
JVC KD-R456 הוראות הפעלה לרדיו דיסק

1 .USB כניסת

2 .AUX כניסת

פתח טעינת / שליפת תקליטור. 3

4 .LED תצוגת

לחצן DISP - לבחירה בין תצוגת מקור השמע לתצוגת השעון. 5

וסת שמע + כפתור אישור. 6

• סיבוב ימין/שמאל - שליטה בעוצמת השמע	

• לחיצה - אישור פעולה / השתקה	

לחצן הוצאת תקליטור. 7

לחצן EQ - לבחירה בין מצבי מאזן השמע. 8

לחצן MENU - תפריט. 9

לחצן שליפת הפאנל. 10

לחצנים   /   - סריקת תדרים / חיפוש רצועות. 11

SOURCE /  - לחצן הדלקה / כיבוי ומעבר בין מקורות השמע השונים. 12
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תפעול בסיסי

ביטול מצב ההדגמה במסך. 1
לחצו על  לחצן MENU והחזיקוא. 
סובבו את וסת השמע, בחרו ב- DEMO ולחצו על הוסת לאישורב. 
סובבו את וסת השמע, בחרו ב- DEMO OFF ולחצו על הוסת לאישור	. 
לחצו MENU ליציאהד. 

כיוון השעון. 2
לחצו על  לחצן MENU והחזיקוא. 
סובבו את וסת השמע, בחרו ב- CLOCK ולחצו על הוסת לאישורב. 
סובבו את וסת השמע, בחרו ב- CLOCK SET ולחצו על הוסת לאישור	. 
סובבו את וסת השמע לבחירת היום/השעה/הדקה. לאישור לחצו על הוסתד. 
סובבו את וסת השמע לבחירת פורמט השעון )24H/12H( לאישור לחצו על הוסתה. 
בחרו 12H או 24H ולחצו על הוסת לאישורו. 
לחצו MENU ליציאה	. 

רדיו

חיפוש ושמירת תחנות בזיכרון
לחצו על  SOURCE /   לבחירת טווח התדרים הרצוי )FM/AM וכו'(.א. 
אוטומטי ב.  חיפוש  לביצוע  קצרה  לחיצה  הרצויה.  התחנה  לחיפוש    / לחצו  

ולחיצה ממושכת - עד הופעת האות M על המסך, תאפשר חיפוש ידני.
לאחר בחירת התחנה הרצויה )כמתואר בסעיף ב'( יש ללחוץ לחיצה ממושכת על 	. 

לחצן )1-6( בחזית המכשיר. התחנה נשמרה בזיכרון.

.AM ו-6 תחנות FM ניתן לשמור עד 18 תחנות בתדרי

CD/USB/iPod 

עליכם לבצע את הפעולות הבאותעל מנת...

לחצו על   / לבחור רצועה או קובץ

לחצו על   / לבחור תיקייה*

לחצו על   /   לחיצה ממושכתלהריץ רצועה קדימה/אחורה

לחצו על   ]4[לבצע ניגון חוזר**

לחצו על    ]3[לבצע ניגון אקראי**

*נתמך בקבצי MP3/WMA/WAV בלבד
** רק במכשירי iPod הנתמכים בלבד


