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Κωδ: ΦΩΤΟ01Ν 
7“ DIGITAL PHOTO FRAME 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

∆ΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ – Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή σοβαρού προσωπικού τραυµατισµού, ακολουθήστε 
όλες τις προειδοποιήσεις που αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης και πάνω στη συσκευή. 
ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑ – Μην χρησιµοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό και µην την εκθέτετε σε βροχή και υγρασία. 
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ – Χρησιµοποιήστε µόνο προτεινόµενα από τον κατασκευαστή προσαρτήµατα ή εξαρτήµατα. 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ – Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε ασταθές καροτσάκι, σταντ, τρίποδο, ράφι ή τραπέζι. Η συσκευή µπορεί 
να πέσει, προκαλώντας τραυµατισµό σ’ εσάς και σοβαρή βλάβη στο προϊόν. 
ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ – Τοποθετήστε τη συσκευή σε τέτοιο σηµείο όπου να µην εµποδίζεται ο σωστός εξαερισµός. Για παράδειγµα, η 
συσκευή δεν θα πρέπει να τοποθετείται πάνω σε κρεβάτι, καναπέ, χαλί ή παρόµοια επιφάνεια που µπορεί να εµποδίζει το 
άνοιγµα του εξαερισµού ή να τοποθετείται σε εντοιχισµένη κατασκευή, όπως βιβλιοθήκη ή ντουλάπι, που µπορεί να εµποδίσει τη 
ροή του αέρα µέσω των ανοιγµάτων εξαερισµού. 
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ – Τοποθετήστε τη συσκευή µακριά από πηγές µεγάλης θερµότητας, όπως καλοριφέρ ή φούρνους. 
ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ – Συνδέστε τη συσκευή σε µια παροχή ρεύµατος µόνο ίδιου τύπου µε αυτόν που περιγράφεται στις 
οδηγίες χρήσης ή πάνω στη συσκευή. 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΛΩ∆ΙΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ – Κατευθύνετε τα καλώδια έτσι ώστε να µην µπορούν να πατηθούν ή να τσακίσουν από 
αντικείµενα που έχουν τοποθετηθεί πάνω τους, προσέχοντας ιδιαιτέρως το σηµείο όπου το καλώδιο είναι συνδεδεµένο µε τη 
συσκευή. 
ΜΗ-ΧΡΗΣΗ – Βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα, όταν δεν χρησιµοποιείτε τη συσκευή. 
ΑΠΟΦΥΓΗ ∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΕΩΝ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ – Για επιπρόσθετη προστασία κατά τη διάρκεια καταιγίδας, βγάλτε τη 
συσκευή από την πρίζα για να προλάβετε βλάβη στο προϊόν λόγω διακυµάνσεων του ρεύµατος. 
ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ – Μην υπερφορτώνετε πρίζες ή µπαλαντέζες. 
ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ – Μην τοποθετείτε αντικείµενα πάνω στη συσκευή και µη ρίχνετε υγρά πάνω ή µέσα 
στο προϊόν. 
ΒΛΑΒΗ ΠΟΥ ΧΡΗΖΕΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ – ∆ώστε το προϊόν για επισκευή από κάποιον ειδικό, όταν: 
• Η παροχή ρεύµατος έχει πάθει βλάβη. 
• Έχει πέσει υγρό στη συσκευή. 
• Η συσκευή έχει εκτεθεί σε βροχή. 
• Η συσκευή δεν λειτουργεί φυσιολογικά ή έχει αλλάξει η απόδοσή της. 
• Η συσκευή έχει πέσει ή έχει πάθει ζηµιά. 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ – Μην επιχειρείτε να επισκευάσετε τη συσκευή, πέραν όσων περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης. Όλες οι άλλες 
επισκευές πρέπει να γίνονται από κάποιον ειδικό. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
Πριν συνδέσετε τη συσκευή µε την παροχή ρεύµατος, πριν τη λειτουργία ή τη ρύθµισή της, παρακαλούµε 
διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης. Παρακαλούµε φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για µελλοντική αναφορά. 
 

ΓΙΑ ΝΑ ΕΛΑΤΤΩΘΕΙ Ο ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΠΙΣΩ ΚΑΛΥΜΜΑ. ∆ΕΝ 
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΜΕΡΗ ΠΟΥ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. 
 
ΓΙΑ ΝΑ ΕΛΑΤΤΩΘΕΙ Ο ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Η ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ 
ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΝΕΡΟ Η ΥΓΡΑΣΙΑ. 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Θα πρέπει να διαβάσετε και να ακολουθήσετε όλες τις οδηγίες ασφαλείας και λειτουργίας πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή.  
 
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
Ε: Ποια άλλα φορµά µπορεί να υποστηρίξει η συσκευή; Γιατί δεν παίζει όλες τις εικόνες ή τα αρχεία ταινιών; 
Α: Η συσκευή υποστηρίζει JPEG και JPEG AVI που έχουν τραβηχτεί από ψηφιακή φωτογραφική µηχανή. Η συσκευή µπορεί να 
µη διαβάζει όλες τις εικόνες ή τα αρχεία video που έχουν κατεβαστεί από το ίντερνετ. Πολλά από τα φορµά video που έχουν 
κατεβαστεί από το ίντερνετ δεν υποστηρίζονται από τη συσκευή. 
Ε: Έχω µια κάρτα µνήµης µέσα στη συσκευή, αλλά δεν τη διαβάζει. Τι πρέπει να κάνω; 
Α: Πρώτα, βεβαιωθείτε ότι χρησιµοποιείτε µια κάρτα µνήµης που υποστηρίζεται από τη συσκευή. ∆εύτερον, βεβαιωθείτε ότι 
έχετε βάλει την κάρτα µνήµης στη σωστή υποδοχή. 
Σηµείωση: Μερικές ψηφιακές φωτογραφικές µηχανές σώζουν εικόνες σε µη-στάνταρ φορµά. Παρακαλούµε ανατρέξατε στις 
οδηγίες χρήσης της ψηφιακής µηχανής. 
Ε: Γιατί µερικές εικόνες φορτώνονται γρηγορότερα από κάποιες άλλες; 
Α: Οι εικόνες µεγαλύτερης ανάλυσης φορτώνονται πιο αργά. Αν χρησιµοποιείτε µικρότερη ανάλυση όταν τραβάτε φωτογραφίες, 
θα επιταχυνθεί ο χρόνος φόρτωσης. (Η µέγιστη υποστηριζόµενη ανάλυση είναι 16M pixels.) 
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Ο∆ΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 
Για να ξεκινήσετε να χρησιµοποιείτε τη συσκευή, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες: 
 

1. Βάλτε τη µία άκρη του αντάπτορα AC στη συσκευή και την άλλη άκρη του σε µια πρίζα AC 100-240V. 
 

2. Βάλτε µια κάρτα µνήµης στη σωστή υποδοχή. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η κάρτα µπαίνει µόνο προς µία κατεύθυνση: µην 
την πιέζετε. Η κάρτα θα πρέπει να εφαρµόζει καλά, όταν µπει σωστά. 
 

3. Γυρίστε το διακόπτη ON/OFF στη θέση ON. 
 

4. Επιλέξτε ένα στοιχείο από το MENU. Οι επιλογές περιλαµβάνουν: Photo (Φωτογραφίες), Music (Μουσική), 
Photo + Music (Φωτογραφίες + Μουσική), Movie (Ταινία), Setup (Ρύθµιση), Calendar (Ηµερολόγιο), Clock 
(Ρολόι), Alarm (Αφύπνιση), Auto-Power (Αυτόµατη Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση), Edit (Επεξεργασία) και 
Favorite (Αγαπηµένα).  
Αυτά µπορείτε να τα επιλέξετε χρησιµοποιώντας τα βέλη του τηλεχειριστήριου. 
 

5. Πιέστε το πλήκτρο Enter για να επιβεβαιώσετε την επιλογή. 
 

6. Πιέστε το COMBO (Συνδυασµός): Λειτουργία Slide Show, Μουσική και Εικόνες µαζί. 
 

ΚΥΡΙΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
1. Υποστηριζόµενα ψηφιακά αρχεία ήχου και video 
Αρχεία Ήχου   
Υποστηριζόµενα Φορµά 
MP3 – Bit Rate: 32-320 kbps – CBR, VBR 
WMA – Bit Rate: 32-320 kbps – CBR, VBR 
AAC _LC – Bit Rate: 32-320 kbps – CBR, VBR 
MPEG Audio Level 1.2 
Hardware Mp3/AAC_LC Decoding Engine 
Full bit-rate Mp3/WMA support 
Mp3 Lyric Support (ID3 Tag) 
Background Music (read from memory cards) 
MP3: Support 32-320 kbps – CBR, VBR 
WMA: Support 32-192 kbps – CBR, VBR 
ACC_LC: Support 32-320 kbps – CBR, VBR 

Αρχεία Video 
Υποστηριζόµενα Φορµά 
Motion JPEG (Up to VGA @ 30 FPS) 
AVI 
MPEG-1 (Up to CIF @ 30 FPS) 
MPEG-4 
Mp4 (Up to QVGA @ 30 FPS) 
Maximum Data Rate: 100 kbps 
Maximum Bit Rate: 700 bps Video + 64 kbps/22.050 kHz AAC_LC 
3GPP (Up to CIF @ 15 FPS) 
Maximum Data Rate: 60 kbps 
Maximum Bit Rate: 384 bps Video + 8 kHz AMR 
AVI/XVID 
(MPEG-4 + MP3 Audio Up to CIF @ 30 Fps) 
Maximum Data Rate: 100 kbps 
Maximum Bit Rate: 768 bps Video + 48 kbps/22.050 kHz Mp3 

2. Συµβατό µε πολλές κάρτες µνήµης: MMC/MS/SD, κλπ. 
3. Κυρίως Λειτουργίες 
∆ιαβάζει πληροφορίες από MP3 players, συσκευές αποθήκευσης USB (φλασάκια) όταν είναι συνδεδεµένο µέσω θύρας USB. 
* Απλό στην χρήση: βάλτε την κάρτα µνήµης της ψηφιακής φωτογραφικής µηχανής στη συσκευή για να δείτε απευθείας τις 
φωτογραφίες. 
* Οθόνη Matrix TFT LCD υψηλής ποιότητας. 
* Μπορεί να διαβάσει εύκολα εικόνες από συσκευές USB και κάρτες MMC/MS/SD. 
* Εύκολο µενού ρυθµίσεων, λειτουργία thumbnail: rotate (περιστροφή)/zoom (µεγέθυνση)/show file information (πληροφορίες 
αρχείου), adjust volume (ρύθµιση έντασης ήχου) κλπ. 
* Ενσωµατωµένα ηχεία 2*1 W. 
* ∆ύο τρόποι ελέγχου 8 πλήκτρων στην πλευρά της οθόνης: τηλεχειριστήριο µε υπέρυθρες. 
4. Ρεύµα AC 100V~240V – 50/60Hz (DC 10V). Κατανάλωση ρεύµατος: 15W 
∆ιάγραµµα της συσκευής 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Ένδειξη λειτουργίας LED 
2. ENTER PLAY (Αναπαραγωγή)  
3. PAUSE (Παύση) 
4. ROTATE (Περιστροφή) 
5. UP (Πάνω) 
6. Down (Κάτω) 
7. Left (Αριστερά) 

8. Right (∆εξιά) 
9. RETURN (Επιστροφή) 
10. Θύρα USB  
11. Υποδοχή SD/MMC/MS 
12. Ακουστικά 
13. ∆ιακόπτης Λειτουργίας 
14. DC IN 10V 
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ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Λειτουργία: φωτογραφίες 
2. Σίγαση ήχου 
3. Πάνω 
4. Ρυθµίσεις: µενού ρυθµίσεων 
5. Enter: play/pause (αναπαραγωγή/παύση) 
6. Αριστερά 
7. Κάτω 
8. Ρολόι 
9. Φωτογραφία/Ταινία επόµενη 
10. Φωτογραφία/Ταινία προηγούµενη 
11. Μουσική: επιλογή µουσικών αρχείων 
12. Φωτογραφία: επιλογή αρχείων φωτογραφίας 

13. Combo: slideshow 
14. Ταινία: επιλογής αρχείων ταινίας 
15. Εµφάνιση 
16. Περιστροφή: 0°, 90°, 180°, 270° 
17. ∆εξιά 
18. Επιστροφή 
19. VOL+ (αύξηση έντασης ήχου) 
20. VOL- (µείωση έντασης ήχου) 
21. ΖΟΟΜ (µεγέθυνση): Video (x2,3,4,1/2,1/3,1/4)/Photo 
(50,75,100,125,150,200) (πιέστε το πλήκτρο 2, 3 για να 
επιλέξετε) 

 

ΚΥΡΙΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 
Κατά την εκκίνηση, βάλτε µία κάρτα µνήµης στην υποδοχή, θα εµφανιστεί µια 
οθόνη µενού για να επιλέξετε την επιθυµητή λειτουργία. 
Χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα Πάνω, Κάτω, Αριστερά και ∆εξιά του 
τηλεχειριστήριου, για να επιλέξετε το επιθυµητό στοιχείο. 
Πιέστε το πλήκτρο ENTER για επιβεβαίωση. 
Photo (Φωτογραφία): Προβολή στατικών εικόνων JPEG. 
Music (Μουσική): Αναπαραγωγή αρχείων MP3/WMA. 
Photo + Music (Φωτογραφία + Μουσική): Slideshow για προβολή 
φωτογραφιών και αναπαραγωγή µουσικής ταυτόχρονα. 
Movie (Ταινία): Αναπαραγωγή ταινιών Motion JPEG/AVI. 
Setup (Ρύθµιση): Πιέστε την επιλογή Setup ή το πλήκτρο Setup του 
τηλεχειριστήριου. 

 

ΡΥΘΜΙΣΗ – ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ 
Interval Time (Χρονικό ∆ιάστηµα): Επιλέξτε ανάµεσα σε 5, 10, 15, 30, 60 δευτερόλεπτα ή 3 
λεπτά. 
Transition Effect (Εφέ Μετάβασης): Επιλέξτε ανάµεσα σε Push Up (προς τα πάνω), Push Left 
(προς τα αριστερά), Push Right (προς τα δεξιά) ή Random (τυχαία). 
Browse (Περιήγηση): Επιλέξτε thumbnail/ file manager. Ενώ βλέπετε τις εικόνες, πιέστε το 
πλήκτρο Stop για να µπείτε στο File Manager. 
 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
Photo: On/Off (Φωτογραφία: Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση) 
Auto: Επιλέξτε για αυτόµατη αναπαραγωγή φωτογραφιών 
Music: Επιλέξτε για αυτόµατη αναπαραγωγή µουσικής 
Movie: Επιλέξτε για αυτόµατη αναπαραγωγή video 
 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΘΟΝΗΣ 
Brightness (Φωτεινότητα): επιλέξτε Normal (Φυσιολογικό)/Bright (Φωτεινό)/Soft (Απαλό). 
Contrast (Αντίθεση): επιλέξτε +4/+3/+2/+1/0/-1/-2/-3/-4. 
TFT Brightness (Φωτεινότητα TFT): ρυθµίστε τη φωτεινότητα της οθόνης. 
TFT Contrast (Αντίθεση TFT): ρυθµίστε την αντίθεση της οθόνης. 
TFT Saturation (Κορεσµός TFT): ρυθµίστε την ένταση των χρωµάτων της οθόνης. 
Select (Επιλογή): Πιέστε Enter για να επιβεβαιώσετε τις ρυθµίσεις σας. 
 

ΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 
OSD Language (Γλώσσα): English (Αγγλικά)/French (Γαλλικά)/German (Γερµανικά)/Italian 
(Ιταλικά) / Spanish (Ισπανικά) / Portuguese (Πορτογαλικά)/Dutch (Ολλανδικά)/Polish (Πολωνικά). 
Style (Στυλ): Υπάρχουν τέσσερα στυλ από τα οποία µπορείτε να επιλέξετε. 
Repeat Mode (Λειτουργία Επανάληψης): Off (απενεργοποιηµένη)/One (ένα)/Folder (φάκελος)/All 
(όλα). 
Default (Προεπιλογή): επαναφέρει τις ρυθµίσεις στις αρχικές τους αξίες. 
Select (Επιλογή): Πιέστε Enter για να επιβεβαιώσετε τις αλλαγές. 
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SEL 
Πιέστε το πλήκτρο SEL για να επιλέξετε Brightness (Φωτεινότητα)/Contrast (Αντίθεση)/Colour (Χρώµα)/Hue (Απόχρωση) / 
Timing (Συγχρονισµός)/Up and Down (Πάνω και Κάτω)/Mode (Λειτουργία)/Memory Recall (Ανάκληση Μνήµης). Χρησιµοποιήστε 
τα πλήκτρα =/- για να επιλέξετε. 
 

ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ 
Το φορµά Motion JPEG AVI υποστηρίζεται από ορισµένες ψηφιακές φωτογραφικές µηχανές: 
Ελέγξτε το εγχειρίδιο χρήσης της ψηφιακής σας για να δείτε αν υποστηρίζει αυτό το φορµά. 
1. Βάλτε µια κάρτα µνήµης που περιέχει ένα αρχείο Motion JPEG AVI και αρχεία MP3 ή WMA. 
2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή και επιλέξτε την κατάλληλη κάρτα µνήµης από το πρώτο µενού. 
3. Επιλέξτε MUSIC (µουσική) ή MOVIE (ταινία) από το µενού. 
 

ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ 
Επιλέξτε το video clip από τη λίστα αρχείων και πιέστε το πλήκτρο enter του τηλεχειριστήριου. 
Πιέστε τα βέλη ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ για να πάτε στο επόµενο ή το προηγούµενο αρχείο της κάρτας. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χρησιµοποιήστε το τηλεχειριστήριο για να ρυθµίσετε την ένταση του ήχου. 
 

ΣΥΝ∆ΕΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΦΛΑΣΑΚΙ USB 
1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή, συνδέστε το φλασάκι σας στη θύρα USB 1.1 στο αριστερό µέρος της συσκευής. 
2. Θέστε σε λειτουργία τη συσκευή. 
3. Επιλέξτε USB στο πρώτο µενού και πιέστε ENTER για να επιλέξετε τον ήχο. 
 

ΡΟΛΟΙ & ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 
ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 
Χρησιµοποιήστε το Αριστερό και το ∆εξί βέλος για να ρυθµίσετε το ηµερολόγιο. Πιέστε ΟΚ για 
επιβεβαίωση. Πιέστε το EXIT για να επιστρέψετε στο κυρίως µενού. 
 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ 
Χρησιµοποιήστε το Αριστερό και το ∆εξί βέλος για να ρυθµίσετε την ώρα. Πιέστε ΟΚ για 
επιβεβαίωση. Πιέστε το ΕΧΙΤ για να επιστρέψετε στο κυρίως µενού. 
 

ΑΦΥΠΝΙΣΗ 
Enable (Ενεργοποίηση) On/Off 
Το ΟΝ ενεργοποιεί την αφύπνιση. 
Το OFF απενεργοποιεί την αφύπνιση. 
Χρησιµοποιήστε το Αριστερό και το ∆εξί βέλος για να ρυθµίσετε την ώρα. Πιέστε ΟΚ για 
επιβεβαίωση. Πιέστε το ΕΧΙΤ για να επιστρέψετε στο κυρίως µενού. 
 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ 
Power On Enable On/Off (Ενεργοποίηση Αυτόµατης Ενεργοποίησης) 
Power Off Enable On/Off (Ενεργοποίηση Αυτόµατης Απενεργοποίησης) 
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την αυτόµατη αναπαραγωγή επιλέγοντας το AUTO MOVIE: ON από 
την οθόνη ρυθµίσεων. 

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 
Επιλέξτε το Calendar (Ηµερολόγιο) στο κυρίως µενού ή το πλήκτρο Date (Ηµεροµηνία) του 
τηλεχειριστήριου. 
 

Display (Εµφάνιση) 
Επιλέξτε DISPLAY, πιέστε το ENTER στο τηλεχειριστήριο. 
 

Set Date (Ρύθµιση Ηµεροµηνίας) 
Χρησιµοποιήστε το Αριστερό και το ∆εξί Βέλος για να ρυθµίσετε: Year (Χρόνος)/Month 
(Μήνας)/Day (Ηµέρα). 
Πιέστε ΟΚ για επιβεβαίωση. Πιέστε το ΕΧΙΤ για να επιστρέψετε στο κυρίως µενού. 
 

Clock (Ρολόι) 
Επιλέξτε το Clock (Ρολόι) στο κυρίως µενού ή το πλήκτρο TIME στο τηλεχειριστήριο. 
 

Display (Εµφάνιση) 
Επιλέξτε το Clock ή το TIME στο τηλεχειριστήριο για να εµφανιστεί η ώρα. 
 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ 
Μπορείτε να αποθηκεύσετε φωτογραφίες από ένα USB ή µια κάρτα SD/MS/MMC στα Αγαπηµένα 
(Favorite). 
Πιέστε ENTER, χρησιµοποιήστε το Αριστερό και το ∆εξί βέλος για να επιλέξετε COPY 
(Αντιγραφή)/DELETE (∆ιαγραφή)/EXIT (Έξοδος). 
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 
ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ.  
ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΨΕΚΑΖΕΤΕ Η ΧΥΝΕΤΕ ΥΓΡΟ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ Η ΣΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ. 
 

Για να καθαρίσετε την οθόνη: 
Σκουπίστε την οθόνη µε ένα καθαρό, µαλακό πανί, χωρίς χνούδια. Αυτό θα αφαιρέσει την σκόνη και άλλα σωµατίδια. Αν δεν 
έχει καθαρίσει ακόµα, εφαρµόστε µια µικρή ποσότητα καθαριστικού τζαµιών χωρίς αµµωνία και οινόπνευµα σε ένα καθαρό, 
µαλακό πανί, χωρίς χνούδια για να καθαρίσετε την οθόνη. 
 

Για να καθαρίσετε το πλαστικό κάλυµµα: 
1. Χρησιµοποιήστε ένα µαλακό, στεγνό πανί. 
2. Αν δεν έχει καθαρίσει ακόµα, εφαρµόστε µια µικρή ποσότητα απαλού απορρυπαντικού χωρίς αµµωνία και οινόπνευµα σε ένα 

καθαρό, µαλακό πανί, χωρίς χνούδια για να καθαρίσετε την επιφάνεια. 
 

Για να καθαρίσετε το πλαίσιο: 
1. Χρησιµοποιήστε ένα µαλακό, στεγνό πανί. 
 

ΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 
Σύµπτωµα Αιτία Λύση 
∆ε διαβάζει την κάρτα µνήµης. Έχετε βάλει την κάρτα ανάποδα. Βάλτε την κάρτα σωστά. 
Η συσκευή είναι ενεργοποιηµένη, 
αλλά η συσκευή δε λειτουργεί. 

∆εν λειτουργεί σωστά η συσκευή. Επανεκκινήστε τη συσκευή. 

Σχετικά µε τη χωρητικότητα 
αποθήκευσης. 

Η πραγµατική χωρητικότητα της κάρτας 
είναι ελαφρώς µικρότερη από την 
ενδεικνυόµενη. 

Οι φορµαρισµένες χωρητικότητες µνήµης είναι 
λιγότερες από τα σηµειωµένα στοιχεία στο 
HDD. 

Μαύρη οθόνη. Η συσκευή δεν είναι ενεργοποιηµένη ή ο 
αντάπτορας δεν είναι σωστά συνδεδεµένος. 

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι 
ενεργοποιηµένη και ότι όλα τα καλώδια είναι 
σωστά συνδεδεµένα. 

∆εν ακούγεται ήχος. Η ένταση του ήχου µπορεί να είναι 
ρυθµισµένη στο 0 ή µπορεί να προκαλείται 
από κακή σύνδεση µε τα καλώδια εξόδου. 

Βεβαιωθείτε ότι χρησιµοποιείτε το σωστό 
φορµά, ότι η ένταση του ήχου έχει ρυθµιστεί 
σωστά και ότι όλα τα καλώδια εξόδου είναι 
συνδεδεµένα. 

∆εν παίζει αρχεία µουσικής. ∆εν υποστηρίζεται το φορµά του αρχείου. 
Μπορεί να έχει γίνει λανθασµένη 
αποθήκευση. Μπορεί να µη λειτουργεί η 
σύνδεση USB. 

Βεβαιωθείτε ότι τα αρχεία που επιχειρείτε να 
αναπαράγετε υποστηρίζονται από τη συσκευή 
και ότι όλες οι συνδέσεις µε τα µέσα 
αποθήκευσης είναι σωστά συνδεδεµένες. 

∆εν δείχνει αρχεία από το µέσο 
αποθήκευσης. 

Μερικά φλασάκια δεν υποστηρίζονται από 
τη συσκευή. Μερικά φορµά δεν 
υποστηρίζονται. 

∆οκιµάστε ένα διαφορετικό φλασάκι/τύπο 
αρχείου. Παρακαλούµε συµβουλευτείτε αυτές 
τις οδηγίες χρήσης για περισσότερες 
πληροφορίες. 

Η εικόνα video αναπηδά ή 
παγώνει. 

Τα αρχεία video υπερβαίνουν τα 30 FPS. Χρησιµοποιήστε ένα αρχείο video µε µικρότερη 
τιµή καρέ ή µετατρέψτε σε µικρότερη τιµή 
καρέ. 

 
 
  


