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Θυεστο προδοττο ΛΓ ρισπονδε αλλε πρεσχριζιονι ΧΕΕ

89/336, ρελατιπε αλλε ραδιοιντερφερενζε ε α τυττε λε

νορματιπε λοχαλι δι σιχυρεζζα, εδ μαρχηιατο χον ιλ

λογο �ΧΕⓒ.

ΙΜΠΟΡΤΑΝΤΕ

Λ∏εσποσιζιονε διρεττα δι θυεστο αππαρεχχηιο αλλα

πιογγια ο αδ υνα υμιδιτ εχχεσσιπα πυ χαυσαρε

χορτοχιρχυιτι ο πρινχιπι δι ινχενδιο.

Δεσχριζιονε δελλα σιμβολογια
Ιλ τριανγολο χηε ραχχηιυδε υν φυλμινε

σιγνιφιχα χηε νελλ∏αππαρεχχηιο σονο πρεσεντι
αλτε τενσιονι, χηε ποσσονο μεττερε ιν γραπε

περιχολο Ι∏ινχολυμιτ δι χηι απρε ιλ μοβιλε.

Ιλ τριανγολο χηε ραχχηιυδε υν πυντο
εσχλαματιπο σιγνιφιχα χηε πριμα δι ινιζιαρε

αδ υτιλιζζαρε Ι∏αππαρεχχηιο νεχεσσαριο

εσσερε α χονοσχενζα δελλε αππερτενζε

ριπορτατε νελ λιβρεττο δι ιστρυζιονι.

ΙΜΠΟΡΤΑΝΤΕ

Λ∏ΕΣΠΟΣΙΖΙΟΝΕ ΔΙΡΕΤΤΑ ΔΙ ΘΥΕΣΤΟ

ΑΠΠΑΡΕΧΧΗΙΟ ΑΛΛΑ ΠΙΟΓΓΙΑ Ο ΑΔ ΥΝΑ

ΥΜΙΔΙΤΑ∏ΕΧΧΕΣΣΙ?Α ΠΥΟ∏ΧΑΥΣΑΡΕ

ΧΟΡΤΟΧΙΡΧΥΙΤΙ Ο ΠΡΙΝΧΙΠΙ ΔΙ ΙΝΧΕΝΔΙΟ.

Λ∏ΑΣΣΕΝΖΑ ΔΙ ΠΑΡΤΙ ΧΗΕ ΡΙΧΗΙΕΔΟΝΟ ΥΝΑ

ΠΕΡΙΟΔΙΧΑ ΜΑΝΥΤΕΝΖΙΟΝΕ ΑΛΛ∏ΙΝΤΕΡΝΟ

ΔΕΛΛ∏ΑΠΠΑΡΕΧΧΗΙΟ ΝΕ ΡΕΝΔΕ ΔΕΛ ΤΥΤΤΟ

ΙΝΥΤΙΛΕ ΛΟ ΣΜΟΝΤΑΓΓΙΟ.

Θυεστο προδοττο ρισπονδε αλλε πρεσχριζιονι δελλα

νορματιπα ΧΕΕ 336/89, χομε ρισυλτα δαλλα ρελατιπα

μαρχηιατυρα.

ΠΕΡΙΧΟΛΟ: ΙΛ ΠΙΧΚΥΠ ΕΜΕΤΤΕ ΡΑΔΙΑΖΙΟΝΙ

ΛΑΣΕΡ ΙΝ?ΙΣΙΒΙΛΙ ΧΗΕ ΠΟΣΣΟΝΟ, ΙΝ ΧΑΣΟ ΔΙ

ΓΥΑΣΤΟ ΔΕΛ ΣΙΣΤΕΜΑ ΔΙ ΠΡΟΤΕΖΙΟΝΕ Ε ΔΙ

ΕΣΠΟΣΙΖΙΟΝΕ ΠΑΡΤΙΧΟΛΑΡΜΕΝΤΕ

ΠΡΟΛΥΝΓΑΤΑ, ΡΙΣΥΛΤΑΡΕ ΔΑΝΝΟΣΕ ΠΕΡ ΓΛΙ

ΟΧΧΗΙ.

Θυεστο αππαρεχχηιο ινχορπορα υν δισποσιτιπο λασερ,

εδ χλασσιφιχατο νελλα χατεγορια �ΠΡΟΔΟΤΤΟ ΛΑΣΕΡ

ΧΛΑΣΣΕ 1ⓒ. Υν συο υτιλιζζο ιμπροπριο (ο χομυνθυε

διφφορμε δαλλε ιστρυζιονι ριπορτατε νελ πρεσεντε

μανυαλε) πυ προποχαρε υνα περιχολοσα εσποσιζιονε
διρεττα αλ ραγγιο λασερ.

ΠΡΕΧΑΥΖΙΟΝΕ ΔΙ ΣΙΧΥΡΕΖΖΑ

Ιν πρεπισιονε δι υν λυνγο περιοδο δι ινυτιλιζζο, σι

χονσιγλια δι σχολλεγαρε λ∏αππαρεχχηιο δαλλα πρεσα δι

χορρεντε. Επιταρε ινολτρε δι εσπορλο αλλα πιογγια ο αδ

υνα εχχεσσιπα υμιδιτ αμβιενταλε.

ΠΕΡΙΧΟΛΟ

Περ θυαλσιασι επεντυαλε ιντερπεντο δι μεσσα α πυντο ο

δι ριπαραζιονε, ριπολγερσι εσχλυσιπαμεντε αδ υν Χεντρο

δι Ασσιστενζα Τεχνιχα αυτοριζζατο ΛΓ.

Αλ φινε δι πρεπενιρε επεντυαλι φολγοραζιονι σι

ραχχομανδα ινολτρε δι επιταρε δι σμονταρε

λ∏αππαρεχχηιο. Λ∏ασσενζα, αλ συο ιντερνο, δι παρτι χηε

ριχηιεδονο μανυτενζιονε νε ρενδε δελ τυττο ινυτιλε λο

σμονταγγιο.

ΑΤΤΕΝΖΙΟΝΕ

Λα δυπλιχαζιονε ε λα ριπροδυζιονε ιν πυββλιχο δι ναστρι

πρε-ρεγιστρατι δεπονο εσσερε εφφεττυατε ιν οσσερπανζα

αλλε πιγεντι λεγγι ε δισποσιζιονι ρελατιπε αλλα τυτελα δει

διριττι δ∏αυτορε.
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ΑΤΤΕΝΖΙΟΝΕ

ΑΤΤΕΝΖΙΟΝΕ: ΝΕΛΛ∏ΑΠΠΑΡΕΧΧΗΙΟ ΣΟΝΟ ΠΡΕΣΕΝΤΙ

ΑΛΤΕ ΤΕΝΣΙΟΝΙ. ΝΟΝ ΧΕΡΧΑΡΕ ΔΙ ΑΠΡΙΡΕ ΙΛ

ΜΟΒΙΛΕ. ΝΕΛΛ∏Ε?ΕΝΤΥΑΛΕ ΧΑΣΟ ΔΙ ΓΥΑΣΤΙ

ΡΙ?ΟΛΓΕΡΣΙ ΕΣΧΛΥΣΙ?ΑΜΕΝΤΕ ΑΔ ΥΝ ΧΕΝΤΡΟ ΔΙ

ΑΣΣΙΣΤΕΝΖΑ ΤΕΧΝΙΧΑ ΑΥΤΟΡΙΖΖΑΤΟ.

ΑΤΤΕΝΖΙΟΝΕ

Νον εφφεττυαρε αλχυνα οπεραζιονε νον πρεπιστα ιν

θυεστο μανυαλε; Ιν χασο δι προβλεμι ριπολγερσι
εσχλυσιπαμεντε αδ υν Χεντρο δι Ασσιστενζα

θυαλιφιχατο.

Ιλ πιχκυπ λασερ υτιλιζζατο ιν θυεστο προδοττο πυ

γενεραρε ραδιαζιονι χηε συπερανο ι λιμιτι πρεπιστι
δαλλα Χλασσε 1.

ΧΑΥΤΙΟΝ: ΙΝ?ΙΣΙΒΛΕ ΛΑΣΕΡ ΡΑΔΙΑΤΙΟΝ ΩΗΕΝ ΟΠΕΝ

ΑΝΔ ΙΝΤΕΡΛΟΧΚΣ ΔΕΦΕΑΤΕΔ. Α?ΟΙΔ ΕΞΠΟΣΥΡΕ ΤΟ

ΒΕΑΜ.

ΩΑΡΝΙΝΓ: ΟΣΨΝΛΙΓ ΛΑΣΕΡΣΤΡ ΛΝΙΝΓ Ν Ρ ΔΕΝΝΑ

ΔΕΛ Ρ ΠΠΝΑΔ ΣΤΡ ΛΕΝ Ρ ΦΑΡΛΙΓ.

ΑΤΤΕΝΤΙΟΝ: Θυανδ Ι∏αππαρειλ εστ ουπερτ, νε πασ σ∏εξποσερ
αυξ ραδιατιονσ ινπισιβλεσ δυ φαισχεαυ λασερ.

ΧΛΑΣΣ 1 ΛΑΣΕΡ ΠΡΟΔΥΧΤ

ΚΛΑΣΣΕ 1 ΛΑΣΕΡ ΠΡΟΔΥΚΤ

ΛΥΟΚΑΝ 1 ΛΑΣΕΡ ΛΑΙΤΕ

ΚΛΑΣΣ 1 ΛΑΣΕΡ ΑΠΠΑΡΑΤ

ΧΛΑΣΣΕ 1 ΠΡΟΔΥΙΤ ΛΑΣΕΡ



Παννελλο φρονταλε Παννελλο ποστεριορε

Παννελλο φρονταλε

1. Πυλσαντε ΜΔΣΣ.

2. Αχχενσιονε/σπεγνιμεντο.
3. Αττιπαζιονε σιστεμα Ηι-Τονε περ λ∏αχεντυαζιονε

δει τονι αλτι.

4. Διμοστραζιονε δελλε φυνζιονι νελ δισπλαψ(οττενιβιλε
αδ αππαρεχχηιο σπεντο)

5. Αττιπαζιονε σιστεμα ΥΒΒ (Υλτρα Βασσ Βοοστερ) περ

λ∏αχχεντυαζιονε δει τονι βασσι.

6. Ρεγολαζιονε ορολογιο.
7. Προγραμμαζιονε τιμερ.

8. Σελεζιονε δελλα πισυαλιζζαζιονε νελ δισπλαψ.
9. Υσχιτα περ χολλεγαμεντο χυφφια.

10. Προγραμμαζιονε / Μεμοριζζαζιονε.

11. Ριπετιζιονε δελλα λεττυρα.

12. Δεχκ Α (σολο ριπροδυζιονε).
13. Σελεζιονε δελ τιπο δι εθυαλιζζαζιονε.
14. Χομμυταζιονε ριχεζιονε μονο/στερεο ιν ΦΜ ο

αττιπαζιονε φιλτρο αντιντερφερενζε ιν ΑΜ (ΡΙΦ).
15. Ρεγιστραζιονε/Παυσα ιν ρεγιστραζιονε.
16. Ριχερχα εμιττεντι ραδιο ιν ορδινε δι φρεθυενζα

δεχρεσχεντε ο χρεσχεντε / Απανζαμεντο πελοχε ο

ριαππολγιμεντο δελ ναστρο / Πασσαγγιο αλ βρανο

πρεχεδεντε ο συχχεσσιπο δελ ΧΔ() /

Ριχερχα πελοχε ιν απαντι ο αλλ∏ινδιετρο νελ ΧΔ.

17. Σελεζιονε δελ τιπο δι εθυαλιζζαζιονε.
18. Δεχκ Β (ριπροδυζιονε/ρεγιστραζιονε).
19. Πρεσα δι χολλεγαμεντο δελ μιχροφονο(οπζιοναλε).
20. Ρεγολατορε δι σοπριμπρεσσιονε περ ιλ μιχροφονο

(οπζιοναλε)
21. Σελεζιονε δελλα πελοχιτ δι δυπλιχαζιονε δελ ναστρο.

22. Σελεζιονε δελλα μοδαλιτ δι ινπερσιονε δελλο

σχορριμεντο δελ ναστρο ( , ,).
Αζζεραμεντο δελλ∏ινδιχαζιονε δελ

χονταμαστρο(οπζιοναλε)
23.Παυσα νελλα λεττυρα δελ ΧΔ /Αζζεραμεντο

δελλ∏ινδιχαζιονε δελ χονταναστρο.

Παυσα νελλα λεττυρα δελ ΧΔ(οπζιοναλε).
24. Ρεγιστραζιονε χον αππιο σινχρονιζζατο (ΧΔ

ΣΨΝΧΗΡΟ ΡΕΧΟΡΔΙΝΓ).
25. Σελεζιονε δελλα σοργεντε δα ριπροδυρρε.
26. Ρεγολαζιονε δελ πολυμε δ∏ασχολτο.

27. Μανοπολα θΟΓ
∞ Πρεσετ γι /συ
∞ Ιμποσταζιονε γι /συ(ΧΛΟΧΚ/ΤΙΜΕ)
∞ Σαλτα γι /συ(Τραχχια ΧΔ)

28. Σελεζιονε δελλα σοργεντε δα ριπροδυρρε.
29. Χασσεττο πορτα-ΧΔ.
30. Απερτυρα/χηιυσυρα δελ χασσεττο πορτα-ΧΔ.
31. Ροταζιονε πιαττο πορτα-ΧΔ.
32. Σελεζιονε ΧΔ 1, 2 ο 3.

33. Σενσορε ριχεζιονε σεγναλι αδ ινφραροσσι δαλ

τελεχομαν.

Παννελλο ποστεριορε
34. Ινγρεσσο αντεννα ΦΜ οπζιοναλε (δα ποσιζιοναρε ιν

φυνζιονε δελλα μιγλιορε ριχεζιονε). Λ∏αντεννα περ

λα ριχεζιονε ιν βανδα ΑΜ ινχορπορατα

νελλ∏αππαρεχχηιο.
35. Ινγρεσσο χολλεγαμεντο σοργεντε αυδιο αυσιλιαρια.

36.Μορσεττι χολλεγαμεντο διφφυσορι.

37.Σελεττορε τενσιονε δι αλιμενταζιονε (οπζιοναλε).
38.Χαπο δι αλιμενταζιονε.
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1. Ινδιχαζιονε δει βρανι δελ ΧΔ.

2. Αττιπαζιονε ρεγιστραζιονε χον αππιο σινχρονιζζατο

(ΧΔ ΣΨΝΧΗΡΟ ΡΕΧΟΡΔΙΝΓ).
3. Λεττυρα δι υν ΧΔ/ Παυσα.

4. Προγραμμαζιονε δελλ∏ορδινε δι λεττυρα δει βρανι δει ΧΔ.

5. Προγραμμαζιονε δελλα ριπετιζιονε δελλα λεττυρα δει ΧΔ.

6. Σοργεντε σελεζιονατα / Λιπελλο δελ πολυμε δ∏ασχολτο /

Λιπελλο φυνζιονε Υλτρα Βασσ Βοοστερ.

7. Σιντονια ΦΜ στερεο.

8. Ριχεζιονε στερεο ιν ΦΜ.

9. Ορολογιο / Χονταναστρο / Δυρατα δελ βρανο δελ ΧΔ /

Φρεθυενζα σιντονιζζατα.

10. Ριδυζιονε δελλε ιντερφερενζε δυραντε λα ρεγιστραζιονε
δι υν∏εμιττεντε ιν βανδα ΑΜ.

11. Αττιπαζιονε ριχερχα αυτοματιχα δελλε εμιττεντι.

12. Ινδιχαζιονε δελ ΧΔ σελεζιονατο.

13. Αττιπαζιονε μεμορια.

14. Αττιπαζιονε αββασσαμεντο μομεντανεο δελ πολυμε

δ∏ασχολτο.

15. Προγραμμαζιονε σπεγνιμεντο ριταρδατο.

16. Ρεγολαζιονε δελ πολυμε δ∏ασχολτο.

17. Αττιπαζιονε δελ τιμερ.

18. Ινδιχατορε δι λιπελλο.

19. Αττιπαζιονε σιστεμα Υλτρα Βασσ Βοοστερ.

20. Ιιδιχατορε δι ΗΙ-ΤΟΝΕ.

21. Τιπο δι εθυαλιζζαζιονε σελεζιονατα.

22. Ριπροδυζιονε χασυαλε δει βρανι αττιπατα.

23. Ρεγιστραζιονε ιν χορσο / Παυσα ιν ρεγιστραζιονε.
24. ?ελοχιτ δι δυπλιχαζιονε δι υν ναστρο.

25. Αττιπαζιονε δεχκ Β.

26. Διρεζιονε δι σχορριμεντο δει ναστρι.

27. Μοδαλιτ δι ινπερσιονε δελλο σχορριμεντο α φινε ναστρο.

28. Αττιπαζιονε δεχκ Α.

29. Λιμιτε δελλε μεμοριε προγραμμαβιλι περ λ∏ορδινε δι

λεττυρα δει βρανι ε περ λε πρεσελεζιονι δελλε εμιττεντι

πρεσελεζιονατε.

Δεσχριζιονε χομανδι

1. Αχχενσιονε/σπεγνιμεντο.
2. Προγραμμαζιονε σπεγνιμεντο αυτοματιχο.

3. Αββασσαμεντο ισταντανεο δελ πολυμε δι ασχολτο.

4. Χοντρολλο α διστανζα δελ ρεγιστρατορε
∞ Δεχκ Α : Σελεζιονε δελ δεχκ Α

∞ Δεχκ Β : Σελεζιονε δελ δεχκ Β
∞ Αππιο ιν ρεγιστραζιονε/παυσα ιν ρεγιστραζιονε

( /ΡΕΧ)

∞ Αρρεστο δελλα ριπροδυζιονε ο δελλα ρεγιστραζιονε ( )
∞ Αππιο ιν ριπροδυζιονε ( )
∞ Ριαππολγιμεντο/απανζαμεντο πελοχε δελ ναστρο

(/)
5. Πυλσαντε ΜΔΣΣ.

6. Σελεζιονε δελλα σοργεντε δα ριπροδυρρε.
7. Ριχηιαμο εμιττεντι μεμοριζζατε( )
8. Χοντρολλο α διστανζα δελ λεττορε δι ΧΔ

∞ ΠΡΟΓΡΑΜ: Προγραμμαζιονε δελλ∏ορδινε δι

λεττυρα δει παρι βρανι.

∞ Σελεζιονε δελ ΧΔ.
∞ ΡΕΠΕΑΤ: Ριπετιζιονε δελλα λεττυρα.

∞ ΠΛΑΨ/ΠΑΥΣΕ : Αππιο δελλα λεττυρα/παυσα
ιν ριπροδυζιονε.

∞ ΣΤΟΠ/ΧΛΕΑΡ ( ): Πρεμενδολο υνα πολτα σι

αρρεστα λα λεττυρα δει βρανι, πρεμενδολο δυε

πολτε σι χανχελλα λα προγραμμαζιονε
δελλ∏ορδινε δι λεττυρα επεντυαλμεντε ιμποστατα.

∞ ΣΚΙΠ/ΣΕΑΡΧΗ ( ): Ριχερχα

δελλ∏ινιζιο δει παρι βρανι ο ριχερχα πελοχε δι υν

δετερμινατο πυντο δι υν βρανο.

∞ ΡΑΝΔΟΜ : Ριπροδυζιονε χασυαλε δει βρανι.

9. Ρεγελαζιονε δελ πολυμε δι ασχολτο( )
10. Σελεζιονε δελλ∏εθυαλιζζαζιονε (ρισποστα λινεαρε,

μυσιχα ποπ, μυσιχα ροχκ, μυσιχα χλασσιχα).
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Πορτατα

Ιλ τελεχομανδο ηα υνα πορτατα μασσιμα παρι α χιρχα 7

μετρι.

ΑΤΤΕΝΖΙΟΝΕ

Υνα ιλλυμιναζιονε αμβιενταλε μολτο φορτε ο λα

πρεσενζα δι οσταχολι επεντυαλμεντε ιντερποστι τρα ιλ

τελεχομανδο ε λ∏αππαρεχχηιο ποσσονο

χομπρομεττερε λα ριχεζιονε δει ραγγι ινφραροσσι ε, δι

χονσεγυενζα, ιλ χοντρολλο α διστανζα δελλε παριε

φυνζιονι οπερατιπε δελλ∏αππαρεχχηιο.

Βαττεριε δελ τελεχομανδο

Ιλ τελεχομανδο αλιμεντατο δα δυε βαττεριε

φορματο �ΑΑΑⓒ (ΥΜ-4, ΙΕΧ Ρ03). Σι ραχχομανδα

δι υτιλιζζαρε σολο βαττεριε δι αλτα θυαλιτ .
Μαν μανο χηε λε βαττεριε σι σχαριχανο, λα πορτατα
δελ τελεχομανδο σι ριδυχε. Λε βαττεριε παννο

περταντο σοστιτυιτε νον αππενα σι μανιφεστα

θυεστο ινχονπενιεντε.

Ινσεριρε λε βαττεριε νυοπε ρισπεττανδο λε πολαριτ
ινδιχατε νελλα φιγυρα α λατο.

Επιταρε δι υτιλιζζαρε χοντεμπορανεαμεντε βαττεριε

πεχχηιε ε νυοπε, χον λιπελλι δι χαριχα διπερσι. Σι

χονσιγλια ινολτρε δι υτιλιζζαρε πρεφεριβιλμεντε
βαττεριε δελλα μεδεσιμα μαρχα, δατο χηε ταλπολτα

τρα βαττεριε δι μαρχηε διπερσε σι ποσσονο
περιφιχαρε διφφερενζε δι τενσιονε.

Τογλιερε λε βαττεριε δαλ τελεχομανδο θυαλορα σε

νε πρεπεδα υν λυνγο περιοδο δι ινυτιλιζζο.

Χολλεγαμεντο δι υνα σοργεντε
αυδιο αυσιλιαρια

Αγλι ινγρεσσι ΑΥΞ συλ ρετρο δελλ∏αππαρεχχηιο σι πυ
χολλεγαρε λ∏υσχιτα αυδιο δι υνα σοργεντε αυσιλιαρια,

χομε αδ εσεμπιο υν τελεπισορε, υν πιδεορεγιστρατορε,
υνα πιδεοχαμερα, οδ αλτρο ανχορα.

Χολλεγαμεντο δει διφφυσορι

Χολλεγαρε ι χαπεττι ροσσι δι χιασχυν διφφυσορε αι

μορσεττι ροσσι χοντρασσεγνατι δαλλ∏ινδιχαζιονε �+ⓒ.

Χολλεγαρε ι χαπεττι νερι δι χιασχυν διφφυσορε αι μορσεττι

νερι χοντρασσεγνατι δαλλ∏ινδιχαζιονε �-ⓒ.
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ΥΣΟ ΔΕΛ ΤΕΛΕΧΟΜΑΝΔΟ

ΧΟΛΛΕΓΑΜΕΝΤΙ

ΟΝ/ΣΤΑΝΔΒΨ

ΠΡΟΧΕΣΣΟΡ

ΜΥΛΤΙθΟΓΔΑΛΧΟΝΤΡΟΛ

16 ΒΙΤΔΥΑΛ Δ/Α ΧΟΝ?ΕΡΤΕΡ
ΧΗΑΝΓΕΡ

ΔΙΣΠ Ψ ΜΟΔΕ

ΠΡΟΓ/ΜΕΜΟΡΨ ΡΕΠΕΑΤ

ΧΟΥΙΝΤ ΡΕΣΕΤ

ΗΓΗ -ΔΥΒΒΝΓ-ΝΟΡΜΑΛ

ΠΗΟΝΕ

ΧΛΟΧΚ

ΔΕΜΟ

ΠΟΩΕΡ

ΧΛΟΧΚ

ΜΟΔΕ/ΡΦ ΡΕΧΠΑΥΣΕ ΧΔ ΣΨΝΧ.

ΤΥΝΙΝΓ

ΥΠ

ΤΥΝΙΝ

ΔΟΩΝ

ΧΔΠΑΥΣΕ

?ΟΧΑΛ ΧΛΑΣΣΙΧ θΑΖΖ

ΠΡΕΣΕΤ
ΧΛ ΑΡ/ΣΕΤΔΟΩΝ

ΠΡΕΣΕΤ
ΥΠ

ΔΙΣΧ1 ΔΙΣΧ2 ΔΙΣΧ3 ΔΙΣΧΣΚΙΠ
ΟΠΕΝΧΛΟΕ

Ρ

MDSS

ΤΥΝ Ρ/ΒΑΝΔ ΤΑΠΕ Α/Β ΑΥΞ

ΔΟΩΝ

ΥΠ

?ΟΛΥΜΕ
ΧΟΝΤΡΟΛ

ΧΔ

HI-TONE

UBB

ΠΛΑΨ ΡΕΧ/ ΠΛΑΨ

ΤΑΠΕ Α

ΟΠΕΝ

ΧΟΝΤΙΝΥΟ Σ ΠΛΑΨ

ΤΑΠΕ Β

ΣΗΨΝΧΡΟ ΔΥΒΒΙΝΓ

ΟΠΕΝ

ΠΛΑΨ ΡΟΚ ΠΟΠ

ΜΥΛΤΙ ΔΨΝΑΜΙΧ ΣΟΥΝΔ ΜΙΔΙ ΧΟΜΠΟΝΕΝΤ ΣΨΣΤΕΜ

3030
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ΡΔιφφυσορε δι σινστρα Διφφυσορε δι δεστρα



Χολλεγαμεντο δελλε αντεννε

Χολλεγαμεντο δελλε αντεννε

Περ ι μοδελλι χομμερχιαλιζζατι ιν Ευροπα, φαρε

ριφεριμεντο αλλε φιγυρε
�

ⓒε� ⓒ.

Περ ι μοδελλι χομμερχιαλιζζατι ιν τυττι γλι αλτρι Παεσι,

φαρε ριφεριμεντο αλλε φιγυρε
�

ⓒε� ⓒ.

ΙΜΠΟΡΤΑΝΤΕ

Χολλεγαμεντο δελλ∏αντεννα ΦΜ

Λ∏αντεννα εστερνα σι ρενδε νεχεσσαρια σολο σε ι

σεγναλι ΦΜ σονο παρτιχολαρμεντε δεβολι ε λα λορο

ριχεζιονε ρισυλτα μολτο διστυρβατα. Ιν θυεστο χασο,

χολλεγαρε λ∏αντεννα αλλ∏ινγρεσσο χοντρασσεγνατο
δαλλ∏ινδιχαζιονε �ΦΜⓒ, συλ ρετρο δελλ∏αππαρεχχηιο.

31

42
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ΧΟΛΛΕΓΑΜΕΝΤΙ

ΑΜ

ΦΜ

ΣΩ

ΜΩ

ΦΜ

ΓΝΔ

ΓΝΔ

Αντεννα ΑΜ δα

ιντερνο

(φορνιτα ιν δοταζιονε)

Αντεννα ΜΩ/ΛΩ δα ιντερνο

Αντεννα ΦΜ δα ιντερνο

(πιαττινα)

Ποσιζιοναρε

λ∏αντεννα ιν

μοδο δα

οττενερε λα

ριχεζιονε

μιγλιορε

Ποσιζιοναρε λ∏αντεννα

ιν μοδο δα οττενερε λα

ριχεζιονε μιγλιορε

Αντεννα ΣΩ

δα εστερνο

(νον φορνιτα ιν

δοταζιονε)

Χονδυττορε αντεννα ΜΩ

Χονδυττορε αντεννα ΦΜ

Αρροτολαρε λε εστρεμιτα
δει χονδυττορι

Αντεννα ΦΜ δα

ιντερνο (πιαττινα)

Χαπο χοασσιαλε δα 75

Αντεννα ΦΜ δα εστερνο

(νον φορνιτα ιν δοταζιονε)

Αντεννα ΦΜ

δα εστερνο

(νον φορνιτα ιν

δοταζιονε)

Χαπο

χοασσιαλε δα

75

Αντεννα ΦΜ δα εστερνο

(νον φορνιτα ιν δοταζιονε)

Αντεννα ΦΜ δα εστερνο

(νον φορνιτα ιν δοταζιονε)

ΜΩ
/ΛΩ

ΦΜ

75

ΦΜ

75

ΑΜ

Δυε βανδε (ΦΜ/ΑΜ)1

Τρε βανδε (ΦΜ/ΜΩ/ΣΩ)3

Τρε βανδε (ΦΜ/ΜΩ/ΛΩ)2

Περ λα ριχεζιονε δελλε βανδε ΜΩ

ε ΛΩ χολλεγαρε λ∏αντεννα αι

μορσεττι χοντρασσεγνατι δαλλα

σχριττα �ΜΩ/ΛΩⓒ.

Περ λα ριχεζιονε δελλα βανδα ΜΩ

χολλεγαρε λ∏αντεννα αι μορσεττι

χοντρασσεγνατι δαλλα σχριττα

�ΑΜⓒ.

Δυε βανδε [ΦΜ/ΑΜ(ΜΩ)]4

Αντεννα ΜΩ/ΛΩ

δα ιντερνο

Αντεννα ΜΩ

δα ιντερνο (φορνιτα
ιν δοταζιονε)
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ΡΕΓΟΛΑΖΙΟΝΕ ΔΕΛΛ∏ΟΡΟΛΟΓΙΟ

Εσεμπιο: Σι ιμμαγινι δι πολερ ρεγολαρε λ∏ορολογιο
συλλε ορε 9:25.

1. Πρεμερε ιλ πυλσαντε ΧΛΟΧΚ.

Λ∏ινδιχαζιονε δελλ∏ορολογιο ινιζια α λαμπεγγιαρε.
Σε λ∏ορολογιο γι στατο ρεγολατο ιν πρεχεδενζα,
τενερε πρεμυτο ιλ πυλσαντε ΧΛΟΧΚ περ χιρχα 1,5

σεχονδι.

2. Σελεζιοναρε, περ μεζζο δει πυλσαντι ΠΡΕΣΕΤ

ΔΟΩΝ ( ) οππυρε ΠΡΕΣΕΤ ΥΠ ( ), ιλ χιχλο δα

12 ορε ο θυελλο δα 24 ορε (ο ρυοταρε λα μανοπολα θΟΓ).

3. Περ χονφερμαρε λ∏αππενυτα σελεζιονε δελ χιχλο

οραριο, πρεμερε ιλ πυλσαντε ΧΛΕΑΡ/ΣΕΤ.

4. Ιμποσταρε λ∏ορα, περ μεζζο δει πυλσαντι ΠΡΕΣΕΤ

ΔΟΩΝ ( ) οππυρε ΠΡΕΣΕΤ ΥΠ ( )

(ο ρυοταρε λα μανοπολα θΟΓ).

5. Χονφερμαρε λ∏αππενυτα ιμποσταζιονε δελλ∏ορα

πρεμενδο ιλ πυλσαντε ΧΛΕΑΡ/ΣΕΤ.

6. Ιμποσταρε ι μινυτι, περ μεζζο δει πυλσαντι
ΠΡΕΣΕΤ ΔΟΩΝ ( ) οππυρε ΠΡΕΣΕΤ ΥΠ ( )

(ο ρυοταρε λα μανοπολα θΟΓ).

7. Χονφερμαρε λ∏αππενυτα ιμποσταζιονε δει μινυτι

πρεμενδο ιλ πυλσαντε ΧΛΕΑΡ/ΣΕΤ.

Λ∏ορολογιο ινιζια α φυνζιοναρε.

ΑΤΤΕΝΖΙΟΝΕ

Ινδιχαζιονε �ΑΜ 12:00ⓒ = μεζζανοττε

Ινδιχαζιονε �ΠΜ 12:00ⓒ = μεζζογιορνο.

Ιν χασο δι ιντερρυζιονε δελλ∏αλιμενταζιονε

Λα ρεγολαζιονε δελλ∏ορολογιο ε λ∏επεντυαλε

προγραμμαζιονε δελ τιμερ πενγονο χανχελλατε, ε νελ

δισπλαψ πιενε πισυαλιζζατα λ∏ινδιχαζιονε λαμπεγγιαντε
�

--:--ⓒ.

ΧΛΟΧΚ

ΑΜ

(24ΗΡ) (12ΗΡ)ο

ΑΜ

ΑΜ

ΜΥΛΤΙ
θΟΓ ΔΙΑΛ

ΧΟΝΤΡΟΛ

ΤΥΝΙΝΓ

ΥΠ

ΤΥΝΙΝΓ
ΔΟΩΝ

ΠΡΕΣΕΤΧΛΕΑΡ/ΣΕΤΔΟΩΝ

ΠΡΕΣΕΤ

ΥΠ

ΜΥΛΤΙ
θΟΓ ΔΙΑΛ

ΧΟΝΤΡΟΛ

ΤΥΝΙΝΓ

ΥΠ

ΤΥΝΙΝΓ
ΔΟΩΝ

ΠΡΕΣΕΤΧΛΕΑΡ/ΣΕΤΔΟΩΝ

ΠΡΕΣΕΤ

ΥΠ

ΜΥΛΤΙ
θΟΓ ΔΙΑΛ

ΧΟΝΤΡΟΛ

ΤΥΝΙΝΓ

ΥΠ

ΤΥΝΙΝΓ
ΔΟΩΝ

ΠΡΕΣΕΤΧΛΕΑΡ/ΣΕΤΔΟΩΝ

ΕΤ

ΑΜ

ΑΜ

ΑΜ

ΜΥΛΤΙ
θΟΓ ΔΙΑΛ

ΧΟΝΤΡΟΛ

ΤΥΝΙΝΓ

ΥΠ

ΤΥΝΙΝΓ
ΔΟΩΝ

ΠΡΕΣΕΤΧΛΕΑΡ/ΣΕΤΔΟΩΝ

ΠΡΕΣΕΤ

ΥΠ

ΜΥΛΤΙ
θΟΓ ΔΙΑΛ

ΧΟΝΤΡΟΛ

ΤΥΝΙΝΓ

ΥΠ

ΤΥΝΙΝΓ
ΔΟΩΝ

ΠΡΕΣΕΤΧΛΕΑΡ/ΣΕΤΔΟΩΝ
ΕΤ

ΜΥΛΤΙθΟΓ ΔΙΑΛΧΟΝΤΡΟΛ

ΤΥΝΙΝΓ

ΥΠ

ΤΥΝΙΝΓ
ΔΟΩΝ

ΠΡΕΣΕΤΧΛΕΑΡ/ΣΕΤΔΟΩΝ

ΕΤ



Ρεγολαζιονε δελ πολυμε δ∏ασχολτο
Περ αυμενταρε ιλ πολυμε ρυοταρε λα μανοπολα ?ΟΛΥΜΕ ιν

σενσο οραριο, περ αββασσαρλο ρυοταρλα ιν σενσο αντιοραριο. Ιλ

πολυμε δ∏ασχολτο πυ εσσερε ρεγολατο ανχηε περ μεζζο

δεγλι απποσιτι πυλσαντι ?ΟΛΥΜΕ + ο - συλ τελεχομανδο.

Ρεγολαζιονε δελ βιλανχιαμεντο τιμβριχ

ΜΔΣΣ
Πρεμερε ιλ πυλσαντε ΜΔΣΣ περ ενφατιζζαρε ΑΧΥΤΙ(ΗΙ-ΤΟΝΕ),
ΒΑΣΣ(ΥΒΒ)εδ εφφετο συρρουνδ.

Γλι ινδιχατορι ΗΙ-ΤΟΝΕ ε ΥΒΒ σι αχχενδεραννο.

Περ χανχελλαρε πρεμερε ιλ πυλσαντε ΜΔΣΣ ανχορα πυλσαντε.
Περ αχχεντυαρε ι τονι βασσι

Πρεμερε ιλ πυλσαντε ΥΒΒ, ιν μοδο δα σελεζιοναρε

λ∏οπζιονε �ΥΒΒ-1ⓒ ο �ΥΒΒ-2ⓒ. Περ δισαττιπαρε λα φυνζιονε

δι αχχεντυαζιονε δει τονι βασσι, πρεμερε ανχορα ιλ

πυλσαντε ΥΒΒ ιν μοδο δα πισυαλιζζαρε νελ δισπλαψ
λ∏ινδιχαζιονε ΥΒΒ ΟΦΦ.

Περ αχχεντυαρε ι τονι αλτι

Πρεμερε ιλ πυλσαντε ΗΙ-ΤΟΝΕ.

Περ σελεζιοναρε λ∏εθυαλιζζαζιονε δεσιδερατα

Σονο δισπονιβιλι σει διπερσε εθυαλιζζαζιονι, χινθυε δελλε

θυαλι σονο ινδιχατε περ λα ριπροδυζιονε δι αλτρετταντι

γενερι μυσιχαλι:

ΦΛΑΤ: ρισποστα λινεαρε, σενζα εθυαλιζζαζιονε.
ΡΟΧΚ: αχχεντυαζιονε δελλε φρεθυενζε βασσε εδ αττε

ΠΟΠ: αττενυαζιονε δελλε φρεθυενζε βασσε εδ αλτε.

ΧΛΑΣΣΙΧ: αδαττα αλλα ριπροδυζιονε δι μυσιχα χλασσιχα.

θΑΖΖ: αδαττα αλλα ριπροδυζιονε δι μυσιχα δ∏ορχηεστρα,
ε περ ριχρεαρε λα τιπιχα ατμοσφερα δι υν φαζζ χλυβ.

Περ ασχολταρε ιν χυφφια

Χολλεγαρε υνα χυφφια αλλ∏υσχιτα ΠΗΟΝΕΣ συλ παννελλο
φρονταλε. Ινσερενδο λο σπινοττο δελλα χυφφια, ι διφφυσορι

πενγονο αυτοματιχαμεντε δισαβιλιτατι.

Αββασσαμεντο ισταντανεο δελ πολυμε

δ∏ασχολτο
Περ αββασσαρε ισταντανεαμεντε ιλ πολυμε δ∏ασχολτο (αδ
εσεμπιο νελ χασο ιν χυι σι δεσιδερι ρισπονδερε αδ υνα

τελεφονατα) πρεμερε ιλ πυλσαντε ΜΥΤΕ συλ τελεχομανδο. Νελ

δισπλαψ χομπαρε λ∏ινδιχαζιονε �ΜΥΤΕⓒ . Πρεμενδο

νυοπαμεντε ιλ πυλσαντε πιενε αυτοματιχαμεντε ρισταβιλιτο ιλ

πολυμε ιμποστατο ιν πρεχεδενζα.

Χομμυταζιονε ριχεζιονε στερεο/μονο ε

ριδυζιονε δει διστυρβι
Σε λα ριχεζιονε στερεο ιν ΦΜ διστυρβατα δα ρυμορε δι φονδο ε

ιντερφερενζε, πρεμερε ιλ πυλσαντε ΦΜ ΜΟΔΕ/ΡΙΦ περ
χομμυταρλα ιν μονο. Θυεστο πυλσαντε πυ εσσερε υτιλιζζατο

ανχηε περ ελιμιναρε γλι επεντυαλι ρυμορι χιχλιχι χηε σι ποσσονο
περιφιχαρε δυραντε λα ρεγιστραζιονε δι τρασμισσιονι ραδιοφονιχηε

τρασμεσσε ιν βανδα ΑΜ (ΜΩ/ΛΩ).

Πυλσαντε ΔΕΜΟ

Πρεμερε θυεστο πυλσαντε αδ αππαρεχχηιο αχχεσο ο σπεντο περ υνα

διμοστραζιονε δελλε φυνζιονι συλ δισπλαψ.
Περ χανχελλαρε, πρεμερε ιλ πυλσαντε ΠΟΩΕΡ ο ΔΕΜΟ.

Δυραντε λα διμοστραζιονε γλι υνιχι πυσαντι χηε φυνζιονανο σονο

ΠΟΩΕΡ ο ΔΕΜΟ ε ?ΟΥΛΜΕ.

Ριχερχα αυτοματιχα δελλε εμιττεντι
1. Αχχενδερε λ∏αππαρεχχηιο.
2. Σελεζιοναρε, περ μεζζο δελ πυλσαντε ΤΥΝΕΡ/ΒΑΝΔ συλ

παννελλο φρονταλε ο συλ τελεχομανδο, ιλσιντονιζζατορε.
Πρεμερε δι νυοπο ιλ πυλσαντε ΤΥΝΕΡ/ΒΑΝΔ περ
σελεζιοναρε λα γαμμα δ∏ονδα δεσιδερατα.

3. Περ εφφεττυαρε λα ριχερχα αυτοματιχα δελλε εμιττεντι,
πρεμερε περ χιρχα 1 σεχονδο ι πυλσαντι ΤΥΝΙΝΓ ΔΟΩΝ

( ) οππυρε ΤΥΝΙΝΓ ΥΠ ( ). Ριλασχιανδο ιλ

πυλσαντε, λα ριχερχα προσεγυε αυτοματιχαμεντε σινο αλλα

πριμα εμιττεντε σιντονιζζαβιλε. Μεντρε αττιπατα λα ριχερχα

αυτοματιχα, νελ δισπλαψ χομπαρε λ∏ινδιχαζιονε �ΑΥΤΟⓒ.

Ριχερχα μανυαλε δελλε εμιττεντι
1. Αχχενδερε λ∏αππαρεχχηιο.
2. Σελεζιοναρε, περ μεζζο δελ πυλσαντε ΤΥΝΕΡ/ΒΑΝΔ

συλ παννελλο φρονταλε ο συλ τελεχομανδο, ιλ
σιντονιζζατορε. Πρεμερε δι νυοπο ιλ πυλσαντε
ΤΥΝΕΡ/ΒΑΝΔ περ σελεζιοναρε λα γαμμα δ∏ονδα
δεσιδερατα.

3. Πρεμερε βρεπεμεντε ε ριπετυταμεντε ι πυλσαντι
ΤΥΝΙΝΓ ΔΟΩΝ ( ) οππυρε ΤΥΝΙΝΓ ΥΠ ),
ινμοδοδασιντονιζζαρελ∏εμιττεντε δεσιδερατα.

Μεμοριζζαζιονε δελλε πρεσελεζιονι
1. Περ χανχελλαρε λε πρεσελεζιονι γι μεμοριζζατε:

Πρεμερε ιλ πυλσαντε ΠΡΟΓΡΑΜ/ΜΕΜΟΡΨ περ
χιρχα 1,5 σεχονδι, ιν μοδο χηε νελ δισπλαψ πενγα
πισυαλιζζατα λ∏ινδιχαζιονε λαμπεγγιαντε �ΧΛΕΑΡⓒ.

Πρεμερε ιλ πυλσαντε δι χανχελλαζιονε ΧΛΕΑΡ/ΣΕΤ
μεντρε λ∏ινδιχαζιονε �ΧΛΕΑΡⓒ στα λαμπεγγιανδο.

2 Περ μεμοριζζαρε λε πρεσελεζιονι:
Σελεζιοναρε λα γαμμα δ∏ονδα δεσιδερατα, περ
μεζζο δελ πυλσαντε ΤΥΝΕΡ/ΒΑΝΔ συλ παννελλο
φρονταλε ο συλ τελεχομανδο.

Σιντονιζζαρε λ∏εμιττεντε δεσιδερατα, περ μεζζο

δει πυλσαντι δι σιντονια ΤΥΝΙΝΓ ΔΟΩΝ ( )
οππυρε ΤΥΝΙΝΓ ΥΠ ( ).
Πρεμερε ιλ πυλσαντε
ΠΡΟΓΡΑΜ/ΜΕΜΟΡΨ, ιν μοδο δα σελεζιοναρε λα

πρεσελεζιονε δεσιδερατα. Νελ δισπλαψ χομπαρε
λ∏ινδιχαζιονε �ΠΡΟΓΡΑΜ/ΜΕΜΟΡΨⓒ, ε

λ∏ινδιχαζιονε δελ νυμερο δελλα πρεσελεζιονε ινιζια
α λαμπεγγιαρε.
Μεντρε λ∏ινδιχαζιονε �ΜΕΜΟΡΨⓒ στα λαμπεγγιανδο,
πρεμερε νυοπαμεντε ιλ πυλσαντε
ΠΡΟΓΡΑΜ/ΜΕΜΟΡΨ;
λ∏εμιττεντε πιενε ιν ταλ μοδο μεμοριζζατα.

Περ μεμοριζζαρε αλτρε πρεσελεζιονι (σινο αδ υν

μασσιμο δι 30), ριπετερε λε προχεδυρε ινδιχατε νει

πρεχεδεντι παραγραφι.
3. Περ μεμοριζζαρε υνα δετερμινατα πρεσελεζιονε:

Σιντονιζζαρελ∏εμιττεντε δεσιδερατα.

Πρεμερε ιλ πυλσαντε ΠΡΟΓΡΑΜ/ΜΕΜΟΡΨ.

Σελεζιοναρε, περ μεζζο δει πυλσαντι ΠΡΕΣΕΤ

ΔΟΩΝ ( ) οππυρε ΠΡΕΣΕΤ ΥΠ ( )ο ρυοταρε λα

μανοπολα θΟΓ, λα πρεσελεζιονε δεσιδερατα, ιλ χυι

νυμερο ινιζιερ α λαμπεγγιαρε.
Μεντρελ∏ινδιχαζιονε δελ νυμερο δελλα

πρεσελεζιονε στα ανχορα λαμπεγγιανδο, πρεμερε
νυοπαμεντε ιλ πυλσαντε ΠΡΟΓΡΑΜ/ΜΕΜΟΡΨ.

4. Περ ριχηιαμαρε υνα δετερμινατα πρεσελεζιονε:
Πρεμερε (εδ επεντυαλμεντε μαντενερε πρεμυτο) ιλ

πυλσαντε ΠΡΕΣΕΤ ΔΟΩΝ ( ) οππυρε ΠΡΕΣΕΤ ΥΠ ( ),
ιν μοδο δα ριχηιαμαρε λα πρεσελεζιονε δεσιδερατα.

∞ Ψουρ χανα αλσο ρεχαλλ πρεσετσ βψ υσινγ τηε θΟΓ ΔΙΑΛ.
∞ Ε ποσσιβιλε ριχηιαμαρε ι πρεσετ υσαδο λα μανοπολα θΟΓ.
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Ινσεριμεντο δει Χομπαχτ Δισχ

1. Αχχενδερε λ∏αππαρεχχηιο ε σελεζιοναρε, περ
μεζζο δελ πυλσαντε ΧΔ, ιλ λεττορε δι Χομπαχτ Δισχ.

2. Εστραρρε, περ μεζζο δελ πυλσαντε ΧΔ

ΟΠΕΝ/ΧΛΟΣΕ, ιλ χασσεττο πορτα-ΧΔ.
3. Αππογγιαρε υν ΧΔ νελλ∏απποσιτο αλλογγιαμεντο,

χον λ∏ετιχηεττα ριπολτα περσο λ∏αλτο. Σε λο σι

δεσιδερα, ινσεριρε υν σεχονδο ΧΔ. Περ ινσεριρε υν

επεντυαλε τερζο ΧΔ, πρεμερε ιλ πυλσαντε ΔΙΣΧ

ΣΚΙΠ, ιν μοδο δα φαρε ρυοταρε ιλ πιαττο πορτα-ΧΔ ε

αππογγιαρε ιλ τερζο ΧΔ νελλ∏απποσιτο
αλλογγιαμεντο, σεμπρε χονλ∏ετιχηεττα ριπολτα περσο

λ∏αλτο.

ΑΤΤΕΝΖΙΟΝΕ

Περ ριπροδυρρε ι ΧΔ σινγολι δα 8 χεντιμετρι δι

διαμετρο, δισπορλινελλ∏αλλογγιαμεντο χιρχολαρε πι
ιντερνο.

4. Πρεμερε ιλ πυλσαντε ΧΔ ΟΠΕΝ/ΧΛΟΣΕ περ
ριχηιυδερε ιλ χασσεττο.

5. Πρεμερε ιλ πυλσαντε δι αππιο δελλα λεττυρα δελ ΧΔ

συλ παννελλο φρονταλε ΧΔ ΠΛΑΨ ( ) (οππυρε συλ

τελεχομανδο ). Λα ριπροδυζιονε ηα ινιζιο δαλ

πριμο βρανο δελ ΧΔ χηε σι τροπαπα

νελλ∏αλλογγιαμεντο δι σινιστρα δελ χασσεττο. Αλ

τερμινε δελ πριμο ΧΔ πενγονο λεττι γλι αλτρι ΧΔ χηε

σονο επεντυαλμεντε στατι ινσεριτι.

Δυραντε λα λεττυρα

Σε ιν υν αλλογγιαμεντο νον στατο χαριχατο αλχυν

ΧΔ, ιλ ρισπεττιπο νυμερο νον περρ πισυαλιζζατο

δυραντε λα σελεζιονε ιν σεθυενζα.

Αρρεστο δελλα λεττυρα

Περ ιντερρομπερε λα λεττυρα δει ΧΔ, πρεμερε ιλ

πυλσαντε δι αρρεστο ΣΤΟΠ ( ΧΛΕΑΡ/ΣΕΤ).

Σοσπενσιονε μομεντανεα δελλα λεττυρα

Περ σοσπενδερε μομεντανεαμεντε λα λεττυρα δελ ΧΔ,
πρεμερε ιλ πυλσαντε ΧΔ ΠΑΥΣΕ/ΧΟΥΝΤΕΡ ΡΕΣΕΤ

συλ παννελλο φρονταλε, οππυρε ιλ πυλσαντε συλ

τελεχομανδο. Περ ριπρενδερε λα λεττυρα, πρεμερλο
νυοπαμεντε.

Περ πασσαρε αλλα λεττυρα δι υν αλτρο ΧΔ

Πρεμερε ιλ πυλσαντε ΔΙΣΧ ΣΚΙΠ. Σε λα λεττυρα γι ιν

χορσο, λα ριπροδυζιονε δελλ∏αλτρο ΧΔ ηα

αυτοματιχαμεντε ινιζιο. Σε ινπεχε λ∏αππαρεχχηιο σι

τροπα ιν ΣΤΟΠ, νεχεσσαριο πρεμερε ιλ πυλσαντε δι

αππιο δελλα λεττυρα δελ ΧΔ συλ παννελλο φρονταλε (ΧΔ
ΠΛΑΨ οππυρε συλ τελεχομανδο ).

Λεττυρα δι υν σολο ΧΔ

Πρεμερε ιλ πυλσαντε ΔΙΣΧ ΔΙΡΕΧΤ ΠΛΑΨ( ΔΙΣΧ 1,
2, 3) χορρισπονδεντε αλ ΧΔ χηε σι πυολε ριπροδυρρε.

Περ εστραρρε ι ΧΔ δαλ χασσεττο

Φαρε φυοριυσχιρε, περ μεζζο δελ πυλσαντε ΧΔ

ΟΠΕΝ/ΧΛΟΣΕ, ιλ χασσεττο πορτα-ΧΔ, εδ εστραρρε ι ΧΔ.

Περ εστραρρε υν επεντυαλε τερζο ΧΔ, πρεμερε ιλ

πυλσαντε ΔΙΣΧ ΣΚΙΠ, ιν μοδο δα φαρε ρυοταρε ιλ πιαττο
πορτα-ΧΔ

Σοστιτυζιονε δει ΧΔ δυραντε λα λεττυρα

Μεντρε ιν χορσο λα ριπροδυζιονε δι υν ΧΔ σι ποσσονο
σοστιτυιρε, νελ χασσεττο, γλι αλτρι δυε. Θυεστα

οπεραζιονε νον ποσσιβιλε νελ χασο ιν χυι σια στατο

προγραμματολ∏ορδινε δι λεττυρα δει βρανι.

1. Εστραρρε, περ μεζζο δελ πυλσαντε ΧΔ

ΟΠΕΝ/ΧΛΟΣΕ, ιλ χασσεττο πορτα-ΧΔ.
2. Σοστιτυιρε ι ΧΔ. Ιλ ΧΔ χηε περρ ινσεριτο περρ

ινσεριτο δελλ∏αλλογγιαμεντο δι σινιστρα περρ

ριπροδοττο περ πριμο.
3. Πρεμερε ιλ πυλσαντε ΧΔ ΟΠΕΝ/ΧΛΟΣΕ περ

ριχηιυδερε ιλ χασσεττο.

ΑΤΤΕΝΖΙΟΝΕ

∞ Επιταρε δι σοπραππορρε δυε ΧΔ ιν υν υνιχο

αλλογγιαμεντο.
∞ Σε δυραντε λα λεττυρα δει ΧΔ σι δοπεσσερο νοταρε

δελλε ιντερφερενζε νελλα ριχεζιονε δι υν τελεπισορε

ποστο νελλε ιμμεδιατε πιχινανζε, σι ποσσονο
αλλονταναρε ι δυε αππαρεχχηι.

Ριχερχα δι υν δετερμινατο πυντο
δι υν βρανο

Λα ριχερχα δι υν δετερμινατο πυντο δι υν βρανο πυ
εσσερε εφφεττυατα χον λ∏αυσιλιο δελλ∏αυδιο ριπροδοττο αδ

αλτα πελοχιτ ο δελλ∏ινδιχαζιονε δελ τεμπο τρασχορσο

δαλλ∏ινιζιο δελ βρανο στεσσο.

Περ εφφεττυαρε λα ριχερχα αλλ∏ινδιετρο (περσο λ∏ινζιο δελ

βρανο):
Πρεμερε ιλ πυλσαντε , ε ριλασχιαρλο νον αππενα

σι αρριπα αλ πυντο δεσιδερατο.

Περ εφφεττυαρε λα ριχερχα ιν απαντι (περσο λα φινε δελ

βρανο):
Πρεμερε ιλ πυλσαντε , ε ριλασχιαρλο νον αππενα σι

αρριπα αλ πυντο δεσιδερατο.

Ριχερχα δι υν δετερμινατο βρανο

Θυεστα φυνζιονε περμεττε δι λοχαλιζζαρε

αυτοματιχαμεντε Ι∏ινιζιο δι ογνι βρανο δελ ΧΔ.
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∞ Επιταρε χατεγοριχαμεντε δι τρασπορταρε, μυοπερε ο

υρταρε λ∏αππαρεχχηιο μεντρε πι σονο ινσεριτι δει ΧΔ.
Ιν χασο χοντραριο σι ποσσονο δαννεγγιαρε
γραπεμεντε σια λ∏αππαρεχχηιο χηε γλι στεσσι ΧΔ.



Πρεμερε ιλ πυλσαντε ο ρυοταρε ιν σενσο

αντιοραριο λα μανοπολα θΟΓ. Περ λοχαλιζζαρε λ∏ινιιζιο

δελ βρανο πρεχεδεντε, πρεμερε ανχορα ιλ πυλσαντε.

Περ λοχαλιζζαρε Ι∏ινιζιο δελ βρανο συχχεσσιπο:

Πρεμερε ιλ πυλσαντε ο ρυοταρε ιν σενσο

οραριο λα μανοπολα θΟΓ. Περ λοχαλιζζαρε Ι∏ινιζιο δι υν

αλτρο βρανο συχχεσσιπο, πρεμερε ανχορα ιλ πυλσαντε.

Ριπετιζιονε δελλα λεττυρα

(Χοντρολλι συλ τελεχομμανδο)

Θυεστα φυνζιονε, χηε πυ εσσερε αττιπατα σολο τραμιτε

ιλ τελεχομανδο, βασατα συλλα ριπετιζιονε δελλα λεττυρα

δι υν βρανο ο δι υν γρυππο δι βρανι.

Περ ριπετερε χοντινυαμεντε λα λεττυρα δι υν σινγολο
βρανο

Πρεμερε ιλ πυλσαντε ΡΕΠΕΑΤ ιν μοδο χηε νελ δισπλαψ

χομπαια Ι∏ινδιχαζιονε �ΡΕΠΕΑΤ 1ⓒ ε θυινδι ιλ πυλσαντε δι

αππιο ιν ριπροδυζιονε ΠΛΑΨ/ΠΑΥΣΕ ( ).

Περ ριπετερε χοντινυαμεντε λα λεττυρα δι τυττι ι

βρανι δι υν σινγολο ΧΔ

Πρεμερε ιλ πυλσαντε ΡΕΠΕΑΤ ιν μοδο χηε νελ δισπλαψ

χομπαια Ι∏νδιχαζιονε �ΡΕΠΕΑΤ 1 ΔΙΣΧⓒ ε θυινδι ιλ

πυλσαντε δι αππιο ιν ριπροδυζιονε ΠΛΑΨ/ΠΑΥΣΕ ( ).

Περ ριπετερε χοντινυαμεντε λα λεττυρα δι τυττι ι

βρανι δι τυττι ι ΧΔ

Πρεμερε ιλ πυλσαντε ΡΕΠΕΑΤ ιν μοδο χηε νελ δισπλαψ

χομπαια Ι∏ινδιχαζιονε �ΡΕΠΕΑΤ ΑΛΛ ΔΙΣΧⓒ ε θυινδι ιλ

πυλσαντε δι αππιο ιν ριπροδυζιονε ΠΛΑΨ/ΠΑΥΣΕ ( ).

Περ ριπετερε χοντινυαμεντε λα λεττυρα δι τυττι ι

βρανι προγραμματι

Προγραμμαρε Ι∏ορδινε δι λεττυρα δεσιδερατο ε θυινδι

πρεμερε ιλ πυλσαντε ΡΕΠΕΑΤ ιν μοδο χηε νελ δισπλαψ

χομπαια Ι∏ινδιχαζιονε �ΡΕΠΕΑΤ 1ⓒ οππυρε

Ι∏ινδιχαζιονε �ΡΕΠΕΑΤ ΑΛΛ ΔΙΣΧⓒ.

Περ δισαττιπαρε λα φυνζιονε δι ριπετιζιονε δελλα

λεττυρα

Πρεμερε ιλ πυλσαντε ΡΕΠΕΑΤ, ιν μοδο χηε

Ι∏ινδιχαζιονε �ΡΕΠΕΑΤⓒ σχομπαια δαλ δισπλαψ.

ΑΤΤΕΝΖΙΟΝΕ

Μεντρε ιν χορσο λα λεττυρα δει βρανι ιν ορδινε

προγραμματο ποσσιβιλε ριπετερε σολο λα λεττυρα δι

υν σινγολο βρανο (�ΡΕΠΕΑΤ 1ⓒ) ο δι τυττι ι βρανι δι

τυττι ι ΧΔ χαριχατι (�ΡΕΠΕΑΤ ΑΛΛ ΔΙΣΧⓒ).

Προγραμμαζιονε δελΙ∏ορδινε δι

λεττυρα δει βρανι

Θυεστα φυνζιονε, χηε πυ εσσερε αττιπατα σολο τραμιτε

ιλ τελεχομανδο, περμεττε δι προγραμμαρελ∏ορδινε
δεσιδερατο δι λεττυρα δει βρανι δει ΧΔ. Σπεχιφιχανδο ιλ

νυμερο δελ ΧΔ (δα 1 α 3) ε ιλ νυμερο δι ογνι σινγολο
βρανο (δα 1 α 99), ποσσιβιλε

προγραμμαρελ∏ορδινεδεσιδερατο δι λεττυρα περ υν

μασσιμο δι 20 βρανι.

Μεμοριζζαζιονε δελλα προγραμμαζιονε
1. Αχχερταρσι χηε ιλ λεττορε δι ΧΔ σι τροπι ιν στοπ ε

πρεμερε ιλ πυλσαντε ΠΡΟΓΡΑΜ/ΜΕΜΟΡΨ. Νελ

δισπλαψ περρ πισυαλιζζατα Ι∏ινδιχαζιονε

�ΠΡΟΓΡΑΜⓒ ε λ∏ινδιχαζιονε λαμπεγγιαντε ρελατιπα

αλ ΧΔ σελεζιονατο.

2. Σελεζιοναρε, περ μεζζο δελ πυλσαντε ΔΙΣΧ ΣΚΙΠ,
ιλ ΧΔ δαλ θυαλε σι δεσιδερα ριχαπαρε ιλ πριμο βρανο

δελλα προγραμμαζιονε.
3. Σελεζιοναρε, πρεμενδο ι πυλσαντι δι ριχερχ ο

ιλ βρανο δεσιδερατο(ο ρυοταρε λα μανοπολα

θΟΓ).
4. Χονφερμαρε Ι∏αππενυτα σελεζιονε δελ πριμο βρανο

πρεμενδο ιλ πυλσαντε ΠΡΟΓΡΑΜ/ΜΕΜΟΡΨ.

5. Περ μεμοριζζαρε λε αλτρε σελεζιονι, ριπετερε λε

προχεδυρε ινδιχατε αι πρεχεδεντι παραγραφι δα 2 α 4.

6. Περ ιντραπρενδερε λα λεττυρα δει βρανι νελλ∏ορδινε

προγραμματο, πρεμερε ιλ πυλσαντε ΠΛΑΨ ( )
Χοντρολλο δελλα προγραμμαζιονε
Πρεμερε ριπετυταμεντε ιλ πυλσαντε
ΠΡΟΓΡΑΜ/ΜΕΜΟΡΨ μεντρε ιλ λεττορε δι ΧΔ σι τροπα

ιν στοπ. Αδ ογνι αζιοναμεντο δελ πυλσαντε περραννο

πισυαλιζζατι νελ δισπλαψ, ιν σεθυενζα, ιλ νυμερο δελ

δισχο ε ιλ νυμερο δελ βρανο προγραμματι, εδ ιλ ρελατιπο

νυμερο προγρεσσιπο δι μεμοριζζαζιονε.

Χανχελλαζιονε δελλα προγραμμαζιονε
Πρεμερε ιλ πυλσαντε ΠΡΟΓΡΑΜ/ΜΕΜΟΡΨ μεντρε ιλ

λεττορε δι ΧΔ σι τροπα ιν στοπ ε θυινδι πρεμερε ιλ

πυλσαντε δι χανχελλαζιονε ΧΛΕΑΡ .

Λα προγραμμαζιονε πιενε ινολτρε χανχελλατα

αυτοματιχαμεντε δαλλα μεμορια δελλ∏αππαρεχχηιο
θυανδο λο σι σπεγνε, οππυρε θυανδο σι απρε, περ
μεζζο δελ πυλσαντε ΧΔ ΟΠΕΝ/ΧΛΟΣΕ, ιλ χασσεττο

πορτα-ΧΔ.

Αγγιυντα δι υν βρανο αλλα προγραμμαζιονε

Πρεμερε ριπετυταμεντε ιλ πυλσαντε
ΠΡΟΓΡΑΜ/ΜΕΜΟΡΨ, ιν μοδο δα ριχηιαμαρε λα

πριμα προγραμμαζιονε ανχορα δισπονιβιλε (αλλα
θυαλε χορρισπονδε Ι∏ινδιχαζιονε �00ⓒ νελ δισπλαψ).
Σελεζιοναρε, πρεμενδο ι πυλσαντι δι ριχερχαο ,

ο ,
ιλ βρανο δεσιδερατο(ο ρυοταρε λα μανοπολα

θΟΓ).

Χονφερμαρε λ∏αππενυτα σελεζιονε δελ βρανο

πρεμενδο ιλ πυλσαντε ΠΡΟΓΡΑΜ.

3

2
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Μοδιφιχα δελλα προγραμμαζιονε
Πρεμερε ριπετυταμεντε ιλ πυλσαντε ΠΡΟΓΡΑΜ
μεντρε ιλ λεττορε δι ΧΔ σι τροπα ιν στοπ, ιν μοδο δα
ριχηιαμαρε ιλ βρανο δελ θυαλε σι δεσιδερα

χορρεγγερε λα προγραμμαζιονε.
Σελεζιοναρε, πρεμενδο ιλ πυλσαντε ΔΙΣΧ ΣΚΙΠ ε ι

πυλσαντι δι ριχερχα ο ιλ βρανο χηε σι
δεσιδερα ινσεριρε(ο ρυοταρε λα μανοπολα θΟΓ).

Χονφερμαρε Ι∏αππενυτα σελεζιονε δελ βρανο

πρεμενδο ιλ πυλσαντε ΠΡΟΓΡΑΜ/ΜΕΜΟΡΨ.

ΑΤΤΕΝΖΙΟΝΕ
Δυραντε λα λεττυρα δει παρι βρανι νελλ∏ορδινε

δεσιδερατο, Ι∏αζιοναμεντο δελ πυλσαντε ΔΙΣΧ ΣΚΙΠ
νον ηα αλχυν εφφεττο.

3

2

1
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Λεττυρα δι υνα χασσεττα

Θυεστο αππαρεχχηιο πυ ριπροδυρρε ε ρεγιστραρε σολο

ναστρι δι τιπο νορμαλε (νον αλ Χρομο ν Μεταλ).
1. Περ αττιπαρε ιλ ρεγιστρατορε ε σελεζιοναρε ιλ δεχκ

δεσιδερατο:

Αχχενδερε Ι∏αππαρεχχηιο ε σελεζιοναρε, περ
μεζζο δελ πυλσαντε ΤΑΠΕ Α/Β, ιλ ρεγιστρατορε. Σε

νεχεσσαριο, πρεμερε δι νυοπο ιλ πυλσαντε περ
σελεζιοναρε ιλ δεχκ δεσιδερατο. Ογνι πολτα χηε λο σι

πρεμε σι σελεζιονα αλτερνατιπαμεντε ιλ δεχκ Α

(σολο ριπροδυζιονε) οππυρε ιλ δεχκ Β (ριπροδυζιονε
ε ρεγιστραζιονε).

2. Περ ινσεριρε υνα χασσεττα:

Απριρε λο σπορτελλινο δι υν πανο χασσεττα,

πρεμενδο δελιχαταμεντε νελλα ποσιζιονε

χοντρασσεγνατα δαλλ∏ινδιχαζιονε ΟΠΕΝ. Ινσεριρε

νελ πανο λα χασσεττα χηε σι δεσιδερα ασχολταρε,
χον ιλ τραττο δι ναστρο ιν πιστα ριπολτο περσο ιλ βασσο.

Ριχηιυδερε λο σπορτελλινο.
3. Περ φαρε ινπερτιρε αυτοματιχαμεντε λα διρεζιονε

δι σχορριμεντο α φινε ναστρο (αυτορεπερσε):
Πρεμερε ιλ πυλσαντε ΠΛΑΨ ΜΟΔΕ, ιν μοδο δα

σελεζιοναρε λα μοδαλιτ δεσιδερατα.

Πριμο χασο: Δεχκ Α πριπο δελλα φυνζιονε δι

αυτορεπερσε ε δεχκ Β δοτατο δελλα φυνζιονε

δι αυτορεπερσε.

(Ιν θυεστο χασο νον σι πυ εφφεττυαρε λα

ριπροδυζιονε χοντινυα, ιν σεθυενζα, δι

αμβεδυε ι ναστρι)
α) ΔΕΧΚ Α (σολο ριπροδυζιονε δε υν λατο δελλα

χασσεττα)
Υν λατο : Ιλ δεχκ Α ριπροδυχε υν σολο λατο δελλα

χασσεττα, ε θυινδι σι αρρεστα.

β) ΔΕΧΚ Β

Υν λατο : Ιλ δεχκ Β ριπροδυχε υν σολο λατο δελλα

χασσεττα, ε θυινδι σι αρρεστα.

Αμβεδυε ι λατι : Α φινε ναστρο, λα

διρεζιονε δι σχορριμεντο

πιενε αυτοματιχαμεντε

ινπερτιτα, ε λα λεττυρα

ριπρενδε συλλ∏α λατο. Υνα

πολτα τερμινατα λα λεττυρα

δελλ∏αλτρο λατο,

λ∏αππαρεχχηιο σι αρρεστα.

Ριπροδυζιονε χοντινυα : Αλ τερμινε δι

ογνι λατο, λα διρεζιονε δι

σχορριμεντο δελ ναστρο

πιενε χοντινυαμεντε

ινπερτιτα, ε λα λεττυρα

ριπρενδε συλλ∏α λατο λατο

(σινο αδ υν μασσιμο δι 6

πολτε).
Σεχονδο χασο: Δεχκ Α ε Δεχκ Β πριπο δελλα

φυνζιονε δι αυτορεπερσε (σολο ριπροδυζιονε
δι υν λατο δελλα χασσεττα).

4. Περ δαρε αππιο αλλα λεττυρα:

Πρεμερε ιλ πυλσαντε δι αππιο δελλα λεττυρα ΠΛΑΨ

χορρισπονδεντε αλλα διρεζιονε δι σχορριμεντο δελ

ναστρο δεσιδερατα: περ ιλ λατο ριπολτο

περσολ∏εστερνο ε περ ιλ λατο ριπολτο Ι∏ιντερνο

δελλ∏αππαρεχχηιο. Σε ιλ δεχκ Α νον δοτατο δι

φυνζιονε αυτορεπερσε, ιλ λατο δελλα χασσεττα ριπολτο

περσο Ι∏ιντερνο δελλ∏αππαρεχχηιο νον πυ εσσερε

ριπροδοττο.
5. Περ φαρε απανζαρε πελοχεμεντε ο ριαππολγερε ιλ

ναστρο:

Πρεμερε ρισπεττιπαμεντε ιλ πυλσαντε δι

απανζαμεντο πελοχε ( ) οππυρε θυελλο δι

ριαππολγιμεντο ( )
6. Περ ιντερρομπερε λα λεττυρα:

Πρεμερε ιλ πυλσαντε δι αρρεστο ΣΤΟΠ ( ΧΛΕΑΡ/ΣΕΤ).
Σε νον στατα αττιπατα λα μοδαλιτ δι ινπερσιονε

δελλα διρεζιονε δι σχορριμεντο, λα λεττυρα σι

ιντερρομπε αυτοματιχαμεντε α φινε ναστρο.

Αζζεραμεντο δελ χονταναστρο

Περ αζζεραρε Ι∏ινδιχαζιονε δελ χονταναστρο πρεμερε ιλ

πυλσαντε ΧΟΥΝΤΕΡ ΡΕΣΕΤ. Μεντρε ιν χορσο λα

λεττυρα δελ λατο φρονταλε δελλα χασσεττα ( ) Ι∏ινδιχαζιονε

δελ χονταναστρο αυμεντα προγρεσσιπαμεντε, ε

θυανδο ιν χορσο λα λεττυρα δελ λατο ποστεριορε ( )
Ι∏ινδιχαζιονε δεχρεσχε.

2
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1. Αχχενδερε Ι∏αππαρεχχηιατυρα χολλεγατα

αλλ∏ινγρεσσο αυσιλιαριο (ΑΥΞ) ε πρεδισπορλα αλ

φυνζιοναμεντο.

2. Πρεμερε ιλ σελεττορε δι ινγρεσσο ΑΥΞ.

ΑΤΤΕΝΖΙΟΝΕ

Περ ρεγιστραρε ιλ σεγναλε αυδιο προπενιεντε

δαλλ∏αππαρεχχηιατυρα χολλεγατα αλλ∏ινγρεσσο αυσιλιαριο,
χονσυλταρε ιλ χαπιτολο δεδιχατο αλλα ρεγιστραζιονε.

ΙΣΤΡΥΖΙΟΝΙ ΠΕΡ Λ∏ΥΣΟ ΔΕΛΛ∏ΙΝΓΡΕΣΣΟ ΑΥΣΙΛΙΑΡΙΟ



ΡΕΓΙΣΤΡΑΖΙΟΝΕ

Ρεγιστραζιονε δι υνα χασσεττα

ΑΤΤΕΝΖΙΟΝΕ

Ριαππολγερε ιλ ναστρο σινο αλ πυντο ιν χυι σι

δεσιδερα χηε αββια ινιζιο λα ρεγιστραζιονε.
Θυεστο αππαρεχχηιο πυ ρεγιστραρε σολο ναστρι δι

τιπο νορμαλε (νον αλ Χρομο ν Μεταλ).
Σολο ιλ δεχκ Β αβιλιτατο αλλα ρεγιστραζιονε. Ιλ δεχκ

Α πυ υνιχαμεντε ριπροδυρρε ι ναστρι, ε νον λι πυ
ρεγιστραρε.

1. Περ σελεζιοναρε λα σοργεντε δα ρεγιστραρε:
Πρεμερε ιλ χορρισπονδεντε πυλσαντε δι σελεζιονε

(ΧΔ, ΤΥΝΕΡ ο ΑΥΞ).
2. Περ ινσεριρε λα χασσεττα δα ρεγιστραρε:

Απριρε λο σπορτελλινο δελ πανο χασσεττα δελ δεχκ Β.

Ινσεριρε λα χασσεττα χηε σι δεσιδερα ρεγιστραρε, χον

ιλ τραττο δι ναστρο ιν πιστα ριπολτο περσο ιλ βασσο εδ ιλ

λατο δα ρεγιστραρε ριπολτο περσο λ∏εστερνο

δελλ∏αππαρεχχηιο. Ριχηιυδερε λο σπορτελλινο.
3. Περ σελεζιοναρε λα μοδαλιτ δι ινπερσιονε δελλο

σχορριμεντο δελ ναστρο:

Περ σελεζιοναρε λα μοδαλιτ δι ινπερσιονε δελλο

σχορριμεντο δελ ναστρο δεσιδερατα πρεμερε ιλ

πυλσαντε ΠΛΑΨ ΜΟΔΕ, ιν μοδο δα σελεζιοναρε

υνα δελλε σεγυεντι οπζιονι:
: Α φινε ναστρο, λα ρεγιστραζιονε σι ιντερρομπε.

: Α φινε ναστρο, λα διρεζιονε δι σχορριμεντο

πιενε αυτοματιχαμεντε ινπερτιτα, ε λα

ρεγιστραζιονε ριπρενδε συλλ∏αλτρο λατο. Υνα

πολτα τερμινατα λα ρεγιστραζιονε δελλ∏αλτρο

λατο, λ∏αππαρεχχηιο σι αρρεστα.

:Αλ τερμινε δι ογνι λατο, λα διρεζιονε δι

σχορριμεντο δελ ναστρο πιενε χοντινυαμεντε

ινπερτιτα, ε λα ρεγιστραζιονε ριπρενδε συλλ∏αλτρο

λατο.

4. Περ ιμποσταρε λα ρεγιστραζιονε:
Πρεμερε ιλ πυλσαντε δι ρεγιστραζιονε( /ΡΕΧ ).
Λ∏ινδιχατορε δι ρεγιστραζιονε ΡΕΧ ινιζια α

λαμπεγγιαρε.
5. Περ αππιαρε λα ρεγιστραζιονε:

Πρεμερε ιλ πυλσαντε δι αππιο ΠΛΑΨ ( οππυρε )

χορρισπονδεντε αλλα διρεζιονε δι σχορριμεντο δελ

ναστρο δεσιδερατα.

ΑΤΤΕΝΖΙΟΝΕ

Σε σι δεσιδερα ρεγιστραρε αμβεδυε ι λατι δελλα

χασσεττα (ΠΛΑΨ ΜΟΔΕ οππυρε )),

ρεγιστραρε σεμπρε περ πριμο ιλ λατο ριπολτο περσο

Ι∏εστερνο δελλ∏αππαρεχχηιο, περ μεζζο δελ πυλσαντε
ΠΛΑΨ .

6. Περ σοσπενδερε μομεντανεαμεντε λα

ρεγιστραζιονε:
Πρεμερε νυοπαμεντε ιλ πυλσαντε δι ρεγιστραζιονε

/ΡΕΧ ). Περ ριπρενδερε λα ρεγιστραζιονε

πρεμερε ανχορα υνα πολτα ιλ πυλσαντε δι

ρεγιστραζιονε /ΡΕΧ .

ΑΤΤΕΝΖΙΟΝΕ

Μεντρε Ι∏αππαρεχχηιο σι τροπα ιν παυσα δι

ρεγιστραζιονε, Ι∏ινδιχατορε λυμινοσο ρελατιπο αλλα

διρεζιονε δι σχορριμεντο δελ ναστρο ( οππυρε )

λαμπεγγια.
7. Περ ιντερρομπερε λα ρεγιστραζιονε:

Πρεμερε ιλ πυλσαντε δι αρρεστο ΣΤΟΠ ( ΧΛΕΑΡ).
Θυανδο νον στατα αττιπατα λα μοδαλιτ δι

ινπερσιονε δελλα διρεζιονε δι σχορριμεντο, λα

ρεγιστραζιονε σι ιντερρομπε αυτοματιχαμεντε α

φινε ναστρο.
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ΡΕΓΙΣΤΡΑΖΙΟΝΕ

Ρεγιστραζιονε χον αππιο
σινχρονιζζατο δι υν ΧΔ

Θυεστα φυνζιονε χονσεντε δι εφφεττυαρε λα

ρεγιστραζιονε δι υν ιντερο Χομπαχτ Δισχ (οππυρε δει

σολι βρανι προγραμματι) σινχρονιζζανδο ιλ λεττορε δι ΧΔ

ε ιλ ρεγιστρατορε (δεχκ Β).

1. Αχχενδερε Ι∏αππαρεχχηιο ε σελεζιοναρε, περ

μεζζο δελ σελεττορε ΧΔ συλ παννελλο φρονταλε, ιλ

λεττορε δι Χομπαχτ Δισχ.

2. Αππογγιαρε υν ΧΔ νελλ∏απποσιτο αλλογγιαμεντο,
χον Ι∏ετιχηεττα ριπολτα περσο Ι∏αλτο.

3. Απριρε λο σπορτελλινο δελ δεχκ Β. Ινσεριρε λα

χασσεττα δα ρεγιστραρε, χον ιλ τραττο δι ναστρο ιν

πιστα ριπολτο περσο ιλ βασσο εδ ιλ λατο δα ρεγιστραρε
ριπολτο περσο Ι∏εστερνο δελλ∏αππαρεχχηιο.
Ριχηιυδερε λο σπορτελλινο.

4. Σελεζιοναρε λα μοδαλιτ δι ινπερσιονε δελλο

σχορριμεντο δελ ναστρο δεσιδερατα, πρεμενδο ιλ

πυλσαντε ΠΛΑΨ ΜΟΔΕ, ιν μοδο δα σελεζιοναρε

υνα δελλε σεγυεντι οπζιονι:
: Α φινε ναστρο, λα ρεγιστραζιονε σι ιντερρομπε.

: Α φινε ναστρο, λα διρεζιονε δι σχορριμεντο

πιενε αυτοματιχαμεντε ινπερτιτα, ε λα

ρεγιστραζιονε ριπρενδε συλλ∏αλτρο λατο. Υνα

πολτα τερμινατα λα ρεγιστραζιονε δελλ∏αλτρο λατο,

Ι∏αππαρεχχηιο σι αρρεστα.

: Αλ τερμινε δι ογνι λατο, λα διρεζιονε δι

σχορριμεντο δελ ναστρο πιενε χοντινυαμεντε

ινπερτιτα, ε λα ρεγιστραζιονε ριπρενδε συλλ∏αλτρο

λατο.

ΑΤΤΕΝΖΙΟΝΕ

Σε μεντρε ιν χορσο λα ρεγιστραζιονε Ι∏αππαρεχχηιο

ινπερτε αυτοματιχαμεντε λα διρεζιονε δι σχορριμεντο

δελ ναστρο, συλλ∏αλτρο λατο δελλα χασσεττα περρ

αυτοματιχαμεντε ριπρεσο, δαλλ∏ινιζιο, ιλ βρανο λα χυι

ρεγιστραζιονε ερα στατα ιντερροττα.

5. Πρεμερε ιλ πυλσαντε ΧΔ ΣΨΝΧ. περ δαρε αππιο αλλα

ρεγιστραζιονε. Ιλ ρεγιστρατορε σι αππια ιν σινχρονια

χον ιλ λεττορε δι ΧΔ, ε σι αρρεστα αυτοματιχαμεντε

αλλα φινε δελ ΧΔ.

ΑΤΤΕΝΖΙΟΝΕ

Ε∏ ποσσιβιλε αββιναρε λα φυνζιονε δι ρεγιστραζιονε

χον αππιο σινχρονιζζατο ε θυελλα δι

προγραμμαζιονε δελλ∏ορδιν δι λεττυρα δι δετερμινατι

βρανι. Ιν θυεστο χασο, λα προγραμμαζιονε δοπρ

εσσερε ιμποστατα πριμα δελλ∏ινιζιο δελλα

ρεγιστραζιονε.

Σε σι δεσιδερα χηε λα ρεγιστραζιονε αββια ινιζιο α

παρτιρε δα υν δετερμινατο βρανο, λο σι δεπε

σελεζιοναρε (περ μεζζο δει πυλσαντι δι ριχερχα

ο πριμα δελλ∏ινιζιο δελλα

ρεγιστραζιονε (ο ρυοταρε λα μανοπολα θΟΓ).

Δυπλιχαζιονε δι υν ναστρο

Θυεστο αππαρεχχηιο περμεττε δι δυπλιχαρε υνα

ρεγιστραζιονε δα υνα χασσεττα αδ υν∏αλτρα.

ΑΤΤΕΝΖΙΟΝΕ

Ριαππολγερε ιλ ναστρο σινο αλ πυντο ιν χυι σι

δεσιδερα χηε αββια ινιζιο λα ρεγιστραζιονε.

Θυεστο αππαρεχχηιο πυ ρεγιστραρε σολο ναστρι δι

τιπο νορμαλε (νον αλ Χρομο ν Μεταλ).

Λα δυπλιχαζιονε πυ εσσερε εφφεττυατα σολο

ριπερσανδο λα ρεγιστραζιονε δαλλα χασσεττα

πρεσεντε νελ δεχκ Α (σολο ριπροδυζιονε) α θυελλα

πρεσεντε νελ δεχκ Β (ρεγιστραζιονε +

ριπροδυζιονε).

1. Αχχενδερε Ι∏αππαρεχχηιο ε σελεζιοναρε, περ

μεζζο δελ πυλσαντε ΤΑΠΕ συλ παννελλο φρονταλε,

ιλ ρεγιστρατορε.

2. Απριρε γλι σπορτελλινι δει πανι χασσεττε.

Ινσεριρε νελ δεχκ Α λα χασσεττα δα ριπροδυρρε ε νελ

δεχκ Β λα χασσεττα δα ρεγιστραρε, αμβεδυε χον ιλ

τραττο δι ναστρο ιν πιστα ριπολτο περσο ιλ βασσο (ιλ λατο

δα ρεγιστραρε δελλα χασσεττα νελ δεχκ Β δεπε

εσσερε ριπολτο περσο Ι∏εστερνο δελλ∏αππαρεχχηιο).

Ριχηιυδερε γλι σπορτελλινι.



Προγραμμαζιονε δελ τιμερ

ινχορπορατο

Ιλ τιμερ ινχορπορατο περμεττε δι φαρε αχχενδερε ε

σπεγνερεΙ∏αππαρεχχηιο αλλ∏ορα δεσιδερατα.

1. Χοντρολλαρε χηε Ι∏ορολογιο σια ρεγολατο
χορρετταμεντε.

2. Μαντενερε πρεμυτο ιλ πυλσαντε ΤΙΜΕΡ 1,5 ιν

μοδο δα αττιπαρε λα φυνζιονε δι προγραμμαζιονε
δελ τιμερ. Νελ δισπλαψ χομπαιονο Ι∏ινδιχαζιονε

ε, ιν σεθυενζα, λε ινδιχαζιονι λαμπεγγιαντι ρελατιπε

αγλι ινγρεσσι �ΤΥΝΕΡⓒ, �ΧΔⓒ, �ΤΑΠΕⓒ Ο �ΑΥΞⓒ.

3. Σελεζιοναρε λ∏ινγρεσσο δεσιδερατο (ΧΔ, ΤΥΝΕΡ,
ΤΑΠΕ ο ΑΥΞ). Περ σελεζιοναρε ιλ σιντονιζζατορε,

πρεμερε ιλ πυλσαντε ΣΕΤ μεντρε νελ δισπλαψ

χομπαρε λ∏ινδιχαζιονε λαμπεγγιαντε �ΤΥΝΕΡⓒ.

Νελ δισπλαψ περραννο πισυαλιζζατε λε ινδιχαζιονι

λαμπεγγιαντι �ΠΛΑΨⓒ οππυρε �ΡΕΧⓒ.

�ΠΛΑΨⓒ : Ασχολτο δι υν προγραμμα ραδιοφονιχο.

�ΡΕΧⓒ : Ρεγιστραζιονε δι υν προγραμμα

ραδιοφονιχο.

Πρεμερε ιλ πυλσαντε ΧΛΕΑΡ/ΡΕΣΕΤ ιν μοδο

δα σελεζιοναρε Ι∏οπζιονε δεσιδερατα τρα �ΠΛΑΨⓒ

ε �ΡΕΧⓒ.

Ριχηιαμαρε, περ μεζζο δει πυλσαντι ΠΡΕΣΕΤ

ΔΟΩΝ ( ) οππυρε ΥΠ ( ), Ι∏εμιττεντε

δεσιδερατα (ο ρυοταρε λα μανοπολα θΟΓ).
Σε νον σι ανχορα μεμοριζζατα αλχυνα

εμιττεντε, σι πασσα αυτοματιχαμεντε αλλα φασε

συχχεσσιπα, δεσχριττα νελ παραγραφο σεγυεντε.
Ιν θυεστο χασο, περρ ριχηιαματα Ι∏εμιττεντε

σιντονιζζατα αλ μομεντο δελλο σπεγνιμεντο

δελλ∏αππαρεχχηιο.
Πρεμερε ιλ πυλσαντε ΧΛΕΑΡ/ΡΕΣΕΤ περ

χονφερμαρε λα σελεζιονε δελλ∏εμιττεντε.

Ιμποσταρε, περ μεζζο δει πυλσαντι ΠΡΕΣΕΤ

ΔΟΩΝ ( ) οππυρε ΥΠ ( )(ορ τυρν τηε θΟΓ ΔΙΑΛ),
Ι∏ορα α χυι σι δεσιδερα χηε Ι∏αππαρεχχηιο σι

αχχενδα αυτοματιχαμεντε.

Πρεμερε ιλ πυλσαντε ΧΛΕΑΡ/ΣΕΤ περ

χονφερμαρε λα σελεζιονε δελλ∏ορα δι αχχενσιονε.

Ιμποσταρε ι μινυτι, περ μεζζο δει πυλσαντι ΠΡΕΣΕΤ

ΔΟΩΝ( ) οππυρε ΠΡΕΣΕΤ ΥΠ ( ) (ο ρυοταρε λα

μανοπολα θΟΓ).
Πρεμερε ιλ πυλσαντε ΧΛΕΑΡ/ΣΕΤ περ

χονφερμαρε λ∏ιμποσταζιονε δει μινυτι. Νελ

δισπλαψ ινιζιανο α λαμπεγγιαρε λ∏ινδιχαζιονε

�ΟΦΦⓒ ε λ∏ινδιχαζιονε δελλ∏ορα.

Λορα δι σπεγνιμεντο πυ εσσερε προγραμματα

σεγυενδο λα μεδεσιμα προχεδυρα ινδιχατα περ

λα προγραμμαζιονε δελλ∏ορα δι αχχενσιονε.

Ρεγολαρε, περ μεζζο δει πυλσαντι ΠΡΕΣΕΤ

ΔΟΩΝ ( ) οππυρε ΠΡΕΣΕΤ ΥΠ ( ) ο ρυοταρε

λα μανοπολα θΟΓ, ιλ πολυμε δ∏ασχολτο δεσιδερατο.

Πρεμερε ιλ πυλσαντε ΧΛΑΕΡ/ΣΕΤ περ

χονφερμαρε λ∏αππενυτα ρεγολαζιονε δελ πολυμε

δ∏ασχολτο.

Νελ δισπλαψ ριμανε πισυαλιζζατα λ∏ινδιχαζιονε

, ε λα προγραμμαζιονε δελ τιμερ

χομπλετατα.

Δοπο χηε σι πορτατα α τερμινε λα

προγραμμαζιονε δελ τιμερ, σπεγνερε

λ∏αππαρεχχηιο. Αγλι οραρι πρεσταβιλιτι,

λ∏αππαρεχχηιο σι αχχενδερ ε σι σπεγνερ
αυτοματιχαμεντε.

Σε σι σελεζιονατο λ∏ινγρεσσο αυσιλιαριο ΑΥΞ,

ιμποσταρε λε προχεδυρε ινδιχατε αι πρεχεδεντι
παραγραφι δα α , σαλτανδο λε προχεδυρε
ινδιχατε αι παραγραφι ε .

Σε σι σελεζιονατο λ∏ινγρεσσο ΧΔ ο ΤΑΠΕ,

ιμποσταρε λε προχεδυρε ινδιχατε αι πρεχεδεντι
παραγραφι δα α .

4. Περ χανχελλαρε ο χοντρολλαρε λα προγραμμαζιονε
δελ τιμερ πρεμερε ιλ πυλσαντε ΤΙΜΕΡ. Ογνι
πολτα χηε λο σι πρεμε, ιλ τιμερ πιενε

αλτερνατιπαμεντε αττιπατο ε δισαττιπατο. Θυανδο ιλ

τιμερ αττιπατο, νελ δισπλαψ πιενε πισυαλιζζατο ιλ

σιμβολο
�

ⓒ.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΖΙΟΝΕ ΔΕΛ ΤΙΜΕΡ

3. Ιμποσταρε λα μοδαλιτ δι δυπλιχαζιονε.
Σελεζιοναρε ιλ ρεπερσαμεντο α πελοχιτα νορμαλε

οππυρε θυελλο α δοππια πελοχιτ ,πρεμενδο
ρισπεττιπαμεντε ιλ πυλσαντε ΝΟΡΜΑΛ ΔΥΒΒΙΝΓ

οππυρε ιλ πυλσαντε ΗΙΓΗ ΣΠΕΕΔ ΔΥΒΒΙΝΓ.
Λα δυπλιχαζιονε ηα αυτοματιχαμεντε ινιζιο.

ΑΤΤΕΝΖΙΟΝΕ

Δυραντε λα δυπλιχαζιονε, λα φυνζιονε δι παυσα

νον πυ εσσερε αττιπατα.

4. Περ ιντερρομπερε λα δυπλιχαζιονε πρεμερε ιλ

πυλσαντε δι αρρεστο ΣΤΟΠ ( ΧΛΕΑΡ/ΣΕΤ).

Σε νον στατα αττιπατα λα μοδαλιτ δι ινπερσιονε

δελλα διρεζιονε δι σχορριμεντο, λα δυπλιχαζιονε σι

ιντερρομπε αυτοματιχαμεντε α φινε ναστρο.

ΑΤΤΕΝΖΙΟΝΕ:

Λα πελοχιτ δελλα δυπλιχαζιονε (νορμαλε οππυρε

δοππια) νον πυ εσσερε παριατα μεντρε λα

δυπλιχαζιονε στεσσα ιν χορσο.

Λ∏επεντυαλε ρεγολαζιονε δελ πολυμε δ∏ασχολτο ο

δελ βιλανχιαμεντο τιμβριχο νελ χορσο δι υνα

δυπλιχαζιονε νον ηα αλχυν εφφεττο συλλα

ρεγιστραζιονε.

14

ΡΕΓΙΣΤΡΑΖΙΟΝΕ
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΖΙΟΝΕ ΔΕΛ ΤΙΜΕΡ

ΑΤΤΕΝΖΙΟΝΕ

Σε δοπο απερ προγραμματο λ∏αχχχενσιονε ε ιλ

συχχεσσιπο αππιο ιν ριπροδυζιονε δι υν ΧΔ ο

υνα χασσεττα νον σι ινσερισχε αλχυν ΧΔ ο

αλχυνα χασσεττα, αλ μομεντο δελλ∏αχχενσιονε

χον τιμερ περρ αυτοματιχαμεντε αττιπατο ιλ

σιντονιζζατορε.

Σε σι προγραμματα λ∏αχχενσιονε χον

χονσεγυεντε ριπροδυζιονε δελ ο δει ΧΔ, περρ

αυτοματιχαμεντε ιμποστατα λα φυνζιονε

ΡΕΠΕΑΤ ΑΛΛ ΔΙΣΧ, χηε πρεπεδε λα ριπετιζιονε
χοντινυα δελλα λεττυρα δι τυττι ι ΧΔ πρεσεντι νελ

πανο δελλ∏αππαρεχχηιο.
Σε σι προγραμματα λ∏αχχενσιονε χον

χονσεγυεντε ριπροδυζιονε δι υν ναστρο, περρ

αυτοματιχαμεντε ιμποστατα λα φυνζιονε δι

λεττυρα χοντινυα
TM

∏.

Σε σι προγραμματα λ∏αχχενσιονε χον

χονσεγυεντε ριπροδυζιονε δι υν ναστρο, ε σι

σονο ινσεριτε δυε χασσεττε νει δυε δεχκ,

ινιζιερ πριμα λα ριπροδυζιονε δι θυελλα χηε

στατα ινσεριτα νελ δεχκ Α.

Λα φυνζιονε δι σπεγνιμεντο προγραμματα χον

τιμερ πυ εσσερε αττιπατα σολο ιν σεγυιτο
αλλ∏αππενυτα αχχενσιονε χον τιμερ.

Προγραμμαζιονε δελλο

σπεγνιμεντο αυτοματιχο

(χοντρολλι συλ τελεχομμανδο)

Θυεστα φυνζιονε περμεττε δι προγραμμαρε, χον υν

αντιχιπο μασσιμο δι 90 μινυτι παριαβιλε α μυλτιπλι δι 10

μινυτι, λο σπεγνιμεντο αυτοματιχο δελλ∏απππαρεχχηιο.

1. Περ προγραμμαρε ιλ ριταρδο δι σπεγνιμεντο
αυτοματιχο:

Πρεμερε ιλ πυλσαντε ΣΛΕΕΠ. Νελ δισπλαψ περραννο

πισυαλιζζατε, περ χιρχα 5 σεχονδι, λε ινδιχαζιονι

ΣΛΕΕΠ ε �90ⓒ. Θυεστ∏υλτιμα ινδιχαζιονε επιδενζια

χηε, υνα πολτα χηε σαραννο τρασχορσι 90 μινυτι,

λ∏αππαρεχχηιο σι σπεγνερ αυτοματιχαμεντε.

Προγραμμαρε, πρεμενδο ανχορα ιλ πυλσαντε
ΣΛΕΕΠ, ιλ ριταρδο δεσιδερατο: ογνι πολτα χηε σι

πρεμε ιλ πυλσαντε, ιλ ριταρδο πιενε ριδοττο δι 10

μινυτι (θυινδι περρ ιμποστατο α 80 μινυτι, 70

μινυτι, ε χοσ πια).

2. Περ χοντρολλαρε ιλ ριταρδο δι σπεγνιμεντο
αυτοματιχο:

Δοπο χηε σι προγραμματα ε αττιπατα λα φυνζιονε

δι σπεγνιμεντο αυτοματιχο, πρεμερε βρεπεμεντε

ιλ πυλσαντε ΣΛΕΕΠ: νελ δισπλαψ περρ πισυαλιζζατα,

περ χιρχα 3 σεχονδι, λ∏ινδιχαζιονε (εσπρεσσα ιν

μινυτι) δελ τεμπο χηε μανχα αλλο σπεγνιμεντο
αυτοματιχο δελλ∏αππαρεχχηιο.
ΑΤΤΕΝΖΙΟΝΕ

Σε σι πρεμε δι νυοπο ιλ πυλσαντε ΣΛΕΕΠ μεντρε

νελ δισπλαψ πισυαλιζζατα θυεστα ινδιχαζιονε, σι

προγραμμα δι νυοπο λα φυνζιονε δι σπεγνιμεντο
αυτοματιχο.

3. Περ δισαττιπαρε ιλ ριταρδο δι σπεγνιμεντο
αυτοματιχο:

Πρεμερε ριπετυταμεντε ιλ πυλσαντε ΣΛΕΕΠ, ιν

μοδο δα φαρε χομπαριρε νελ δισπλαψ λ∏ινδιχαζιονε

�10ⓒ, ε θυινδι πρεμερλο δι νυοπο υν∏υλτιμα πολτα.

Θυεστο αππαρεχχηιο δοτατο δι υν σιστεμα χηε

σελεζιονα αυτοματιχαμεντε λα σοργεντε θυανδο σι

αζιονα υνο δει πυλσαντι ινδιχατι αι πυντι σεγυεντι.
Σε, περ εσεμπιο, μεντρε αττιπατο ιλ σιντονιζζατορε σι

δεσιδερα πασσαρε αλλ∏ασχολτο δι υν ναστρο, συφφιχιεντε

πρεμερε ιλ πυλσαντε δι αππιο ιν ριπροδυζιονε: λα

σελεζιονε δελλα σοργεντε (δα ΤΥΝΕΡ α ΤΑΠΕ) σαρ

εφφεττυατα αυτοματιχαμεντε.

Λα σελεζιονε αυτοματιχα δελλα σοργεντε σι εφφεττυα

αζιονανδο ι σεγυεντι χοντρολλι:

1. Χοντρολλι συλ τελεχομανδο:

Σιντονιζζατορε: πυλσαντι ΠΡΕΣΕΤ ΔΟΩΝ( )

οππυρε ΠΡΕΣΕΤ ΥΠ ( ).

Λεττορε δι ΧΔ: πυλσαντι ΠΛΑΨ/ΠΑΥΣΕ ( ).

Ρεγιστρατορε: πυλσαντι ΠΛΑΨ ( οππυρε ).
2. Χοντρολλι συλ παννελλο φρονταλε:

Λεττορε δι ΧΔ: πυλσαντι ΔΙΣΧ 1, 2, 3.

ΣΕΛΕΖΙΟΝΕ ΑΥΤΟΜΑΤΙΧΑ ΔΕΛΛΑ ΣΟΡΓΕΝΤΕ
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ΧΑΡΑΤΤΕΡΙΣΣΤΙΧΗΕ ΤΕΧΝΙΧΗΕ

ΑΜΠΡΙΦΙΧΑΤΟΡΕ
Ποτενζα ιν υσχιτα 50Ω+50Ω(6 , 2χη, Τ.Η.Δ 10%) 100Ω+100Ω(6 , 2χη, Τ.Η.Δ 10%)
Βανδα πασσαντε 30∼25,000 Ηζ 30∼25,000 Ηζ

Ραππορτο σεγναλε/ρυμορε 81 δΒ 81 δΒ

ΡΑΔΙΟ
ΦΜ

Γαμμα δι σιντονια(οπζιοναλε) 87.5∼108 ΜΗζ ορ 87.5∼108 ΜΗζ

65∼74 ΜΗζ & 87.5∼108 ΜΗζ ορ 65∼74 ΜΗζ & 87.5∼108 ΜΗζ

Φρεθυενζα ιντερμεδια 10.7 ΜΗζ 10.7 ΜΗζ

Ραππορτο σεγναλε/ρυμορε 63/58 δΒ 63/58 δΒ

(Μονο/Στερεο, 98ΜΗζ)
Βανδα πασσαντε 60∼14,000 Ηζ 60∼14,000 Ηζ

ΑΜ(ΜΩ)
Γαμμα δι σιντονια (οπζιοναλε) 522∼1,611 κΗζ, 530∼1,720 κΗζ 522∼1,611 κΗζ, 530∼1,720 κΗζ

ορ 530∼1,610 κΗζ ορ 530∼1,610 κΗζ

Φρεθυενζα ιντερμεδια 450 κΗζ 450 κΗζ

Βανδα πασσαντε 100∼2,000 Ηζ 100∼2,000 Ηζ

Γαμμα δι σιντονια 5.8∼18.0 ΜΗζ 5.8∼18.0 ΜΗζ

Φρεθυενζα ιντερμεδια 450 κΗζ 450 κΗζ

Ραππορτο σεγναλε/ρυμορε(11ΜΗζ) 37 δΒ 37 δΒ

ΛΩ(Οπζιοναλε)
Γαμμα δι σιντονια 153∼281 κΗζ 153∼281 κΗζ

Φρεθυενζα ιντερμεδια 450 κΗζ 450 κΗζ

Ραππορτο σεγναλε/ρυμορε(254κΗζ) 30 δΒ 30 δΒ

ΡΕΓΙΣΤΡΑΤΟΡΕ
Δυρατα δελ ριαππολγιμεντο 130 σεχ. 130 σεχ.

χμπλετο δελ ναστρο(Χ-60)
Ρισποστα ιν φρεθυενζα 125∼8,000 Ηζ 125∼8,000 Ηζ

Ραππορτο σεγναλε/ρυμορε 48 δΒ(Π/Β), 43δΒ(Ρ/Π) 48 δΒ(Π/Β), 43δΒ(Ρ/Π)
Σεπαραζιονε τρα ι χαναλι 50 δΒ(Π/Β), 43δΒ(Ρ/Π) 50 δΒ(Π/Β), 43δΒ(Ρ/Π)

ΧΔ
Ρισποστα ιν φρεθυενζα 40∼18,000 Ηζ 40∼18,000 Ηζ

Ραππορτο σεγναλε/ρυμορε 73 δΒ 73 δΒ

Χαραττεριστιχηε γενεραλι
Αλιμενταζιονε πεδερε ετιχηεττα συλ παννελλο ποστεριορε πεδερε ετιχηεττα συλ παννελλο ποστεριορε
Διμενσιονι(Λ ξ Α ξ Π) νεττο 360 ξ 362 ξ 374μμ 360 ξ 362 ξ 374μμ

Πεσο νεττο 8.5 κγ 10.0 κγ

Διφφυσορι
Τιπο Βασσ-ρεφλεξ α 2 πιε, χον 2 αλτοπαρλαντι Βασσ-ρεφλεξ α 3 πιε, χον 3 αλτοπαρλαντι
Ιμπεδενζα νομιναλε 6 6
Βανδα πασσαντε 50∼20,000 Ηζ 50∼20,000 Ηζ

Εφφιχιενζα 86 δΒ/Ω(1μ) 85 δΒ/Ω(1μ)
Ποτενζα νομιναλε ιν ινγρεσσο 50Ω 100Ω

Ποτενζα μασσιμα ιν ινγρεσσο 100Ω 200Ω

Διμενσιονι(Λ ξ Α ξ Π) 250 ξ 410 ξ 290μμ 250 ξ 480 ξ 295μμ

Πεσο νεττο 5.3κγ 6.3κγ

ΣΕΖΙΟΝΕ
ΜΟΔΕΛΛΟ ΦΦΗ-5500 ΦΦΗ-8800

ΣΕΖΙΟΝΕ
ΜΟΔΕΛΛΟ ΦΕ-5500Ε ΦΕ-8800Ε

Λ∏εστετιχα ε λε χαραττεριστιχηε τεχνιχηε δελλ∏αππαρεχχηιο ποσσονο συβιρε μοδιφιχηε σενζα πρεαππισο.

Θυεστο αππαρεχχηιο χονφορμε αλ Δ. Μ. 13.4.89 - Διρεττιπα ΧΔΔ/87/308 ε αλλε νορμε χομυνιτταριε ρελατιπε αλλε

ιντερφερενζε ραδιο ΧΕΕ/82/499.

Διχηιαραζιονε δι χονφορμιτ

Λα σοχιετ ΛΓ Ελεχτρονιχσ Ιταλια σ.π.α. δεχηιαρα χηε ιλ προδοττο Αυδιο, ΛΓ ΦΦΗ-299Α/Λ/Σ/ΑΞ, ΦΦΗ-300Α/Λ/Σ/ΑΞ

χοστρυιτο ιν χονφορμιτ αλλε πρεσχριζιονι δελ Δ.Μ.ν 548 δελ 28/8/95, πυββλιχατο συλλα Γ.Υ.ν 301 δελ 28/12/95 εδ ιν

παρτιχολαρε χονφορμε α θυαντο ινδιχατο νελλ∏αρτ. 2. χομμα 1 δελλο στεσσο δεχρετο.


