούρης)
Το διάστημα συντονισμού FM/AM μπορεί 
να αλλάξει, αν χρειάζεται, ακολουθώντας την 
ακόλουθη διαδικασία.

1 Πατήστε το FM/AM  επαναλαμβανόμενα για 

να επιλέξετε ζώνη.

2 Κρατήστε πατημένο το ENTER  έως ότου 

το «FM-xx» ή το «AM-xx» αναβοσβήσει στην 

οθόνη.

3 Κρατήστε πατημένο το FM/AM  έως ότου 

εμφανιστεί το τρέχον βήμα συντονισμού.

4 Πατήστε το  ή το   για να επιλέξετε 
το επιθυμητό βήμα συντονισμού.
Μπορείτε να επιλέξετε «FM 50K» (για διάστημα 
50 kHz) ή «FM 100K» (για διάστημα 100 kHz) στη 
ζώνη FM και «AM 9K» (για διάστημα 9 kHz) 
ή «AM 10K (για διάστημα 10 kHz) στη ζώνη AM.

5 Πατήστε το ENTER .

Η αλλαγή του διαστήματος συντονισμού 
διαγράφει όλους τους προσυντονισμένους 
σταθμούς FM/AM που είναι αποθηκευμένοι στη 
μονάδα. Επαναφέρετε τους προσυντονισμένους 
σας σταθμούς, αφού αλλάξετε το διάστημα 
συντονισμού.

Για να βελτιώσετε τη ραδιοφωνική λήψη

Επαναπροσανατολίστε 
την κεραία για να 
βελτιώσετε τη λήψη FM.

Επαναπροσανα-
τολίστε την ίδια 
τη μονάδα για 
να βελτιώσετε 
τη λήψη AM.

Προσυντονισμός σταθμών στα 
κουμπιά FAVORITE RADIO 
STATIONS

Μπορείτε να προσυντονίσετε έως τρεις 
αγαπημένους σταθμούς στα κουμπιά FAVORITE 
RADIO STATIONS (1-3). Αντιστοιχίστε ένα 
πρόγραμμα FM ή AM σε κάθε κουμπί.

1 Πατήστε το FM/AM  επαναλαμβανόμενα για 

να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ραδιοφώνου 

κι επιλέξτε τη ζώνη «FM» ή «AM».

2 Συντονιστείτε στο ραδιοφωνικό σταθμό που 

θέλετε να προσυντονίσετε.

3 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το επιθυμητό 

κουμπί FAVORITE RADIO STATIONS (–SET) (1-3)  

έως ότου ακούσετε έναν χαρακτηριστικό ήχο.
Ο συντονισμένος σταθμός προσυντονίζεται 
στο επιλεγμένο κουμπί των FAVORITE RADIO 
STATIONS (1-3) και ο ίδιος αριθμός με αυτόν 
του κουμπιού θα ανάβει στην οθόνη.

(Παράδειγμα: Προσυντονισμός του  
FM 87,50 MHz στον αριθμό )

Αλλαγή προσυντονισμένου σταθμού
Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 3.
Ο προσυντονισμένος σταθμός στο κουμπί θα 
αντικατασταθεί από τον νέο.

Ακρόαση προσυντονισμένων 
σταθμών με τα κουμπιά 
FAVORITE RADIO STATIONS

Πατήστε το επιθυμητό κουμπί FAVORITE RADIO 
STATIONS (1-3) .

Σημείωση
Για να αποτρέψετε την κατά λάθος αλλαγή του 
προσυντονισμού, μην κρατάτε πατημένο το κουμπί.  
Εάν το κάνετε, ο προσυντονισμός στο κουμπί θα 
αντικατασταθεί από τον τρέχοντα συντονισμένο σταθμό.

Για τους πελάτες στην Ευρώπη

Ειδοποίηση για τους πελάτες: Οι 
ακόλουθες πληροφορίες ισχύουν μόνο 
για εξοπλισμό που πωλείται σε χώρες 
στις οποίες ισχύουν οι Οδηγίες της ΕΕ
Το προϊόν αυτό έχει κατασκευαστεί από ή για 
λογαριασμό της Sony Corporation, 1-7-1 Konan 
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Ιαπωνία. Ερωτήματα 
σχετικά με τη συμμόρφωση του προϊόντος με 
βάση τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα 
πρέπει να απευθύνονται στον εξουσιοδοτημένο 
αντιπρόσωπο, την Sony Deutschland GmbH, 
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Γερμανία. 
Για οποιαδήποτε θέματα επισκευής ή εγγύησης, 
απευθυνθείτε στις διευθύνσεις που παρέχονται 
στα ξεχωριστά αντίστοιχα έγγραφα.

Απόρριψη χρησιμοποιημένων 
μπαταριών και χρησιμοποιημένου 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού (ισχύει στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες 
με ξεχωριστά συστήματα διακομιδής)

   Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν, 
τη μπαταρία ή τη συσκευασία 
υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να 
μεταχειρίζεστε το προϊόν και τη 
μπαταρία ως κοινά οικιακά 
απορρίμματα. Σε ορισμένες μπαταρίες, 

το σύμβολο αυτό ενδέχεται να χρησιμοποιείται 
σε συνδυασμό με ένα χημικό σύμβολο. Τα χημικά 
σύμβολα του υδραργύρου (Hg) ή του μολύβδου 
(Pb) προστίθενται εάν η μπαταρία περιέχει 
περισσότερο από 0,0005% υδράργυρο ή 0,004% 
μόλυβδο. Με τη διασφάλιση της σωστής 
απόρριψης αυτών των προϊόντων και μπαταριών 
συμβάλλετε στην αποτροπή ενδεχόμενων 
αρνητικών επιπτώσεων προς το περιβάλλον και 
την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες, σε διαφορετική 
περίπτωση, θα μπορούσαν να προκληθούν από 
ακατάλληλη διαχείριση αποβλήτων. 
Η ανακύκλωση υλικών συμβάλλει στην 
εξοικονόμηση φυσικών πόρων.
Στην περίπτωση προϊόντων τα οποία για λόγους 
ασφάλειας, απόδοσης ή ακεραιότητας των 
δεδομένων απαιτούν μόνιμη σύνδεση με μια 
ενσωματωμένη μπαταρία, αυτή η μπαταρία θα 
πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από εξειδικευμένο 
προσωπικό επισκευής. Για τη διασφάλιση της 
σωστής μεταχείρισης της μπαταρίας και του 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, 
παραδώστε αυτά τα προϊόντα στο τέλος της 
ωφέλιμης διάρκειας ζωής τους στο κατάλληλο 
σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού 
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για τις μπαταρίες 
άλλου τύπου, ανατρέξτε στην ενότητα σχετικά με 
τη διαδικασία ασφαλούς αφαίρεσης της 
μπαταρίας από το προϊόν. Παραδώστε τη 
μπαταρία στο κατάλληλο σημείο συλλογής για 

την ανακύκλωση μεταχειρισμένων μπαταριών. 
Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την 
ανακύκλωση αυτού του προϊόντος ή των 
μπαταριών, επικοινωνήστε με τις τοπικές 
δημοτικές αρχές, την υπηρεσία διακομιδής 
οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από 
το οποίο αγοράσατε το προϊόν ή την μπαταρία.

Το Ατομικό ηχοσύστημα έχει σχεδιαστεί να 
χρησιμοποιείται για την αναπαραγωγή πηγών 
μουσικής σε συσκευές CD ή USB, την ακρόαση 
ραδιοφωνικών σταθμών και την ακρόαση 
μουσικής σε συσκευές BLUETOOTH.



Επιλογή λειτουργίας 
αναπαραγωγής

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη μονάδα να αναπαράγει 
κομμάτια ή αρχεία επαναλαμβανόμενα ή σε 
τυχαία σειρά ενώ ένας δίσκος/συσκευή USB έχει 
σταματήσει.

Πατήστε επαναλαμβανόμενα το κουμπί PLAY 
MODE .

Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, οι ενδείξεις 
αλλάζουν ως εξής:

Κανονική αναπαραγωγή (Τίποτα)


Μονή επανάληψη (  1)


Επανάληψη όλων ( )


Αναπαραγωγή επιλεγμένου φακέλου ( )*


Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή 
επιλεγμένου φακέλου ( , )*



Τυχαία αναπαραγωγή ( )


Αναπαραγωγή προγράμματος (PGM)


Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή 
προγράμματος ( , PGM)

* Αυτές οι λειτουργίες διατίθενται μόνο όταν 
αναπαράγονται αρχεία MP3/WMA σε δίσκο MP3/WMA 
ή αρχεία MP3/WMA/AAC σε συσκευή USB.

Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή 
κομματιών/αρχείων 
(Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή)
Μπορείτε να ορίσετε τη μονάδα να αναπαράγει 
επαναλαμβανόμενα κομμάτια CD-DA σε CD ήχου, 
αρχεία MP3/WMA σε δίσκο CD-R/CD-RW ή αρχεία 
MP3/WMA/AAC σε συσκευή USB στις λειτουργίες 
κανονικής αναπαραγωγής και αναπαραγωγής 
προγράμματος.

1 Πατήστε το CD  ή το USB  για να 
ενεργοποιήσετε τη λειτουργία CD ή USB.

2 Προβείτε στα εξής.

Για επανάληψη Ενέργεια

Ένα μεμονωμένο 
κομμάτι/αρχείο

1 Πατήστε το PLAY MODE  
επαναλαμβανόμενα έως ότου 
εμφανιστεί το «  1».

2 Πατήστε το  ή το   
για να επιλέξετε ένα  
κομμάτι/αρχείο που θέλετε 
να επαναλάβετε.

3 Πατήστε το  .

Όλα τα 
κομμάτια/
αρχεία

1 Πατήστε το PLAY MODE  
επαναλαμβανόμενα έως ότου 
εμφανιστεί το « ».

2 Πατήστε το  .

Ένας επιλεγμέ-
νος φάκελος 
σε έναν δίσκο 
MP3/WMA ή 
συσκευή USB

1 Πατήστε το PLAY MODE  
επαναλαμβανόμενα έως ότου 
εμφανιστεί το « » και το « ».

2 Επιλέξτε έναν φάκελο 
πατώντας το  + ή το  .

3 Πατήστε το  .

Προγραμμα-
τισμένα 
κομμάτια/
αρχεία

1 Προγραμματισμένα κομμάτια/
αρχεία (βλ. «Δημιουργία του 
προσωπικού σας προγράμμα-
τος (Αναπαραγωγή προγράμ-
ματος)»).

2 Πατήστε το PLAY MODE  
έως ότου εμφανιστεί το 
«PGM» και το « » στην οθόνη.

3 Πατήστε το  .

Για ακύρωση της Επαναλαμβανόμενης 
αναπαραγωγής
Πατήστε το   για να διακόψετε την 
αναπαραγωγή κι, έπειτα, πατήστε το PLAY MODE 
 επαναλαμβανόμενα έως ότου το « »  
(ή το «  1») εξαφανιστεί από την οθόνη.

Αναπαραγωγή κομματιών/αρχείων με 
τυχαία σειρά (Τυχαία αναπαραγωγή)
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη μονάδα να αναπαράγει 
κομμάτια CD-DA σε ένα CD ήχου, αρχεία MP3/
WMA σε έναν δίσκο CD-R/CD-RW ή αρχεία MP3/
WMA/AAC σε συσκευή USB με τυχαία σειρά.

1 Πατήστε το CD  ή το USB  για να 
ενεργοποιήσετε τη λειτουργία CD ή USB.

2 Πατήστε το PLAY MODE  
επαναλαμβανόμενα έως ότου εμφανιστεί 
το « » στην οθόνη.

3 Πατήστε το   για να ξεκινήσει η Τυχαία 
αναπαραγωγή.

Για ακύρωση της Τυχαίας αναπαραγωγής
Πατήστε το   για να διακόψετε την 
αναπαραγωγή κι έπειτα πατήστε το PLAY MODE  
επαναλαμβανόμενα έως ότου το « » εξαφανιστεί 
από την οθόνη.

Συμβουλή
Κατά την Τυχαία αναπαραγωγή, δεν μπορείτε να επιλέξετε 
το προηγούμενο κομμάτι/αρχείο πατώντας το  .

Άλλοι χειρισμοί
Δημιουργία του προσωπικού σας 
προγράμματος (Αναπαραγωγή 
προγράμματος)
Μπορείτε να διευθετήσετε τη σειρά 
αναπαραγωγής έως 25 κομματιών/αρχείων 
σε έναν δίσκο/συσκευή USB.

1 Πατήστε το CD  ή το USB  για να 
ενεργοποιήσετε τη λειτουργία CD ή USB.

2 Πατήστε το PLAY MODE  
επαναλαμβανόμενα έως ότου εμφανιστεί 
το «PGM» στην οθόνη.

3 Πατήστε το	 ή το   για να 
επιλέξετε ένα κομμάτι/αρχείο.
Όταν θέλετε να προσδιορίσετε ένα φάκελο που 
περιέχει αρχεία MP3/WMA/AAC, πατήστε 
πρώτα το  + ή το   για να επιλέξετε ένα 
φάκελο κι, έπειτα, πατήστε το  ή το   
για να επιλέξετε ένα αρχείο.

4 Πατήστε το ENTER .
Το κομμάτι/αρχείο είναι προγραμματισμένο και 
εμφανίζεται ο αριθμός βήματος προγράμματος.

(Παράδειγμα: CD ήχου)

Αριθμός βήματος

5 Επαναλάβετε τα βήματα 3 και 4 για να 
προγραμματίσετε πρόσθετα κομμάτια/αρχεία.

6 Πατήστε το   για να ξεκινήσετε την 
Αναπαραγωγή προγράμματος.
Το δημιουργημένο πρόγραμμα παραμένει 
διαθέσιμο έως ότου ανοίξετε τη θήκη του CD, 
συνδέσετε άλλη συσκευή USB ή απενεργοποιή-
σετε την ισχύ της μονάδας. Για να αναπαράγετε 
ξανά το ίδιο πρόγραμμα, πατήστε το  .

Σημείωση
Εάν επιχειρήσετε να προγραμματίσετε 26 κομμάτια/
αρχεία ή περισσότερα, στην οθόνη αναβοσβήνει το «FULL».

Για να εμφανίσετε πληροφορίες 
προγραμματισμένου κομματιού/αρχείου
Αφού δημιουργήσετε το δικό σας πρόγραμμα, 
μπορείτε να ελέγξετε τις πληροφορίες για 
προγραμματισμένα κομμάτια/αρχεία.

Πατήστε το DISPLAY  επαναλαμβανόμενα και 
η οθόνη αλλάζει ως εξής:

Συνολικός αριθμός βημάτων  Αριθμός 
τελευταίου κομματιού/αρχείου που 
προγραμματίστηκε.

Για ακύρωση της Αναπαραγωγής 
προγράμματος
Πατήστε το   για να διακόψετε την 
αναπαραγωγή κι, έπειτα, πατήστε το PLAY MODE 
 επαναλαμβανόμενα έως ότου το «PGM» 
εξαφανιστεί από την οθόνη.

Για να διαγράψετε όλα τα κομμάτια/
αρχεία στο τρέχον πρόγραμμα
Διακόψτε την αναπαραγωγή κι, έπειτα, πατήστε 
το  . Το «noSTEP» εμφανίζεται και μπορείτε 
να δημιουργήσετε ένα νέο πρόγραμμα, ακολουθώ-
ντας τη διαδικασία «Δημιουργία του προσωπικού 
σας προγράμματος (Αναπαραγωγή προγράμματος)».

Προσυντονισμός ραδιοφωνικών 
σταθμών

Μπορείτε να αποθηκεύσετε ραδιοφωνικούς 
σταθμούς στη μνήμη της μονάδας. Μπορείτε να 
προσυντονίσετε έως 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 
20 για τα FM και 10 για τα AM.

1 Πατήστε το FM/AM  επαναλαμβανόμενα 
για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία 
ραδιοφώνου κι επιλέξτε τη ζώνη «FM» ή «AM».

2 Κρατήστε πατημένο το FM/AM  έως ότου 
αναβοσβήσει το «AUTO» στην οθόνη.

3 Πατήστε το ENTER  για να αποθηκεύσετε 
το σταθμό.
Οι σταθμοί αποθηκεύονται στη μνήμη από τις 
χαμηλότερες συχνότητες προς τις υψηλότερες.

Εάν ένας σταθμός δεν μπορεί 
να προσυντονιστεί αυτόματα
Πρέπει να προσυντονίσετε χειροκίνητα έναν 
σταθμό με αδύναμο σήμα.

1 Πατήστε το FM/AM  επαναλαμβανόμενα 
για να επιλέξετε ζώνη.

2 Συντονιστείτε στον επιθυμητό σταθμό.
3 Κρατήστε πατημένο το ENTER  έως ότου το 

«FM-xx» ή το «AM-xx» αναβοσβήσει στην 
οθόνη.
(Παράδειγμα: FM)

4 Πατήστε το PRESET + ή το   έως ότου 
ο προκαθορισμένος αριθμός για το σταθμό 
που θέλετε αναβοσβήσει στην οθόνη.

5 Πατήστε το ENTER  για να αποθηκεύσετε 
το σταθμό.
Εάν ένας άλλος σταθμός έχει ήδη αντιστοιχιστεί 
στον επιλεγμένο προκαθορισμένο αριθμό, 
αυτός ο σταθμός αντικαθίσταται από τον νέο.

Συμβουλή
Οι προσυντονισμένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί παραμένουν στη 
μνήμη της μονάδας ακόμα και στις ακόλουθες περιπτώσεις.
Το καλώδιο ρεύματος αποσυνδεθεί.
Αφαιρεθούν οι μπαταρίες.

Ακρόαση προσυντονισμένων 
ραδιοφωνικών σταθμών

1 Πατήστε το FM/AM  επαναλαμβανόμενα 
για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία 
ραδιοφώνου κι επιλέξτε τη ζώνη «FM» ή «AM».

2 Πατήστε το PRESET + ή το   για να 
επιλέξετε έναν αποθηκευμένο 
προκαθορισμένο αριθμό για τον επιθυμητό 
ραδιοφωνικό σταθμό.

Συμβουλή
Πιέζοντας επαναλαμβανόμενα το κουμπί DISPLAY  ενώ 
ακούτε ραδιόφωνο, οι πληροφορίες του ραδιοφώνου 
εναλλάσσονται μεταξύ της εμφάνισης του 
προκαθορισμένου αριθμού και της συχνότητας. 
Η εμφάνιση του προκαθορισμένου αριθμού επιστρέφει 
αυτόματα στην εμφάνιση της συχνότητας αφού περάσουν 
2 δευτερόλεπτα.

Χρήση του χρονοδιακόπτη ύπνου

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη μονάδα ώστε να 
απενεργοποιείται αυτόματα μετά την παρέλευση 
μιας συγκεκριμένης ώρας.

1 Πατήστε το SLEEP .
Η προεπιλεγμένη ρύθμιση («90») εμφανίζεται 
και η ένδειξη «SLEEP» ανάβει στη οθόνη.

2 Πατήστε το SLEEP  επαναλαμβανόμενα για 
να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση.

Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, η διάρκεια 
(σε λεπτά) αλλάζει στην οθόνη και η επιλεγμένη 
ρύθμιση επιβεβαιώνεται αυτόματα μετά από 
4 δευτερόλεπτα.

Συμβουλή
Μπορείτε να ελέγξετε τον χρόνο που απομένει έως ότου 
η μονάδα απενεργοποιηθεί πατώντας το SLEEP  ξανά 
αφού ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη ύπνου.

Σύνδεση προαιρετικών συσκευών

Μπορείτε να απολαύσετε τον ήχο από μια 
προαιρετική συσκευή, όπως μια φορητή ψηφιακή 
συσκευή αναπαραγωγής μουσικής, μέσω των 
ηχείων αυτής της μονάδας.
Φροντίστε να απενεργοποιείτε κάθε συσκευή 
προτού προβείτε σε οποιεσδήποτε συνδέσεις.
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο 
οδηγιών της συσκευής που πρόκειται να 
συνδέσετε.

1 Συνδέστε την υποδοχή AUDIO IN  στην 
υποδοχή εξόδου γραμμής της φορητής 
ψηφιακής συσκευής αναπαραγωγής 
μουσικής ή άλλης συσκευής 
χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο σύνδεσης 
ήχου (δεν παρέχεται).

2 Ενεργοποιήστε τη συνδεδεμένη συσκευή.
3 Πατήστε το AUDIO IN  και ξεκινήστε την 

αναπαραγωγή ήχου στη συνδεδεμένη 
συσκευή.
Ο ήχος από τη συνδεδεμένη συσκευή παρέχεται 
από τα ηχεία.

Για να συνδέσετε τη μονάδα σε μια τηλεόραση 
ή συσκευή εγγραφής/αναπαραγωγής βίντεο, 
χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο επέκτασης 
(δεν παρέχεται) με ένα στερεοφωνικό μίνι 
βύσμα στη μία άκρη και δύο βύσματα phono 
στην άλλη άκρη.

Προφυλάξεις

Δίσκοι των οποίων η αναπαραγωγή ΔΕΝ 
ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ από αυτήν τη μονάδα
 CD ήχου (CD-DA*1 κομμάτια)

 CD-R/CD-RW που περιέχει αρχεία MP3/WMA 
και είναι οριστικοποιημένα*2 σωστά

*1 CD-DA είναι το ακρώνυμο του Compact Disc Digital 
Audio. Είναι ένα πρότυπο εγγραφής που 
χρησιμοποιείται για CD ήχου.

*2 Οριστικοποίηση είναι η διαδικασία που επιτρέπει την 
αναπαραγωγή των CD-R/CD-RW στα προϊόντα συσκευής 
αναπαραγωγής δίσκων καταναλωτών και μπορεί να 
είναι ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη ως 
προαιρετική ρύθμιση κατά τη δημιουργία δίσκου στα 
περισσότερα λογισμικά εγγραφής.

Δίσκοι των οποίων η αναπαραγωγή ΕΙΝΑΙ 
ΔΥΝΑΤΗ από αυτήν τη μονάδα
 CD-R/CD-RW άλλα εκτός από εκείνα που είναι 

εγγεγραμμένα σε φορμά CD ήχου ή άλλα φορμά 
που συμβαδίζουν με το πρότυπο ISO 9660 Level 
1/Level 2 ή την επέκταση Joliet

 CD-R/CD-RW χαμηλής ποιότητας εγγραφής, 
CD-R/CD-RW με γρατζουνιές ή που είναι βρώμικα 
ή CD-R/CD-RW εγγεγραμμένα χρησιμοποιώντας 
μη συμβατή συσκευή εγγραφής

 CD-R/CD-RW που δεν έχει οριστικοποιηθεί 
ή οριστικοποιήθηκε εσφαλμένα

Εμφανίζεται το «Err C13».
 Προκύπτει μη αναμενόμενο σφάλμα στη 

συνδεδεμένη συσκευή.

 Σύνδεση μιας άγνωστης συσκευής.

Εμφανίζεται το «Err01».
 Έχει συνδεθεί μια συσκευή USB που δεν 

υποστηρίζεται και εκτελείται η λειτουργία 
αναπαραγωγής ή προσωρινής διακοπής 
αναπαραγωγής.

Εμφανίζεται το «Err02» και η μονάδα 
απενεργοποιείται αυτόματα.
 Ανιχνεύθηκε ανώμαλη στάθμη στο ηλεκτρικό 

ρεύμα από τη θύρα  (USB) . Σε αυτήν την 
περίπτωση, αφαιρέστε τη συσκευή USB από 
τη θύρα  (USB) , επανασυνδέστε τη συσκευή 
USB, κι έπειτα ενεργοποιήστε ξανά τη μονάδα. 
Εάν αυτό το πρόβλημα επιμένει αφού 
ενεργοποιήσετε την τροφοδοσία της μονάδας, 
επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο 
αντιπρόσωπο της Sony.

Εμφανίζεται το «Err C12».
 Η συσκευή USB που έχει συνδεθεί έχει μη 

υποστηριζόμενο φορμά.

Εμφανίζεται η ένδειξη «notUSE».
 Προσπαθήσατε να εκτελέσετε έναν 

συγκεκριμένο χειρισμό σε συνθήκες στις οποίες 
ο χειρισμός αυτός απαγορεύεται.

Δεν εκπέμπεται ήχος.
 Η συσκευή USB ίσως είναι συνδεδεμένη λάθος. 

Απενεργοποιήστε τη μονάδα και συνδέστε ξανά 
τη συσκευή USB. Έπειτα, ενεργοποιήστε τη 
μονάδα.

Υπάρχει θόρυβος, ο ήχος διακόπτεται 
ή ακούγεται παραμορφωμένος.
 Απενεργοποιήστε τη μονάδα και συνδέστε ξανά 

τη συσκευή USB. Έπειτα, ενεργοποιήστε τη 
μονάδα ξανά.

 Τα ίδια τα δεδομένα μουσικής περιέχουν θόρυβο ή 
ο θόρυβος είναι παραμορφωμένος. Ο θόρυβος 
μπορεί να δημιουργήθηκε κατά τη δημιουργία 
αρχείων ήχου. Προσπαθήστε να αναδημιουργήσετε 
αρχεία ήχου και χρησιμοποιήστε τα για 
αναπαραγωγή σε αυτήν τη μονάδα.

Η συσκευή USB δεν μπορεί να συνδεθεί 
στη θύρα  (USB) .
 Η υποδοχή στη συσκευή USB ή το καλώδιο USB 

εισήχθη ανάποδα. Εισάγετέ το στη θύρα  (USB) 
 προς τη σωστή κατεύθυνση.

Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται η ένδειξη 
«READ» για μεγάλο χρονικό διάστημα 
ή απαιτείται πολύς χρόνος πριν από την 
έναρξη της αναπαραγωγής.
 Η διαδικασία ανάγνωσης μπορεί να απαιτεί 

μεγάλο χρονικό διάστημα στις ακόλουθες 
περιπτώσεις:
 Υπάρχουν πολλοί φάκελοι ή αρχεία στη 

συσκευή USB.
 Η δομή των αρχείων είναι πολύπλοκη.
 Η μνήμη είναι σχεδόν γεμάτη.
 Η εσωτερική μνήμη είναι κατακερματισμένη.

 Για να αποφύγετε τα ανωτέρω προβλήματα, 
συνιστούμε να τηρείτε τις ακόλουθες 
κατευθυντήριες γραμμές:
 Κρατήστε το συνολικό αριθμό φακέλων  

σε μια συσκευή USB σε 100 ή λιγότερες.
 Διατηρήστε το συνολικό αριθμό αρχείων ανά 

φάκελο σε 100 ή λιγότερους.

Λανθασμένες ενδείξεις.
 Τα αποθηκευμένα δεδομένα στη συσκευή USB 

μπορεί να είναι κατεστραμμένα. Στείλτε τα 
δεδομένα μουσικής στη συσκευή USB ξανά.

 Αυτή η μονάδα μπορεί να εμφανίζει μόνο 
αριθμούς και γράμματα της αλφαβήτου. Άλλοι 
χαρακτήρες δεν θα εμφανίζονται σωστά.

Η συσκευή USB δεν αναγνωρίζεται.
 Απενεργοποιήστε τη μονάδα και επανασυνδέστε 

τη συσκευή USB. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε 
τη μονάδα.

 Η συσκευή USB δεν λειτουργεί σωστά. Ανατρέξτε 
στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής USB για 
λεπτομέρειες για τον τρόπο αντιμετώπισης 
αυτού του προβλήματος.

Η αναπαραγωγή δεν ξεκινά.
 Απενεργοποιήστε τη μονάδα και συνδέστε ξανά 

τη συσκευή USB.

Η αναπαραγωγή δεν ξεκινά από το πρώτο 
κομμάτι.
 Επιλέξτε τη λειτουργία Κανονικής 

αναπαραγωγής.

Τα αρχεία MP3/WMA/AAC δεν μπορούν 
να αναπαραχθούν.
 Τα αρχεία ήχου ενδέχεται να διαθέτουν 

ακατάλληλες επεκτάσεις. Οι επεκτάσεις αρχείου 
που υποστηρίζονται από αυτήν τη μονάδα είναι 
οι ακόλουθες:
 MP3: επέκταση αρχείου «.mp3»
 WMA: επέκταση αρχείου «.wma»
 AAC: επέκταση αρχείου «.m4a», «.3gp» και 

«.mp4»

 Τα αρχεία ήχου μπορεί να έχουν δημιουργηθεί 
σε φορμά διαφορετικά από τα φορμά MP3/
WMA/AAC.

 Η συσκευή αποθήκευσης USB χρησιμοποιεί ένα 
σύστημα αρχείου διαφορετικό από το FAT16 ή το 
FAT32.*

 Τα αρχεία είναι κρυπτογραφημένα ή 
προστατεύονται από κωδικούς πρόσβασης.

* Αυτή η μονάδα υποστηρίζει τα FAT16 και FAT32, αλλά 
ορισμένα μέσα αποθήκευσης USB ενδέχεται να μην 
υποστηρίζουν και τα δύο συστήματα αρχείων. 

 Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της 
εν λόγω συσκευής αποθήκευσης USB ή επικοινωνήστε 
με τον κατασκευαστή.

Σημειώσεις για τους δίσκους
 Καθαρίστε το CD με ένα πανί 

καθαρισμού εάν ο δίσκος είναι 
βρώμικος. Σκουπίστε το δίσκο, 
με κινήσεις από το κέντρο και προς 
τα έξω. Εάν υπάρχουν γρατζουνιές, 
βρωμιά ή δαχτυλιές στον δίσκο, 
ενδέχεται να σημειωθεί σφάλμα 
εντοπισμού.

 Μη χρησιμοποιείτε διαλυτικά, όπως βενζίνη, 
αραιωτικά, καθαριστικά του εμπορίου ή αντιστα-
τικά σπρέι που προορίζονται για δίσκους βινυλίου.

 Μην εκθέτετε το CD σε άμεσο ηλιακό φως 
ή πηγές θερμότητας, όπως αγωγούς θερμού 
αέρα και μην το αφήνετε σε σταθμευμένο 
αυτοκίνητο άμεσα εκτεθειμένο σε ηλιακό φως, 
καθώς η θερμοκρασία μπορεί να ανέβει 
σημαντικά στο εσωτερικού του αυτοκινήτου.

 Μην κολλάτε χαρτί ή αυτοκόλλητα στο CD 
ή γρατζουνάτε την επιφάνεια του CD.

 Μετά την αναπαραγωγή, τοποθετήστε το CD στη 
θήκη του.

Σημείωση για τους δίσκους DualDisc
 Οι δίσκοι DualDisc είναι προϊόντα δύο όψεων, 

που συνδυάζουν εγγεγραμμένο υλικό DVD στη 
μία όψη και υλικό ψηφιακού ήχου στην άλλη. 
Ωστόσο, καθώς το υλικό ήχου δεν 
συμμορφώνεται με το πρότυπο Compact Disc 
(CD), η αναπαραγωγή στο προϊόν αυτό δεν είναι 
εγγυημένη.

Δίσκοι μουσικής κωδικοποιημένοι με 
τεχνολογίες προστασίας πνευματικών 
δικαιωμάτων
 Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για την 

αναπαραγωγή δίσκων που συμμορφώνονται 
με το πρότυπο Compact Disc (CD). Πρόσφατα, 
κυκλοφόρησαν στην αγορά διάφοροι δίσκοι 
μουσικής κωδικοποιημένοι με τεχνολογίες 
προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων από 
ορισμένες δισκογραφικές εταιρείες. Θα πρέπει 
να γνωρίζετε ότι μεταξύ αυτών των δίσκων 
υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι δεν 
συμμορφώνονται με το πρότυπο CD και ενδέχεται 
να μην αναπαράγονται από αυτό το προϊόν.

Σχετικά με την ασφάλεια
 Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε 

τη θήκη, καθώς η ακτίνα λέιζερ που 
χρησιμοποιείται στο τμήμα της συσκευής 
αναπαραγωγής CD είναι επιβλαβής για τα μάτια. 
Αναθέστε την εκτέλεση εργασιών επιδιόρθωσης 
μόνο σε εξειδικευμένο προσωπικό.

 Εάν οποιοδήποτε στερεό αντικείμενο ή υγρό 
εισέλθει στο εσωτερικό της μονάδας, 
αποσυνδέστε τη μονάδα από το ρεύμα και 
ζητήστε από εξειδικευμένο προσωπικό να την 
ελέγξει, προτού τη θέσετε ξανά σε λειτουργία.

 Οι δίσκοι με μη τυπικά σχήματα (π.χ., σε σχήμα 
καρδιάς, τετραγώνου, αστεριού) δεν μπορούν να 
αναπαραχθούν σε αυτήν τη μονάδα. Η απόπειρα 
αυτή ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στη 
μονάδα. Μη χρησιμοποιείτε αυτούς τους δίσκους.

Σχετικά με τις πηγές τροφοδοσίας
 Για λειτουργία με ΕΡ, χρησιμοποιήστε το 

παρεχόμενο καλώδιο ρεύματος, μη 
χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε άλλο καλώδιο. 

 Αποσυνδέστε τη μονάδα από την πρίζα εάν 
δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο 
χρονικό διάστημα.

 Όταν δεν χρησιμοποιείτε τις μπαταρίες 
αφαιρέστε τις για να αποφύγετε βλάβες που 
μπορεί να προκαλούνται από διαρροή 
μπαταρίας ή διάβρωση.

Σχετικά με την τοποθέτηση
 Μην αφήνετε τη μονάδα κοντά σε πηγές 

θερμότητας, ή σε θέσεις όπου εκτίθεται στο 
άμεσο ηλιακό φως, σε υπερβολική σκόνη ή 
μηχανικούς κραδασμούς ή μέσα σε αυτοκίνητο 
εκτεθειμένο σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

 Μην τοποθετείτε τη μονάδα σε επικλινή 
ή ασταθή επιφάνεια.

 Μην τοποθετείτε οτιδήποτε εντός 10 mm από 
το πίσω μέρος του περιβλήματος. Οι θυρίδες 
αερισμού δεν πρέπει να φράσσονται, για να 
λειτουργήσει σωστά η μονάδα και να επιμηκυνθεί 
η διάρκεια ζωής των εξαρτημάτων της.

 Στα ηχεία χρησιμοποιείται ισχυρός μαγνήτης. 
Για το λόγο αυτό, διατηρήστε τις προσωπικές 
πιστωτικές σας κάρτες με μαγνητική 
κωδικοποίηση ή τα ρολόγια με ελατήριο μακριά 
από τη μονάδα, προκειμένου να αποφευχθεί 
πιθανή ζημιά από το μαγνήτη.

Σχετικά με τη λειτουργία
 Αν η μονάδα μεταφερθεί απευθείας από κρύο 

σε ζεστό χώρο ή τοποθετηθεί σε ένα δωμάτιο 
με πολλή υγρασία, ενδέχεται να υπάρξει 
συμπύκνωση της υγρασίας στο φακό στο 
εσωτερικό της συσκευής αναπαραγωγής CD. 
Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, η μονάδα δεν θα 
λειτουργήσει σωστά. Σε αυτήν την περίπτωση, 
αφαιρέστε το CD και περιμένετε περίπου μία 
ώρα για να εξατμιστεί η υγρασία.

Σχετικά με το χειρισμό της μονάδας
 Μην αφήνετε το διαμέρισμα του CD ανοιχτό 

για να αποφύγετε ρύπανση από σκόνη και 
υπολείμματα.

Σχετικά με τον καθαρισμό του θαλάμου
 Καθαρίστε το περίβλημα, τον πίνακα και τα πλή-

κτρα χειρισμού χρησιμοποιώντας ένα απαλό 
πανί, ελαφρά εμποτισμένο με αραιό διάλυμα 
απορρυπαντικού. Μη χρησιμοποιείτε οποιοδή-
ποτε σκληρό σφουγγαράκι, σκόνες τριψίματος 
ή διαλύτες, όπως οινόπνευμα ή βενζίνη.

Εάν έχετε ερωτήματα ή προβλήματα σχετικά με τη 
μονάδα σας, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο 
αντιπρόσωπο της Sony.

Ραδιόφωνο

Ο ήχος είναι αδύναμος ή η λήψη είναι κακή.
 Αντικαταστήστε όλες τις μπαταρίες με νέες.

 Απομακρύνετε τη μονάδα από κοντινές 
τηλεοράσεις.

 Για λήψη FM, εκτείνετε την κεραία στο πλήρες 
μήκος της και επαναπροσανατολίστε την για 
καλύτερη λήψη FM. Για λήψη AM, 
επαναπροσανατολίστε την ίδια τη μονάδα 
για να βρείτε την καλύτερη λήψη.

 Εάν βρίσκεστε μέσα σε ένα κτίριο, ακούστε 
κοντά σε ένα παράθυρο.

 Εάν ένα κινητό τηλέφωνο είναι τοποθετημένο 
κοντά στη μονάδα, μπορεί να ακουστεί ένας 
δυνατός θόρυβος από τη μονάδα. Κρατήστε 
το τηλέφωνο μακριά από τη μονάδα.

Η εικόνα της τηλεόρασης είναι ασταθής.
 Εάν ακούτε ένα πρόγραμμα FM κοντά σε μια 

τηλεόραση με μια εσωτερική κεραία, μετακινήστε 
τη μονάδα μακριά από την τηλεόραση.

Αφού δοκιμάσετε τις προτεινόμενες λύσεις, εάν 
το πρόβλημα παραμένει, αποσυνδέστε το καλώδιο 
ρεύματος ή αφαιρέστε όλες τις μπαταρίες. Αφού 
όλες οι ενδείξεις στην οθόνη εξαφανιστούν, 
συνδέστε το καλώδιο ρεύματος ξανά ή 
επανατοποθετήστε τις μπαταρίες. Εάν δεν λυθεί 
το πρόβλημα, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο 
αντιπρόσωπο της Sony.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τμήμα συσκευής αναπαραγωγής CD
Σύστημα

Σύστημα ψηφιακού ήχου compact disc

Ιδιότητες διόδου λέιζερ
Διάρκεια εκπομπής: Συνεχής
Έξοδος λέιζερ: Μικρότερη από 44,6 μW
(Αυτή η έξοδος είναι η τιμή μέτρησης σε απόσταση 
200 mm από την επιφάνεια του αντικειμενικού φακού 
του μπλοκ οπτικής λήψης με άνοιγμα 7 mm).

Αριθμός καναλιών
2

Απόκριση συχνότητας
20 Hz  20.000 Hz +1/–2 dB

Φαινόμενο διακύμανσης ταχύτητας
Κάτω από μετρήσιμο όριο

Τομέας ραδιοφώνου
Εύρος συχνοτήτων

Μοντέλα για την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την 
Αφρική, τη Νέα Ζηλανδία, την Ταϊβάν και την Κορέα

FM: 87,5 MHz  108 MHz (βήμα 50 kHz)
AM: 531 kHz  1.602 kHz (βήμα 9 kHz)

Μοντέλα για τη Βολιβία, τη Χιλή, την Παραγουάη, 
το Περού και την Ουρουγουάη

FM: 87,5 MHz  108 MHz (βήμα 100 kHz)
 87,5 MHz  108 MHz (βήμα 50 kHz)
AM: 530 kHz  1.610 kHz (βήμα 10 kHz)
 531 kHz  1.602 kHz (βήμα 9 kHz)

Μοντέλα για τη Μαλαισία, τις Φιλιππίνες και τη 
Σιγκαπούρη

FM: 87,5 MHz  108 MHz (βήμα 50 kHz)
 87,5 MHz  108 MHz (βήμα 100 kHz)
AM: 531 kHz  1.602 kHz (βήμα 9 kHz)
 530 kHz  1.610 kHz (βήμα 10 kHz)

Άλλα μοντέλα
FM: 87,5 MHz  108 MHz (βήμα 100 kHz)
AM: 530 kHz  1.710 kHz (βήμα 10 kHz)

Ενδιάμεση συχνότητα
FM: 128 kHz
AM: 45 kHz

Κεραίες
FM: Τηλεσκοπική κεραία
AM: Ενσωματωμένη κεραία από ράβδο φερρίτη

Είσοδος
AUDIO IN

Μίνι στερεοφωνικό βύσμα

Θύρα	 (USB)
Τύπου A, μέγιστο ρεύμα 500 mA, συμβατό πλήρους 
ταχύτητας USB 2.0

Έξοδος
 (ακουστικά) στερεοφωνικό μίνι βύσμα

Για 16   32  ακουστικά σύνθετης αντίστασης

Υποστηριζόμενες μορφές ήχου
Υποστηριζόμενοι βαθμοί ροής δεδομένων:

MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kbps  320 kbps, VBR

WMA:
48 kbps  192 kbps, VBR

AAC*:
8 kbps  320 kbps, VBR
* Μόνο λειτουργία USB

Συχνότητες δειγματοληψίας
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):

32/44,1/48 kHz
WMA:

32/44,1/48 kHz
AAC*:

32/44,1/48 kHz
* Μόνο λειτουργία USB

Γενικά
Ηχείο

Πλήρους εύρους, διαμέτρου 8 cm, 6 , τύπου κώνου (2)

Ισχύς εξόδου
2,0 W + 2,0 W (στα 6 , 10% αρμονική παραμόρφωση)

Απαιτήσεις ισχύος
Μοντέλα για την Ευρώπη, τη Νέα Ζηλανδία, τη Βολιβία, 
τη Χιλή, την Παραγουάη, το Περού και την Ουρουγουάη

230 V AC, 50 Hz (τροφοδοσία ρεύματος)
9 V DC (μπαταρίες 6 LR14 (μεγέθους C))

Μοντέλα για τη Μαλαισία, τις Φιλιππίνες και τη 
Σιγκαπούρη

220 V  240 V AC, 50 Hz (τροφοδοσία ρεύματος)
9 V DC (μπαταρίες 6 LR14 (μεγέθους C))

Μοντέλα για τη Μέση Ανατολή και την Αφρική
220 V  240 V AC, 50/60 Hz (τροφοδοσία ρεύματος)
9 V DC (μπαταρίες 6 LR14 (μεγέθους C))

Κορεατικό μοντέλο
220 V AC, 60 Hz (τροφοδοσία ρεύματος)
9 V DC (μπαταρίες 6 LR14 (μεγέθους C))

Άλλα μοντέλα
120 V AC, 60 Hz (τροφοδοσία ρεύματος)
9 V DC (μπαταρίες 6 LR14 (μεγέθους C))

Κατανάλωση ισχύος
15 W
0,9 W (σε κατάσταση αναμονής)

Διάρκεια ζωής μπαταρίας*1, *2

Αναπαραγωγή CD
Περίπου 9 ώρες

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Γενικά

Δεν υπάρχει τροφοδοσία ρεύματος.
 Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος είναι 

συνδεδεμένο στην πρίζα με ασφάλεια.

 Βεβαιωθείτε ότι η υποδοχή του καλωδίου 
ρεύματος έχει τοποθετηθεί καλά στο βύσμα AC IN.

 Ελέγξτε εάν οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί 
σωστά, ταιριάζοντας τις πολικότητες.

 Αντικαταστήστε όλες τις μπαταρίες με νέες όταν 
η ενδεικτική λυχνία OPR/BATT  σκοτεινιάσει.

Δεν εκπέμπεται ήχος.
 Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή 

λειτουργία για την πηγή μουσικής ή ήχου 
που θέλετε να ακούσετε.

 Αποσυνδέστε τα ακουστικά όταν ακούτε μέσω 
των ηχείων.

Ο ήχος είναι θορυβώδης.
 Χρησιμοποιεί κάποιος κινητό τηλέφωνο ή άλλο 

εξοπλισμό που εκπέμπει ραδιοκύματα κοντά στη 
μονάδα; Αν ναι, απομακρύνετε τη μονάδα από 
τέτοιου είδους συσκευές.

Συσκευή αναπαραγωγής CD/MP3/WMA

Η συσκευή αναπαραγωγής CD δεν 
λειτουργεί ακόμα και όταν είναι 
τοποθετημένο ένα CD.
 Τοποθετήστε το CD με την πλευρά της ετικέτας 

στραμμένη προς τα πάνω.

 Καθαρίστε το CD.

 Αφαιρέστε το CD και αφήστε το διαμέρισμα 
του CD ανοιχτό για περίπου μία ώρα ώστε 
να στεγνώσει η συμπύκνωση υγρασίας.

 Το CD-R/CD-RW είναι κενό ή δεν έχει 
οριστικοποιηθεί.

 Δεν υπάρχουν αρχεία MP3/WMA με δυνατότητα 
αναπαραγωγής στον δίσκο.

 Υπάρχει πρόβλημα με την ποιότητα του CD-R/
CD-RW, τη συσκευή εγγραφής ή το λογισμικό 
εφαρμογής.

 Αντικαταστήστε όλες τις μπαταρίες με νέες όταν 
η ενδεικτική λυχνία OPR/BATT  σκοτεινιάσει.

Εμφανίζεται το «noCD» όταν φορτώνεται 
ο δίσκος.
 Δεν έχει τοποθετηθεί δίσκος στο διαμέρισμα 

του CD. Τοποθετήστε έναν δίσκο.

 Το CD μπορεί να έχει πρόβλημα ανάγνωσης. 
Αντικαταστήστε το δίσκο.

 Το CD μπορεί να έχει τοποθετηθεί ανάποδα. 
Τοποθετήστε το δίσκο με την πλευρά της 
ετικέτας προς τα πάνω.

 Έχει φορτωθεί ένας δίσκος χωρίς δυνατότητα 
αναπαραγωγής (BD, κ.λπ.). Αντικαταστήστε το 
δίσκο.

Το «00» αναβοσβήνει στην οθόνη όταν 
ο δίσκος είναι φορτωμένος.
 Δεν υπάρχει κανένα εγγεγραμμένο αρχείο ήχου 

με υποστηριζόμενο φορμά ή κάποιο αρχείο προς 
αναπαραγωγή έχει μη υποστηριζόμενη 
επέκταση αρχείου.

Εμφανίζεται το «Err C13» όταν φορτώνεται 
ο δίσκος.
 Το CD ενδέχεται να είναι βρώμικο. Καθαρίστε 

το δίσκο.

 Το CD μπορεί να έχει γρατζουνιές. 
Αντικαταστήστε το δίσκο.

 Ένας δίσκος που δεν έχει δυνατότητα 
αναπαραγωγής (DVD, κ.λπ.) έχει φορτωθεί. 
Αντικαταστήστε το δίσκο.

 Το CD μπορεί να έχει πρόβλημα ανάγνωσης. 
Αντικαταστήστε το δίσκο.

 Ένας κενός δίσκος μπορεί να έχει τοποθετηθεί 
στο διαμέρισμα του CD.

Ο ήχος κόβεται.
 Μειώστε την ένταση ήχου.

 Καθαρίστε το CD ή αντικαταστήστε το σε 
περίπτωση που είναι αρκετά κατεστραμμένο.

 Τοποθετήστε τη μονάδα σε μια θέση χωρίς 
κραδασμούς.

 Καθαρίστε το φακό με ένα φυσερό που 
διατίθεται στο εμπόριο.

 Ο ήχος μπορεί να κόβεται ή μπορεί να ακούγεται 
θόρυβος όταν χρησιμοποιείται κακής ποιότητας 
CD-R/CD-RW ή εάν υπάρχει πρόβλημα με τη 
συσκευή εγγραφής ή το λογισμικό εφαρμογής.

Η έναρξη της αναπαραγωγής απαιτεί 
περισσότερο χρόνο από το συνηθισμένο.
 Οι ακόλουθοι δίσκοι χρειάζονται περισσότερο 

χρόνο για την έναρξη της αναπαραγωγής.
 Ένας δίσκος εγγεγραμμένος με περίπλοκη 

δενδρική δομή.
 Ένας δίσκος που έχει πολλούς φακέλους ή 

αρχεία μη MP3/WMA.

Συσκευή USB

Η συσκευή USB δεν λειτουργεί κανονικά.
 Εάν συνδέσετε μια μη συμβατή συσκευή USB, 

ενδέχεται να παρουσιαστούν τα ακόλουθα 
προβλήματα.
 Η συσκευή USB δεν αναγνωρίζεται.
 Τα ονόματα αρχείων ή φακέλων δεν 

εμφανίζονται σε αυτήν τη μονάδα.
 Η αναπαραγωγή δεν είναι δυνατή.
 Ο ήχος διακόπτεται.
 Υπάρχει θόρυβος.
 Ο ήχος που παρέχεται είναι παραμορφωμένος.

Αναπαραγωγή συσκευής USB
Περίπου 11 ώρες (στα 100 mA φορτίου)
Περίπου 3 ώρες (στα 500 mA φορτίου)

Λήψη FM
Περίπου 26 ώρες

*1 Μετρημένο με τα πρότυπα της Sony. Η πραγματική 
διάρκεια ζωής της μπαταρίας ενδέχεται να διαφέρει 
ανάλογα με τις περιστάσεις της μονάδας η τις 
συνθήκες λειτουργίας.

*2 Όταν χρησιμοποιούνται αλκαλικές μπαταρίες της 
Sony.

Διαστάσεις
Περίπου 300 mm × 125 mm × 210,5 mm (Π/Υ/Β) 
(συμπεριλαμβανομένων προεξοχών)

Βάρος
Περίπου 2 kg (συμπεριλαμβανομένων των μπαταριών)

Παρεχόμενα εξαρτήματα
Καλώδιο ρεύματος (1)

Η σχεδίαση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε 
αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Ειδοποίηση άδειας χρήσης 
και εμπορικών σημάτω

 Η τεχνολογία και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας 
της κωδικοποίησης ήχου MPEG Layer-3 
παρέχονται κατόπιν αδείας των Fraunhofer IIS 
και Thomson.

 Το Windows Media είναι σήμα κατατεθέν 
ή εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation 
στις Η.Π.Α ή/και σε άλλες χώρες.

 Το προϊόν αυτό προστατεύεται από ορισμένες 
τεχνολογίες δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας της Microsoft Corporation. Η χρήση 
ή η διανομή αυτής της τεχνολογίας εκτός του 
προϊόντος αυτού απαγορεύεται χωρίς άδεια 
χρήσης από τη Microsoft ή μιας 
εξουσιοδοτημένης θυγατρικής εταιρείας 
Microsoft.

 Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες 
ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. 
Σε αυτό το εγχειρίδιο, τα σύμβολα ™ και ® δεν 
καθορίζονται.


