
FM ραδιόφωνο με  USB και αναπαραγωγή 
microSD

Οδηγός Χρήσης



Φόρτιση:Αφού τοποθετήσετε σωστά την επαναφορτιζόμενη μπαταρία , 
χρησιμοποιήστε το καλώδιο φόρτισης USB για τη σύνδεση με την υποδοχή 
τροφοδοσίας micro USB της μονάδας και συνδέστε το άλλο τερματικό με 
πηγή τροφοδοσίας USB όπως θύρα USB PC ή άλλο φορτιστή USB με εξόδου 
βαθμονόμησης DC 5V. Το εικονίδιο μπαταρίας αναβοσβήνει στην οθόνη κατά 
τη διάρκεια της φόρτισης και το εικονίδιο της μπαταρίας θα είναι σταθερό σε 
περίπτωση πλήρους φόρτισης.

Λειτουργία ραδιοφώνουΛειτουργία ραδιοφώνου
Πριν ξεκινήσετε τη λειτουργία του ραδιοφώνου, παρακαλούμε εκτελέστε την 
κεραία και προσπαθήστε να μετακινήσετε την επόμενη συσκευή για να έχετε 
καλύτερη λήψη. Πατήστε το κουμπί POWER για να ενεργοποιήσετε τη 
μονάδα. πατήστε το πλήκτρο MODE για να μεταβείτε στη λειτουργία 
ραδιοφώνου ή να μεταβείτε σε άλλη λειτουργία αναπαραγωγής.



Αναπαραγωγή κάρτας USB και microSD
Πριν ξεκινήσετε τη λειτουργία, αντιγράψτε το αρχείο μουσικής MP3 στη 
συσκευή αποθήκευσης USB ή microSD. Στη συνέχεια τοποθετήστε τη 
συσκευή στη θύρα.
Ενεργοποιήστε τη συσκευή και πιέστε σύντομα το πλήκτρο MODE για να Ενεργοποιήστε τη συσκευή και πιέστε σύντομα το πλήκτρο MODE για να 
αλλάξετε την πηγή αναπαραγωγής μεταξύ FM / USB / microSD. Η μονάδα θα 
διαβάσει και θα αναπαράγει αυτόματα το αρχείο μουσικής MP3 μερικά 
δευτερόλεπτα. Πατήστε το κουμπί VOL +/- για να ρυθμίσετε την έξοδο για να 
απολαύσετε τον ήχο.
Σε λειτουργία αναπαραγωγής USB ή micΣε λειτουργία αναπαραγωγής USB ή microSD, πατήστε τα πλήκτρα PREVIOUS 
και NEXT για να επιλέξετε το κομμάτι. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το 
πλήκτρο PREVIOUS και NEXT για γρήγορο και γρήγορο γύρισμα της 
αναπαραγωγής μέσα σε ένα κομμάτι. Πατήστε το πλήκτρο για να επιλέξετε το 
σχετικό κομμάτι. Πατήστε το κουμπί 10 +/- για να επιλέξετε γρήγορα τον 
αριθμό του κομματιού πάνω από 10. Πατήστε το PLAY / PAUSE για παύση της 
αναπαραγωγής μουσικής.

ΛεπτομέρειεςΛεπτομέρειες
Συχνότητα FM: 87,5 ~ 108MHz
Ισχύς εξόδου: 1 RMS
Πηγή ισχύος DC 5V / 1A,
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου (BL-5C, 400mA περιλαμβάνεται),
3 μπαταρίες x AAA (4,5 DC, δεν περιλαμβάνονται)
Υποστηρίζονται USB και micΥποστηρίζονται USB και microSD: αρχείο μορφής MP3, αποθήκευση έως 16GB 
max.
Κατανάλωση ισχύος 4.5.W
Κατανάλωση ενέργειας σε αναμονή: <0,5W
(οι παραπάνω προδιαγραφές ενδέχεται να τροποποιηθούν εκ των προτέρων)

Εγχειρίδιο συντονισμού και αυτόματης σάρωσης: Πατήστε σύντομα το 
πλήκτρο TUNING +/- για να αυξήσετε ή να μειώσετε τη συχνότητα βήμα προς 
βήμα (0,1 Mhz). Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί TUNING +/- 3 
δευτερόλεπτα θα ανιχνεύσει αυτόματα τον διαθέσιμο σταθμό. Το ραδιόφωνο 
θα σταματήσει και θα παίξει αυτόματα τον σταθμό μόλις εντοπιστεί ένας 
σταθμός.
Προεπιλεγμένος σταθμός μνήμης (συσκευή all-in-one, έως και 50 Προεπιλεγμένος σταθμός μνήμης (συσκευή all-in-one, έως και 50 
σταθμοί): πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί PROG 3 δευτερόλεπτα 
για να σαρώσετε και να αποθηκεύσετε αυτόματα τον διαθέσιμο σταθμό. Με το 
πάτημα του πλήκτρου PRESET +/- μπορείτε να επιλέξετε  τον σταθμό που 
θέλετε να ακούσετε.
Χειροκίνητος σταθμός: Χειροκίνητος σταθμός: Μη αυτόματος συντονισμός ή αυτόματη σάρωση του 
σταθμού FM, πιέστε  το κουμπί PROG για να μπείτε στην λειτουργιία 
προγραμματισμού, πατήστε το πλήκτρο PRESET +/- για να επιλέξετε τον 
προεπιλεγμένο αριθμό σταθμού που επιθυμείτε να αποθηκεύσετε σταθμό. 
πατήστε ξανά το κουμπί PROG για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.
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