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ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΟΒΑΡΟΣ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ. 
 

 
 
 
 

Το τρίγωνο με το τεθλασμένο βέλος σημαίνει την ύπαρξη, στο εσωτερικό της  
συσκευής σημείων με υψηλή τάση, των οποίων η μόνωση δεν είναι δυνατή και  
μπορούν να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία. 

 
 

Το τρίγωνο με το θαυμαστικό εφιστά την προσοχή του χρήστη σχετικά με την ύπαρξη 
σημαντικών οδηγιών χρήσης και συντήρησης, στις οποίες θα πρέπει να ανατρέξει. 

 
 
Προσοχή δεν υπάρχουν τμήματα η μέρη της συσκευής που μπορεί να συντηρηθούν ή να 
επισκευαστούν από το κάτοχο της. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας πρέπει να απευθυνθείτε σε 
ένα ειδικευμένο τεχνικό.  
 
Προειδοποίηση 
 
Aν εισάγετε ένα δίσκο στη συσκευή, ασκώντας υπερβολική δύναμη, μπορεί να καταστρέψετε 
το μηχανισμό φόρτωσης του δίσκου. Σε αυτή τη περίπτωση η εγγύηση της συσκευής δεν 
ισχύει. 
 
Για να μειώσετε το κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς μην εκθέτετε τη συσκευή σε υγρασία 
ή σε βροχή. 
 
Κίνδυνος 
Υπάρχει κίνδυνος να εκτεθείτε σε αόρατη ακτινοβολία λέιζερ – σε περίπτωση δυσλειτουργίας 
του διακόπτη ασφαλείας- όταν ανοίγετε το μηχανισμό φόρτωσης του δίσκου. Αποφύγετε να 
κοιτάτε άμεσα το μηχανισμό φόρτωσης του δίσκου. 
 
∆ίσκοι που μπορεί να αναπαραχθούν από αυτή τη συσκευή 
 
Οι δίσκοι που μπορεί να αναπαραχθούν από αυτή τη συσκευή είναι οι ακόλουθοι: 
 
Σημείωση 1: Σχετικά με την απεικόνιση χαρακτήρων στην οθόνη της συσκευής 
Ο μέγιστος αριθμός χαρακτήρων που μπορεί να απεικονιστούν στην οθόνη είναι 8.  
Αν μια ένδειξη ξεπερνά τους 8 χαρακτήρες οι ενδείξεις στην οθόνη θα ολισθαίνουν. Μόνο 
αλφανουμερικά σύμβολα και μερικά ειδικά σύμβολα μπορεί να απεικονιστούν στην οθόνη της 
συσκευής. 
 
Σημείωση 2: Σχετικά με την ανάγνωση CD-R και CD-RW. 
Η συσκευή υποστηρίζει την ανάγνωση CD-R και CD-RW τα οποία έχουν εγγεγραμμένα 
μουσικά πρόγραμμα ή αρχεία ΜΡ 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2 
 



Αναπαραγωγή αρχείων ΜΡ 3 
 
Τα αρχεία ΜΡ 3 υπάρχουν σε δύο φορμά CBR και VBR. Αυτή η συσκευή υποστηρίζει την 
αναπαραγωγή και των δύο τύπων αρχείων. Όμως σε αρχεία που έχουν εγγραφεί σαν αρχεία 
τύπου VBR η αναζήτηση και η σάρωση μουσικών κομματιών θα γίνεται με χαμηλότερη 
ταχύτητα. Έτσι όταν η ταχύτητα αναζήτησης μουσικών κομματιών είναι σημαντική για εσάς, 
τα αρχεία ΜΡ3 που θα αναπαράγονται θα πρέπει να έχουν αποθηκευτεί σε φορμά CBR. 
Για να μπορεί να αναπαραχθεί ένα αρχείο ΜΡ3 θα πρέπει να είναι σε ένα από τα φορμά που 
αναγράφονται στον ακόλουθα πίνακα. 
 
Φορμά ΜΡ3 MPEG 1 Αρχεία ήχου με συχνότητα 

δειγματοληψίας 32ΚΗz, 
44.1ΚΗz, 48KHz και Bit Rate 
από 32 Κbps έως 320Κbps 

 MPEG 2 Αρχεία ήχου με συχνότητα 
δειγματοληψίας 16ΚΗz, 
22.05ΚΗz, 24KHz και Bit 
Rate από 16 Κbps έως 
160Κbps 

 ID3Tag ID3 Vers 1.0/1.1/2.2/2.3/2.4 
 Τύπος extension αρχείου .mp3, .MP3, .mP3, .Mp3 
 
Αναπαραγωγή αρχείων από μνήμη USB 
Συνδέοντας στην αντίστοιχη υποδοχή μια μνήμη USB (FLASH) στην οποία είναι 
αποθηκευμένα αρχεία MP3 τα αρχεία αυτά μπορεί να αναπαραχθούν. 
Είναι πιθανόν η συσκευή να μην υποστηρίζει την αναπαραγωγή αρχείων από κάποιες 
μνήμες. 
Η ανάγνωση αρχείων από μια μνήμη μπορεί να χρειαστεί αρκετό χρόνο ανάλογα με τον όγκο 
των αρχείων που είναι αποθηκευμένα. 
 
Οι απαιτήσεις για την αναπαραγωγή αρχείων από τη μνήμη USB αναγράφονται στον 
ακόλουθο πίνακα 
Φορμά μνήμης USB Flash Ιεράρχηση φακέλων ∆εν μπορεί να 

αναπαραχθούν αρχεία που 
βρίσκονται σε υποφάκελο 
μεγαλύτερο από την 8η θέση. 

 Μέγιστος αριθμός φακέλων 99 
 Μέγιστος αριθμός αρχείων 999 (250 σε ένα και μόνο 

φάκελο) 
 Φορμά αρχείων FAT 16 και FAT 32 
 
Σχετικά με την αναπαραγωγή CD ROM 
Φορμά δίσκων CD ROM Τύπος extension αρχείου .mp3, .MP3, .mP3, .Mp3 

Ιεράρχηση φακέλων ∆εν μπορεί να 
αναπαραχθούν αρχεία που 
βρίσκονται σε υποφάκελο 
μεγαλύτερο από την 8η θέση. 

 Μέγιστος αριθμός φακέλων 99 
 ∆ίσκοι multi session Θα αναπαράγεται μόνο το 

πρώτο session 
 Μέθοδος εγγραφής του CD-R H εγγραφή πρέπει να έχει 

γίνει σύμφωνα με το σύστημα 
αρχείων CD ROM ISO9660. 
H συσκευή υποστηρίζει 
δίσκους που έχουν εγγραφεί 
σε μια φορά 
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Κύρια χαρακτηριστικά της συσκευής 
• Μηχανισμός εισόδου του δίσκου με σχισμή 
• Συμβατότητα με CD, CD-R, MP3 με πλήρη χειριστήρια για DJ. 
• Υποστηρίζει κάρτες SDHC 
• Υποστηρίζει συσκευές iPOD ( δεν υποστηρίζει τα iPod Touch, iPhone και το φορμά ΑΑC). 
• Υποστηρίζει multi partition σε εξωτερικά μέσα αποθήκευσης (FAT 16/32) (σκληροί δίσκοι, 
μνήμες) 
• Λειτουργίες για σκρατς, ανάποδη αναπαραγωγή και «φρένο». 
• Είσοδοι USB, CD, SD , Phono/Line και MIC. 
• ∆υνατότητα απεικόνισης κειμένου ID3TAG 
 
Σημαντική επισήμανση 
Η χρήση των ρυθμιστικών και διενέργεια διαδικασιών χειρισμού διαφορετικών από αυτές που 
περιγράφονται ακολούθως μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα την έκθεσή σας σε βλαβερή 
ακτινοβολία ακτίνας λέιζερ 
 
Λειτουργίες 
 
1. Κουμπί ενεργοποίησης POWER 
Πιέστε μια φορά το κουμπί για να ενεργοποιηθεί η συσκευή. Πιέστε μια ακόμα φορά για να 
απενεργοποιήσετε τη συσκευή. 
 
2. JOG & SHUTTLE 
Χρησιμοποιήστε το περιστροφικό χειριστήριο για να επιλέξετε την διεύθυνση σάρωσης του 
δίσκου καθώς και τη ταχύτητα σάρωσης. Προς τα εμπρός (προς το τέλος του δίσκου) 
σαρώνεται στρέφοντας το χειριστήριο σύμφωνα με τη φορά των δεικτών του ρολογιού. Προς 
τα πίσω (προς την αρχή του δίσκου) σαρώνεται στρέφοντας το χειριστήριο αντίστροφα με τη 
φορά των δεικτών του ρολογιού. 
ΕΝΩ ΕΙΝΑΙ ΠΑΤΗΜΕΝΟ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΥΣΗΣ (PAUSE): Στρέφοντας το 
χειριστήριο σύμφωνα με τη φορά των δεικτών του ρολογιού μετακινείται (προς το τέλος του 
κομματιού) το σημείο αναπαραγωγής κατά ένα αριθμό πλαισίων ανάλογο με τον αριθμό των 
κλικ που κάνει το περιστροφικό χειριστήριο. 
Στρέφοντας το χειριστήριο αντίστροφα με τη φορά των δεικτών του ρολογιού μετακινείται 
(προς την αρχή του κομματιού) το σημείο αναπαραγωγής κατά ένα αριθμό πλαισίων ανάλογο 
με τον αριθμό των κλικ που κάνει το περιστροφικό χειριστήριο. 
 
3. TIME  
Πιέζοντας επαναλαμβανόμενα αυτό το κουμπί επιλέγετε τον τρόπο ένδειξης χρόνου 
(Εναπομένων, συνολικός ή συνολικά εναπομένων) 
 
4. ΕΦΕ BRAKE  
Όταν αυτό το κουμπί είναι πατημένο ενεργοποιείται το ηχητικό εφέ Brake 
 
5. REVERSE 
Όταν αυτό το κουμπί είναι πατημένο ενεργοποιείται η λειτουργία αντίστροφης 
αναπαραγωγής. 
 
6. IN (ΑΡΧΗ ΛΟΥΠΑΣ) 
Πιέζοντας αυτό το κουμπί καθορίζεται το αρχικό σημείο μιας ηχητικής λούπας. Η ένδειξη loop 
στην οθόνη αναβοσβήνει. 
 
7. OUT (ΤΕΛΟΣ ΛΟΥΠΑΣ) 
Πιέζοντας αυτό το κουμπί καθορίζεται το τελικό σημείο μιας ηχητικής λούπας. Για να 
σταματήσει η λειτουργία της λούπας πιέζεται άλλη μια φορά αυτό κουμπί. 
 
8. RELOOP (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΛΟΥΠΑΣ) 
Πιέζοντας αυτό το κουμπί ενεργοποιείται η λειτουργία αναπαραγωγής της τελευταίας λούπας 
που έχετε κάνει. Πιέζοντας αυτό το κουμπί άλλη μια φορά σταματά η αναπαραγωγή αυτής της 
λούπας. 
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9. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΩ Ι◄◄ 
Πιέζοντας συνεχώς αυτό το κουμπί ξεκινά η λειτουργία γρήγορης αναζήτησης προς της αρχή 
του μουσικού κομματιού (δίσκου) 
 
10. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΜΠΡΟΣ ►►Ι 
Πιέζοντας συνεχώς αυτό το κουμπί ξεκινά η λειτουργία γρήγορης αναζήτησης προς το τέλος 
του μουσικού κομματιού (δίσκου) 
 
11. ΑΠΛΗ ∆ΙΑΡΚΗΣ / ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ 
Πιέζοντας αυτό το κουμπί επιλέγετε μεταξύ απλής αναπαραγωγής (SINGLE) και διαρκούς 
αναπαραγωγής (CONTINUOUS). Όταν στην οθόνη ενδείξεων είναι αναμμένη η ένδειξη 
SINGLE η συσκευή στο τέλος του κομματιού που αναπαράγει θα σταματά την αναπαραγωγή. 
Όταν στην οθόνη ενδείξεων είναι αναμμένη η ένδειξη CONTINUOUS η συσκευή στο τέλος 
του κομματιού θα συνεχίζει την αναπαραγωγή του επόμενου μουσικού κομματιού μέχρι το 
τέλος του δίσκου.  
 
12. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ (CUE) 
Πιέζοντας το κουμπί CUE κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής ενός κομματιού επιστρέφεται στο 
σημείο από το οποίο άρχισε η αναπαραγωγή. 
 
13.KOYΜΠΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΥΣΗΣ 
Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί PLAY / PAUSE εναλλάσσεται τη λειτουργία μεταξύ 
αναπαραγωγής και προσωρινής παύσης. 
 
14.ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ + 
Η ταχύτητα αναπαραγωγής και η τονικότητα του κομματιού αυξάνεται αυτόματα για όσο 
διάστημα πατάτε αυτό το κουμπί. 
 
15. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 
Πιέζοντας αυτό το κουμπί είναι δυνατή η ρύθμιση της ταχύτητας αναπαραγωγής μέσω του 
αντίστοιχου συρόμενου ρυθμιστικού. 
 
16 ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ - 
Η ταχύτητα αναπαραγωγής και η τονικότητα του κομματιού μειώνεται αυτόματα για όσο 
διάστημα πατάτε αυτό το κουμπί. 
 
17. ΟΘΟΝΗ ΕΝ∆ΕΙΞΕΩΝ 
 
Α Ένδειξη CD / SD / USB 
 
B. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΙΟΥ 
Στην ένδειξη αυτή απεικονίζεται ο αριθμός του μουσικού κομματιού που αναπαράγεται από τη 
μνήμη USB ή SD. 
 
C. ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Αυτό το σύμβολο δείχνει τη κατάσταση λειτουργίας του αναπαραγωγέα μουσικής από τη 
θύρα USB και την κάρτα SD. 
 
D. ΕΝ∆ΕΙΞΗ ΤΡΟΠΟΥ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ 
 
ELAPSED: O χρόνος που είδη αναπαράγεται το τρέχον μουσικό κομμάτι. 
TOTAL REMAINING: Ο συνολικός εναπομένων χρόνος αναπαραγωγής από τη μνήμη USB ή 
SD. 
REMAINING: O εναπομένων χρόνος αναπαραγωγής του τρέχοντος μουσικού κομματιού. 
 
E. ΕΝ∆ΕΙΞΗ ΧΡΟΝΟΥ 
Απεικονίζεται ο χρόνος αναπαραγωγής ανάλογα με την ένδειξη που αναφέρεται στην 
παράγραφο D. 
 
F. ΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΕΝ∆ΕΙΞΗΣ ΧΡΟΝΟΥ 
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Σε αυτή τη μπάρα εμφανίζεται μέσω γραφικών η ένδειξη του χρόνου 
 
G. ΕΝ∆ΕΙΞΗ CUE 
Όταν αυτό το ενδεικτικό φωτοβολεί σημαίνει πως έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία CUE. 
 
Η. ΕΝ∆ΕΙΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ 
Εμφανίζεται ο αριθμός φακέλου (της μνήμης USB / FLASH) από τον οποίο αναπαράγεται το 
τρέχον μουσικό κομμάτι. 
 
Ι. ΕΝ∆ΕΙΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Όταν αυτό το ενδεικτικό φωτοβολεί σημαίνει πως έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία 
προγραμματιζόμενης αναπαραγωγής. 
 
J. ΕΝ∆ΕΙΞΗ ΤΡΟΠΟΥ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
SINGLE: Αναπαράγεται μόνο το τρέχον κομμάτι από τη μνήμη USB ή SD και μετά σταματά η 
αναπαραγωγή. 
CONTINUE: Μόλις τελειώσει η αναπαραγωγή του τρέχοντος κομματιού συνεχίζεται η 
αναπαραγωγή του επόμενου κομματιού από τη μνήμη USB ή SD κ.ο.κ. 
ROBO: ∆ιαδοχική αναπαραγωγή από τη μνήμη USB και την κάρτα SD. 
 
Κ. ΕΝ∆ΕΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΟΥΠΑΣ 
Όταν αυτή η ένδειξη φωτοβολεί η συσκευή αναπαράγει μια προγραμματισμένη από εσάς 
λούπα. 
 
L. ΕΝ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
REPEAT 1 : To κομμάτι που έχετε επιλέξει θα αναπαράγεται διαρκώς επαναλαμβανόμενο. 
REPEAT ALL: Τα κομμάτια που υπάρχουν σε όλη τη μνήμη USB ή τη μνήμη FLASH θα 
αναπαράγονται διαρκώς επαναλαμβανόμενα. 
 
Μ. ΕΝ∆ΕΙΞΗ PITCH 
Όταν το ενδεικτικό φωτοβολεί μπορείτε να ρυθμίσετε τη ταχύτητα αναπαραγωγή μέσω του 
συρόμενου ρυθμιστικού PITCH. 
 
N. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ TAXYTHTAΣ (PITCH) 
Σε αυτή την ένδειξη απεικονίζεται η θέση του ρυθμιστικού ταχύτητας (από -16% έως +16%). 
 
Ο. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ID 3 
Αλφαριθμητικοί χαρακτήρες ενδείξεων κειμένου ID 3 
 
P. BPM 
Απεικονίζεται ο ρυθμός beat του κομματιού που αναπαράγεται. 
 
18. TAP 
Πιέστε αυτό το κουμπί επαναλαμβανόμενα, στο ρυθμό του μουσικού κομματιού, ώστε να 
καθορίσετε χειροκίνητα τη ταχύτητα αναπαραγωγής του μουσικού κομματιού. Στην αντίστοιχη 
ένδειξη εμφανίζεται ο ρυθμός BPM. 
 
19. KOYMΠΙ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΕΞΟ∆ΟΥ ΤΟΥ ∆ΙΣΚΟΥ 
Πιέζοντας αυτό το κουμπί ενεργοποιείται ο μηχανισμός εισόδου – εξόδου του δίσκου. 
Σημείωση: Ο δίσκος δεν μπορεί να εξέλθει από το μηχανισμό αν προηγουμένως δεν έχετε 
πατήσει το κουμπί STOP ή PAUSE. 
 
20. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ VINYL 
Όταν το ενδεικτικό είναι αναμμένο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το περιστροφικό ρυθμιστικό 
(2) σαν η συσκευή να «διαβάζει» δίσκο βινυλίου. 
 
21. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ PITCH 
Με αυτό το συρόμενο ρυθμιστικό μπορείτε να αυξήσετε η να μειώσετε τη ταχύτητα 
αναπαραγωγής του δίσκου. 
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22. ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ 
Χρησιμοποιείστε αυτό το περιστροφικό ρυθμιστικό για να επιλέξετε φάκελο από την μνήμη 
USB ή SD. 
 
23 ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΕΠΙΛΟΓΕAΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΚΟΜMΑΤΙΟΥ 
Χρησιμοποιείστε αυτό το περιστροφικό ρυθμιστικό για να επιλέξετε μουσικό κομμάτι. 
 
24. ΥΠΟ∆ΟΧΗ ∆ΙΣΚΟΥ 
Τοποθετήστε το δίσκο στην υποδοχή και πιέστε το κουμπί OPEN/CLOSE για να εισέλθει ο 
δίσκος στο μηχανισμός ανάγνωσης. Πιέζοντας άλλη μια φορά το κουμπί ο δίσκος θα εξέλθει 
από το μηχανισμό ανάγνωσης. 
 
25. ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ CUE 
Μέσω αυτού του διακόπτη επιλέγετε τον τρόπο λειτουργίας της εξόδου ακουστικών. 
Επιλέγοντας STEREO η έξοδος ακουστικών αναπαράγει την έξοδο του καναλιού 
στερεοφωνικά. 
Επιλέγοντας SPL MONO στο αριστερό ακουστικό θα ακούτε το κανάλι 1 του μίκτη και στο δεξί 
ακουστικό θα ακούτε το κανάλι 2. 
 
26. ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΣΟ∆ΩΝ 
Επιλέγετε ποια πηγή αναπαραγωγής μουσικού σήματος θα είναι ενεργή σε αυτό το κανάλι 
του μίκτη ανάλογα με τις συσκευές που έχετε συνδέσει στις εισόδου του μίκτη. Στις θέσεις 
CD1&2 τα ενσωματωμένα στη συσκευή CD είναι ενεργοποιημένα. 
 
27. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΣΤΑΘΜΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ 1 & 2 
Ρυθμίζετε την στάθμη εξόδου των καναλιών 1&2. 
 
28. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΤΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΠΡΙΜΑ) ΚΑΝΑΛΙΟΥ 1 & 2 
Ρυθμίζετε την ένταση των πρίμων στα κανάλια 1&2. 
 
29. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΤΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΕΣΑΙΑ) ΚΑΝΑΛΙΟΥ 1 & 2 
Ρυθμίζετε την ένταση των μεσαίων συχνοτήτων στα κανάλια 1&2. 
 
30. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΤΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΠΑΣΑ) ΚΑΝΑΛΙΟΥ 1 & 2 
Ρυθμίζετε την ένταση των μπάσων στα κανάλια 1&2. 
 
31. ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ 
Στρέφοντας αυτό το ρυθμιστικό τέρμα αριστερά επιλέγετε την ακρόαση του καναλιού 1. 
Στρέφοντας το ρυθμιστικό τέρμα δεξιά επιλέγετε την ακρόαση του καναλιού 2. 
 
32. ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ DJ 
Με αυτό το ρυθμιστικό ρυθμίζετε την στάθμη του μικροφώνου DJ. 
 
33. ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΚΑΝΑΛΙΩΝ 1&2 
Eλέγχετε ανεξάρτητα την ευαισθησία της κάθε εισόδου του μίκτη. 
 
34. CROSSFADER 
Με αυτό το συρόμενο ρυθμιστικό επιτυγχάνετε εύκολα «περάσματα» από το κανάλι 1 στο 
κανάλι 2 του μίκτη. Στρέφοντας το ρυθμιστικό τέρμα αριστερά ενεργοποιείτε το κανάλι 1, 
στρέφοντας το τέρμα δεξιά ενεργοποιείτε το κανάλι 2. Με το ρυθμιστικό στο κέντρο και τα 2 
κανάλια (που έχετε επιλέξει) είναι ενεργά και ακούγονται από την έξοδο του μίκτη. 
 
35. ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ CROSSFADER. 
Όταν αυτός ο διακόπτης είναι ενεργοποιημένος μπορείτε να ελέγχεται και την έναρξη 
αναπαραγωγής των ενσωματωμένων CD player μέσω του ρυθμιστικού Crossfader. Για 
παράδειγμα σύροντας το ρυθμιστικό από την ακραία αριστερή θέση προς της ακραία δεξιά το 
αριστερό CD μπαίνει σε κατάσταση προσωρινής παύσης (PAUSE) και ξεκινά η 
αναπαραγωγή (PLAY) στο δεξί CD. 
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36. ΕΝ∆ΕΙΞΗ ΣΤΑΘΜΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ 
 
37. ΚΥΡΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΕΝΤΑΣΗΣ 
Μέσω αυτού του ρυθμιστικού ελέγχετε τη στάθμη εξόδου 
 
38. ΘΥΡΑ USB 
 
39. ΘΥΡΑ ΚΑΡΤΑΣ SD 
 
40. KOYMΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ CD/ USB/SD 
Πατώντας μια φορά αυτό το κουμπί επιλέγετε τη λειτουργία ανάγνωσης από κάρτα μνήμης 
SD.  
Πιέζοντας δεύτερη φορά το κουμπί επιλέγετε τη λειτουργία ανάγνωσης από μνήμη USB. 
Πιέζοντας παρατεταμένα αυτό το κουμπί διακόπτετε τη τροφοδοσία στις θύρες USB και SD. 
Aν αποσυνδέσετε την μνήμη USB ή SD πιέζοντας το κουμπί ενεργοποιείτε εκ νέου τη 
τροφοδοσία σε αυτές τις θύρες. 
 
41. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΜΕΣΩ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ CUE. 
 
42. ΕΞΟ∆ΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ 
 
43. ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 
 
44. ΕΙΣΟ∆ΟΣ 
Σε αυτή την είσοδο μπορείτε να συνδέσετε μια επιπλέον συσκευή αναπαραγωγής ήχου με 
έξοδο στάθμης γραμμής ή Phono (αρκεί να κάνετε την αντίστοιχη επιλογή μέσω του διακόπτη 
48). 
 
45.ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ AC 
 
46. ΣΗΜΕΙΟ ΓΕΙΩΣΗΣ 
Όταν χρησιμοποιείτε πικάπ συνδέστε σε αυτό το σημείο το καλώδιο γείωσης του πικάπ. 
 
47. ΕΞΟ∆ΟΣ LINE 
Οι έξοδοι ήχου κάθε ενός από τα CD παρέχεται σε αυτούς τους ακροδέκτες. 
 
48. ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ LINE / PHONO 
Μέσω αυτών των διακοπτών επιλέγετε αν στις εισόδους LINE 1 & 2 αντίστοιχα θα συνδέσετε 
πικάπ (PHONO) ή κάποια συσκευή με έξοδο στάθμης γραμμής (π.χ ένα επιπλέον CD). 
 
49. ΑΜΕΣΟΙ ΕΞΟ∆ΟΙ ΑΠΟ CD 
Αυτές οι έξοδοι παρέχουν άμεσα σήμα από κάθε ενσωματωμένο CD χωρίς να 
παρεμβάλλονται τα κυκλώματα μίξης της συσκευής. 
 
50. ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΕΣ (BALANCED) ΕΞΟ∆ΟΙ  
Μέσω αυτών των εξόδων μπορείτε να συνδέσετε την κύρια έξοδο της συσκευής με μια άλλη 
συσκευή (επεξεργαστή σήματος ή ενισχυτή) που διαθέτει αντίστοιχες εισόδους. 
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Αντικραδασμική μνήμη: 40 sec 
Μέγιστη εύρος ρύθμισης PITCH: ± 20%. 
∆ιαστάσεις: 595(Π)  x 292 (Β) x 105 (Υ) mm 


