
OΔΗΓΙΕ ΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ TREVI DR 740 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΝΔΕΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ 
1 Πλικτρο ON / OFF 
2 κουμπί S (FM / SD) 
3 Παράλειψθ - / Προθγ 
4 Παράλειψθ + / Επόμενο 
5 Αναπαραγωγι / Παφςθ 
6 Οκόνθ 
7 Vol- / Vol + ρυκμιςτισ 
8 Είςοδοσ ακουςτικϊν 
9 Τποδοχι ρεφματοσ MICRO USB 
10 υποδοχι MICRO SD 
11 0-9 Αρικμθτικά πλικτρα 
12 Σθλεςκοπικι κεραία 
 
ΦΟΡΣΩΗ ΣΗ ΜΠΑΣΑΡΙΑ 
Όταν χρθςιμοποιείτε τθ ςυςκευι για πρϊτθ φορά, φορτίςτε τθν για 3 ϊρεσ. 
1. υνδζςτε το καλϊδιο USB ςτθν πρίηα MICRO USB (9) τθσ ςυςκευισ, ςυνδζςτε το άλλο άκρο ςτθ κφρα USB του υπολογιςτι ι ςε 
τροφοδοτικό (δεν παρζχεται) με Τποδοχι USB. 
2. Κατά τθ διάρκεια τθσ φάςθσ φόρτιςθσ, θ κόκκινθ ενδεικτικι λυχνία LED κα είναι ςτακερισ φωτεινισ ζνδειξθσ υποδθλϊςτε τθ φάςθ 
φόρτιςθσ. θμείωςθ: Για μια καλι διάρκεια ηωισ τθσ μπαταρίασ ςυνιςτάται να κρατάτε τθ ςυςκευι απενεργοποιθμζνθ 
κατά τθ διάρκεια τθσ φάςθσ επαναφόρτιςθσ. Για πλιρθ φόρτιςθ χρειάηονται περίπου 3 ϊρεσ. 
3. Όταν ολοκλθρωκεί θ φόρτιςθ, θ κόκκινθ ζνδειξθ LED κα ςβιςει. 
ON / OFF 1. Πατιςτε και κρατιςτε πατθμζνο το κουμπί ON / OFF (1), θ οκόνθ κα ζχει πρόςβαςθ ςτθν τελευταία λειτουργία 
(Ραδιόφωνο FM / Micro SD) 2. Πατιςτε και κρατιςτε πατθμζνο το κουμπί ON / OFF (1), θ ςυςκευι κα απενεργοποιθκεί. 
ΡΤΘΜΙΗ ΟΓΚΟΤ 
Μπορείτε να ρυκμίςετε τθν ζνταςθ τθσ ςυςκευισ χρθςιμοποιϊντασ τον ρυκμιςτι ζνταςθσ ιχου. 
1. Περιςτρζψτε προσ τα πάνω (7) για να αυξιςετε τθν ζνταςθ τθσ ςυςκευισ. 
2. Περιςτρζψτε προσ τα κάτω (7) για να μειϊςετε τθν ζνταςθ. 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΗΓΩΝ 
Πατιςτε το πλικτρο S (2) διαδοχικά για πρόςβαςθ ςτθ λειτουργία Micro SD / RADIO FM. 
ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΡΑΔΙΟΤ 
Πατιςτε το πλικτρο S (2) μζχρι να εμφανιςτεί θ ραδιοφωνικι ςυχνότθτα FM ςτθν οκόνθ. Επεκτείνετε τθ τθλεςκοπικι κεραία (12), για 
καλφτερθ λιψθ των ςτακμϊν. 
ΧΕΙΡΙΣΗΡΙΑ 
Πατιςτε τα κουμπιά SKIP- (3) και SKIP + (4) για μερικά δευτερόλεπτα για αναηιτθςθ εγχειρίδιο ραδιοςυχνότθτασ. θ αναηιτθςθ κα 
ςταματιςει κατά τθ λιψθ ενόσ ςτακμοφ ςτερεοφωνικό ραδιόφωνο. 
ΑΝΑΖΗΣΗΗ ΣΕΛΩΝ 
Πατιςτε τα πλικτρα SKIP- (3) και SKIP + (4) για να αυξιςετε ι να μειϊςετε τθ ςυχνότθτα κατά 0,1MHz. 
ΑΤΣΟΜΑΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ 
Για να απομνθμονεφςετε τουσ ςτακμοφσ κρατάτε αυτόματα το πλικτρο πατθμζνο για 2 δευτερόλεπτα PLAY / PAUSE και θ ςάρωςθ κα 
ξεκινιςει αυτόματα. 
ΧΕΙΡΙΣΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ ΣΑΘΜΩΝ 
1. Για να αποκθκεφςετε ζναν ραδιοφωνικό ςτακμό, πατιςτε το κουμπί PLAY / PAUSE και ςτθ ςυνζχεια χρθςιμοποιιςτε τα πλικτρα SKIP- 
(3) και SKIP + (4) για να επιλζξετε τον επικυμθτό αρικμό μνιμθσ. 
2. Επιβεβαιϊςτε τθ κζςθ πιζηοντασ το πλικτρο PLAY / PAUSE. Ο ραδιοφωνικόσ ςτακμόσ είναι τϊρα αποκθκεφονται ςτθν επιλεγμζνθ 
κζςθ. Μποροφν να αποκθκευτοφν ζωσ και 40 ραδιοφωνικοί ςτακμοί. 
3. Χρθςιμοποιιςτε το αρικμθτικό πλθκτρολόγιο για να ανακαλζςετε τον αρικμό ενόσ αποκθκευμζνου ςτακμοφ. Για παράδειγμα, για να 
ανακαλζςετε τον αρικμό ςτακμοφ 12, πιζςτε πρϊτα 1 και ζπειτα 2. 
θμείωςθ: για να ζχετε τθν καλφτερθ λιψθ FM, επεκτείνετε τθν κεραία (12). Εάν λαμβάνετε δεν είναι καλό να ρυκμίςετε διαφορετικά το 
μικοσ τθσ κεραίασ θ ποιότθτα τθσ λιψθσ FM εξαρτάται ςε μεγάλο βακμό από τθ κζςθ τθσ ςυςκευισ. 
Η εγγφτθτα των τθλεοράςεων, των λαμπτιρων νζον ι άλλων οικιακϊν ςυςκευϊν μπορεί να προκαλζςει διαταραχζσ ςτθ λιψθ 
ραδιοφωνικϊν προγραμμάτων, ςτθν περίπτωςθ αυτι αφαιρζςτε το ραδιοκαςετόφωνο. 
ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ MICRO SD 
1. Σοποκετιςτε τθ μνιμθ MICRO SD ςτθν είςοδο (10). 
2. Πατιςτε το πλικτρο S (2) διαδοχικά μζχρι να εμφανιςτεί θ καταχϊρθςθ SD. περιμζνω για λίγα δευτερόλεπτα ϊςτε ο εξωτερικόσ 
αναγνϊςτθσ να φορτϊςει όλα τα αρχεία. 
3. Η αναπαραγωγι κα ξεκινιςει αυτόματα. 
4. Για να ειςαγάγετε τθ παφςθ, πατιςτε το κουμπί PLAY / PAUSE (5) μία φορά. 
5. Για να αφοπλίςετε τθν παφςθ, πατιςτε το κουμπί PLAY / PAUSE (5) για δεφτερθ φορά. 
6. Για γριγορθ προϊκθςθ προσ τα εμπρόσ / προσ τα πίςω, ακοφγοντασ ζνα τραγοφδι, πατιςτε το ε πιζςτε και κρατιςτε πατθμζνα τα 
πλικτρα SKIP- (3) και SKIP + (4). 
7. Για να μεταβείτε ςτο προθγοφμενο / επόμενο κομμάτι, πατιςτε τα κουμπιά SKIP- (3) και SKIP + (4). 
8. Για να ανακαλζςετε ζναν αρικμό κομματιοφ χρθςιμοποιιςτε το αρικμθτικό πλθκτρολόγιο. Για παράδειγμα για να ανακαλζςετε το 
κομμάτι 123 πατιςτε πρϊτα 1, ςτθ ςυνζχεια 2 και ζπειτα 3. 
 


