
Οδηγίες Χρήσης 95264
Προειδοποιήσεις
Για την αποφυγή επικίνδυνων καταστάσεων παρακαλείσθε να διαβάσετε με προσοχή τους παρακάτω συμβολισμούς (προειδοποιήσεις):

Κίνδυνος
Μια τέτοια προειδοποίηση δείχνει τον άμεσο κίνδυνο από μια επίφοβη κατάσταση.
Σοβαροί τραυματισμοί ακόμη και θάνατος μπορεί να προκληθούν αν δεν αποφύγετε αυτή τη κατάσταση.

 Σε μια τέτοια προειδοποίηση ακολουθήστε τις οδηγίες για να αποφύγετε σοβαρούς τραυματισμούς ακόμη και θάνατο.

Προειδοποίηση
Μια τέτοιου είδους προειδοποίηση δείχνει την πιθανότητα μιας επικίνδυνης κατάστασης.
Τραυματισμοί και / ή υλικές φθορές μπορεί να προκληθούν αν δεν αποφύγετε αυτή την κατάσταση.

 Σε μια τέτοια προειδοποίηση ακολουθήστε τις οδηγίες για να αποφύγετε προσωπικό τραυματισμό ή υλικές φθορές.
Προσοχή
Μια τέτοιου είδους προειδοποίηση δείχνει την πιθανότητα υλικής φθοράς.
Η υλική φθορά μπορεί να προκληθεί αν δεν αποφύγετε αυτή την κατάσταση.

 Σε μια τέτοια προειδοποίηση προσέξτε τις οδηγίες για να αποφύγετε την υλική φθορά.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ

 Μια σημείωση δίνει πρόσθετες χρήσιμες πληροφορίες για τον χειρισμό της συσκευής.

Προβλεπόμενη χρήση
Αυτή η συσκευή προορίζεται για προσωπική χρήση, για προβολή φωτογραφιών

Προειδοποίηση
Μπορεί να προκληθεί κίνδυνος από μη προβλεπόμενη χρήση.

 Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο όπως προβλέπεται.
 Ακολουθήστε τις οδηγίες που δίνονται σε αυτό το εγχειρίδιο.
 Όλες οι απαιτήσεις που είναι αποτέλεσμα λανθασμένης χρήση αποκλείονται.

Όλες οι απαιτήσεις που είναι αποτέλεσμα λανθασμένης χρήση αποκλείονται. Αυτός που χρησιμοποιεί τη συσκευή έχει την ευθύνη για μη προβλεπόμενη χρήση.
Περιορισμός τη Ευθύνης
Όλες οι τεχνικές πληροφορίες, τα δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο έγιναν με βάση τις τρέχουσες συνθήκες την ώρα που γράφτηκαν και τυπώθηκαν και σύμφωνα με την
καλύτερη γνώση και τις προηγούμενες εμπειρίες. Γι’ αυτό δεν μπορούν να προκύψουν απαιτήσεις από τα χαρακτηριστικά, τις επεξηγήσεις και τις περιγραφές αυτών των οδηγιών. Ο κατασκευαστής δεν
δέχεται καμία ευθύνη για ζημιές που προκλήθηκαν εξαιτίας μη τήρησης αυτών των οδηγιών, ακατάλληλη χρήση ή επισκευή, μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση της συσκευής ή χρήση μη εγκεκριμένων
ανταλλακτικών.
Προσοχή

 Κατά τη διαδικασία κατασκευής της συσκευής μπορεί να προκληθούν ελλαττωματικά pixels. Αυτά εκδηλώνονται ως λευκά ή μαύρα pixels τα οποία ανάβουν μόνιμα κατά την προβολή. Στα
πλαίσια της παραγωγής, το 0.01% των pixels επιτρέπεται και δεν θεωρούνται σαν ελάττωμα του προϊόντος.

Βασικές οδηγίες ασφαλείας

 Παρατηρήστε προσεχτικά τη συσκευή πριν τη χρήση για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εξωτερικές ζημιές. Μην λειτουργήσετε τη συσκευή αν είναι ελλαττωματική.
 Κρατήστε τη συσκευή μακριά από υγρασία και μην αφήσετε υγρά ή άλλα υλικά να εισχωρήσουν. Αποσυνδέστε τη συσκευή αν έρθει σε επαφή με υγρά.
 Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη επιφάνεια.
 Μην βάζετε αντικείμενα πάνω στη συσκευή.
 Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε ζεστό ή υγρό περιβάλλον.
 Η συσκευή χρειάζεται επαρκή αέρα για να λειτουργήσει σωστά. Κατά τη λειτουργία της, μην την τοποθετείται σε μαλακές επιφάνειες, χαλιά ή άλλα υλικά που να δυσκολεύουν την

κυκλοφορία του αέρα και μην κάνετε καμία παρέμβαση στη συσκευή.
 Κρατήστε το καλώδιο μακριά από ζεστές επιφάνειες και κοφτερές γωνίες.
 Βεβαιωθείτε ότι δεν δένετε ή τραβάτε δυνατά το καλώδιο.
 Η πρίζα θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη έτσι ώστε να μπορείτε να αποσυνδέσετε εύκολα την τροφοδοσία σε περίπτωση ανάγκης.
 Αν δεν έχετε σκοπό να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλα διαστήματα, απενεργοποιήστε τη, αποσυνδέστε τη από το ρεύμα και αποθηκεύστε τη σε ένα καθαρό, ξηρό και σκοτεινό

μέρος.
 Χρησιμοποιείτε μόνο τον εσώκλειστο αντάπτορα παροχής ρεύματος, αλλιώς η συσκευή μπορεί να πάθει βλάβη.
 Μην λειτουργείτε τη συσκευή αν ο αντάπτορας παροχής ρεύματος, το καλώδιο ή το βύσμα έχουν πάθει κάποια βλάβη.
 Μην ανοίγετε το πλαίσιο της συσκευής ή τον αντάπτορα παροχής ρεύματος σε καμία περίπτωση. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας αν ακουμπήσετε ζωντανές συνδέσεις ή ηλεκτρονικά ή

μηχανικά στοιχεία της συσκευής τροποποιηθούν.
 Αποσυνδέστε το τροφοδοτικό από το ρεύμα όταν καθαρίζετε τη συσκευή, κατά τη διάρκεια κεραυνών και σε περιπτώσεις δυσλειτουργίας.
 Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να γίνεται από ειδικούς. Ακατάλληλη επισκευή ακυρώνει την εγγύηση.
 Ελλαττωματικά υλικά μπορούν να αντικατασταθούν μόνο με original ανταλλακτικά.
 Τα υλικά της συσκευασίας δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σαν παιχνίδια. Υπάρχει ο κίνδυνος κατάποσης.

Σχεδιασμός και Λειτουργικότητα
Ψηφιακή Κορνίζα (Πίσω μέρος)

Εισάγοντας τη μπαταρία
Για να ρυθμίσετε την ώρα το ξυπνητήρι ή την ημερομηνία τοποθετήστε μια μπαταρία CR2032 όπως φαίνεται στην εικόνα.
Βλ. εικόνα σελ. 38

Περιεχόμενα συσκευασίας
Η συσκευή περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

 Ψηφιακή κορνίζα
 Αντάπτορας παροχής ρεύματος
 Οδηγίες χρήσης
 Μπαταρία CR2032

Τοποθέτηση

Πλήκτρα ελέγχου

Πλήκτρο Play/Pause/Ok

Πλήκτρο Home & On/Off

SD/SDHC/MMC

Πλήκτρο Exit
(Έξοδος)/Back (Πίσω)

Υποδοχή για αντάπτορα
ρεύματος

Θήκη μπαταρίας



Προσοχή
Η συσκευή μπορεί να πάθει ζημιά αν ανατραπεί ή πέσει

 Βεβαιωθείτε ότι δεν κινδυνεύει να πέσει

Λειτουργία
Χρησιμοποιώντας το μενού
Η συσκευή περιλαμβάνει ένα μενού φιλικό προς τον χρήστη. Το μενού εμφανίζεται στην οθόνη.

 Τα παρακάτω μέσα αποθήκευσης μπορούν να διαβαστούν:
 SD/SDHC κάρτες
 MMC κάρτες

 Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε και κρατήστε το πλήκτρο για περισσότερο από 4 δευτερόλεπτα.
 Μετά την εκκίνηση της συσκευής για πρώτη φορά, επιλέξτε τη γλώσσα χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα

Βλ. εικόνα σελ. 39
Κάθε φορά που η συσκευή ανοίγει, αυτόματα ανοίγει και η προβολή φωτογραφιών

 Από την κάρτα μνήμης
 Από την εσωτερική μνήμη στον φάκελο “Photo”
 Από τον φάκελο “Favourites”

Αν δεν υπάρχει μέσο αποθήκευσης μέσα στη συσκευή ή δεν υπάρχει φάκελος στην εσωτερική μνήμη, η συσκευή αρχίζει με το κυρίως μενού.

Μπορείτε να ανοίξετε το κυρίως μενού χρησιμοποιώντας το πλήκτρο . Στο μενού, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα για να περιηγηθείτε κι επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία. Όταν επιβεβαιώσετε
την επιλογή σας πατώντας το πλήκτρο ένα υπομενού εμφανίζεται. Χρησιμοποιήστε ξανά τα πλήκτρα για να περιηγηθείτε κι επιλέξτε την επιθυμητή γραμμή. Η επιλεγμένη γραμμή

επισημαίνεται με χρώμα. Επιβεβαιώστε την επιλογή σας πατώντας . Συνήθως ένα πρόσθετο μενού εμφανίζεται, στο οποίο περιηγείστε χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα και επιλέγοντας
τις επιθυμητές ρυθμίσεις. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο για να βγείτε από τις τρέχουσες ρυθμίσεις. Για προσανατολισμό η δομή του μενού εμφανίζεται επίσης στο παράρτημα.

Ρυθμίσεις Συστήματος

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα στο πίσω μέρος της συσκευής για να μετακινηθείτε σε μενού ρυθμίσεων .
Βλ. εικόνα σελ. 41
Μπορείτε τώρα να επιλέξετε από τις επόμενες ρυθμίσεις:
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Mode Μενού ρυθμίσεων για την ώρα
Σημείωση: Ένα ρολόι χαλαζία είναι εξαιρετικά ακριβές, αλλά η ακρίβειά του μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά από διάφορους παράγοντες (θερμοκρασία, κτλ). Αν το
ενσωματωμένο κύκλωμα του ρολογιού είναι γρήγορο ή αργό κατά +/-5 δευτ. την ημέρα, αυτό μπορεί να διορθωθεί χρησιμοποιώντας τη λεπτή ρύθμιση.

Time
Calibration
Date Μενού ρυθμίσεων της ημερομηνίας
Date Format
Week Start Μενού ρυθμίσεων για επιλογή της πρώτης ημέρας της εβδομάδας
Background  Μενού ρυθμίσεων του φόντου για το ξυπνητήρι

 Μαύρο ως πρότυπο ή προβολή διαφανειών
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Timer
Μενού ρυθμίσεων για να επιλέξετε πότε να ανοίγει και να κλείνει η συσκευή
Σημείωση: ο χρονομέτρησης πρέπει να είναι ενεργός

Power On
Power Off
Repetition

G
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Language Επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα για το μενού
Colour Theme Επιλέξτε το επιθυμητό χρώμα για το μενού
Auto Brightness Μενού ρυθμίσεων για ενεργοποίηση της νυχτερινής κατάστασης και για προσαρμογή της φωτεινότητας. Όπως περιγράφεται στο “Additional Functions”
Reset/Default setting Μενού για επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων
Product information Μενού για εμφάνιση του τρέχοντος λογισμικού

Λειτουργίες

Φάκελος Αγαπημένα

 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα για να επιλέξετε το σύμβολο κι έπειτα πατήστε το πλήκτρο .
 Η συσκευή συνήθως ξεκινάει αυτόματα με προβολή φωτογραφιών από το φάκελο Αγαπημένα. Μόλις εισάγετε ένα αποθηκευτικό μέσο, η συσκευή αρχίζει την προβολή φωτογραφιών από τα

αρχεία που είναι αποθηκευμένα σε αυτό. Ο φάκελος Αγαπημένα σας επιτρέπει να επιλέξετε 6 από τις αγαπημένες σας φωτογραφίες, να τις αποθηκεύσετε και να τις βάλετε σε προβολή
διαφανειών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η φωτογραφία που μπαίνει στο φόντο στο κυρίως μενού είναι η πρώτη αλφαβητικά φωτογραφία ή αυτή με το πιο μικρό νούμερο στο όνομα (P0000)

Φάκελος Φωτογραφιών

Η συσκευή ξεκινάει προβολή φωτογραφιών αυτόματα όταν εισάγετε ένα μέσο αποθήκευσης. Αν δεν υπάρχει μέσο αποθήκευσης στη συσκευή, αυτή χρησιμοποιεί τις φωτογραφίες από τον φάκελο
Αγαπημένα.

Μπορείτε να προηγηθείτε στο μενού φωτογραφιών σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες:

 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα για να επιλέξετε το σύμβολο κι έπειτα πατήστε το πλήκτρο .
 Όταν η συσκευή βρίσκεται σε κανονικές ρυθμίσεις εμφανίζει την προβολή φωτογραφιών κατά την εκκίνηση.
 Κατά τη διάρκεια της προβολής, πατήστε το πλήκτρο για να ανοίξετε το υπομενού

Play / Pause (Αναπαραγωγή /Παύση)

Ρυθμίσεις Προβολής

Φάκελος Αγαπημένα

Φάκελος Φωτογραφίες

Ημερολόγιο

Ρυθμίσεις Συστήματος

Φάκελος Πληροφορίες



 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα για να επιλέξετε το σύμβολο .
 Πατώντας το πλήκτρο ανοίγει το παρακάτω μενού:

Βλ. εικόνα σελ. 44

Calendar Εμφανίζει ή κρύβει το ημερολόγιο στην προβολή φωτογραφιών
Play Sequence Τυχαία/Με εντολή
Slideshow Επιλέγει το εφέ μετάβασης που θα χρησιμοποιηθεί για την

αλλαγή των φωτογραφιών
Interval Επιλέγει το διάστημα στο οποίο οι εικόνες θα πρέπει να αλλάζουν

(20 δευτ/1 λεπτό/30 λεπτά/1 ώρα/24 ώρες)
Scale Original (Αρχική) / Auto (Αυτόματη)
Rotate Περιστρέφει την εικόνα που εμφανίζεται στην οθόνη
Zoom Μεγεθύνει την εικόνα που εμφανίζεται στην οθόνη

(1x/2x/3x/4x/5x)

Αποθήκευση / Διαγραφή Εικόνων στον Φάκελο Φωτογραφίες

 Εισάγετε μια κάρτα μνήμης στη συσκευή

 Ξεκινάει η προβολή εικόνων .

 Κατά την προβολή διαφανειών, πατήστε κι κρατήστε το πλήκτρο για να μετακινηθείτε στην προηγούμενη εικόνα.
 Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγησης, επιλέξτε μια εικόνα. Η επιλεγμένη εικόνα τονίζεται με χρωματιστό πλαίσιο.
 Έπειτα, πατήστε το πλήκτρο για να ανοίξει το ακόλουθο υπομενού:

Ξεκινάει την προβολή φωτογραφιών

Αποθηκεύει την επιλεγμένη/φωτιζόμενη εικόνα στην προβολή φωτογραφιών

Διαγράφει την επιλεγμένη/φωτιζόμενη εικόνα από την κάρτα μνήμης ή από τον φάκελο φωτογραφιών

 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να επιλέξετε την επόμενη ενέργειά σας και πατώντας το πλήκτρο θα ξεκινήσει η διαδικασία.
 Η διαδικασία τερματίζεται όταν το παράθυρο edit (επεξεργασία)/information (πληροφορία) κλείνει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Σημειώστε ότι οι φωτογραφίες θα πρέπει να είναι μικρότερες από 800x600 pixels και λιγότερο από 300KB.

Ημερολόγιο

 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα για να επιλέξετε το σύμβολο κι έπειτα πατήστε το πλήκτρο . Η συσκευή μπορεί να εμφανίζει μια από τις ακόλουθες οθόνες.

Βλ. εικόνα σελ. 46
Μπορείτε να αλλάξετε το μήνα χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα πλήκτρα.
Μπορείτε να προσαμμώσετε την φωτεινότητα της οθόνης χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγησης .
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Οι ενδείξεις της ώρας, ημερομηνίας και ημέρας της εβδομάδας δεν ενημερώνονται ασύρματα. Μπορείτε να μπείτε στις ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας το πλήκτρο . Μπορείτε να ρυθμίσετε την ημέρα και
ώρα της συσκευής με στο μενού “Date/time”.
Το φόντο του ημερολογίου αλλάζει με τις ίδιες ρυθμίσεις. Για λόγους λειτουργίας, η δομή του μενού εμφανίζεται στο παράρτημα.
Ώρα

 Σε κατάσταση ημερολογίου ή κατά τη διάρκεια προβολής φωτογραφιών, πατήστε το πλήκτρο δύο φορές για να μεταβείτε σε οθόνη αναλογικού ρολογιού.

Βλ. εικόνα σελ. 47
Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγησης μπορείτε να αλλάξετε το χρώμα.
Μπορείτε να αλλάξετε τη φωτεινότητα χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγησης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Αν κανένα μέσο αποθήκευσης δεν έχει μπει στη συσκευή ή δεν υπάρχουν αρχεία / εικόνες σε αυτό, η συσκευή μπαίνει αυτόματα μετά από ένα λεπτό σε κατάσταση ρολογιού.

Φάκελος Πληροφορίες

 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα για να επιλέξετε το σύμβολο κι έπειτα πατήστε το πλήκτρο .

Ο φάκελος πληροφορίες χρησιμοποιείται για ειδικές παρουσιάσεις, περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικές με τη συσκευή και μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με τον χρήστη χρησιμοποιώντας τις
φωτογραφίες του (περίπου 6 φωτογραφίες).
Αντιγράφοντας φωτογραφίες στην εσωτερική μνήμη
Θα πρέπει να κάνετε τα ακόλουθα βήματα για να βεβαιωθείτε ότι τα επιλεγμένα αρχεία (φωτογραφίες) εμφανίζονται και παρουσιάζονται σωστά στη συσκευή.

 Δημιουργείστε δύο φακέλους σε μια άδεια κάρτα μνήμης χρησιμοποιώντας έναν Η/Υ. Η συσκευή αναγνωρίζει μόνο τα παρακάτω ονόματα:

Περιέχει τα αρχεία για τον Φάκελο Αγαπημένα

Περιέχει τα αρχεία για τον Φάκελο Πληροφορίες

Περίπου 3-5 φωτογραφίες μπορούν να αποθηκευτούν στον φάκελο USER1. Σημειώστε ότι το αρχείο θα πρέπει να αποθηκευτεί από P0000 ώς P000x και θα πρέπει να είναι ένα αρχείο .jpg
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Σημειώστε ότι οι φωτογραφίες θα πρέπει να είναι μικρότερες από 800x600 pixels και λιγότερο από 300KB.
Περίπου 3-5 φωτογραφίες μπορούν να αποθηκευτούν στον φάκελο USER2. Σημειώστε ότι το αρχείο θα πρέπει να αποθηκευτεί από P0000 ώς P000x και θα πρέπει να είναι ένα αρχείο .jpg
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Σημειώστε ότι οι φωτογραφίες θα πρέπει να είναι μικρότερες από 800x600 pixels και λιγότερο από 300KB.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Στο κύριο μενού, ως φόντο μπαίνει η πρώτη αλφαβητικά φωτογραφία ή αυτή με τον μικρότερο αριθμό στο όνομα (P0000).

Μεταφέροντας αρχεία στην εσωτερική μνήμη
Αφού όλες οι επιλεγμένες φωτογραφίες/εικόνες και ετικέτες έχουν μπει στους σωστούς φακέλους στην κάρτα μνήμης, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 Βάλτε την κάρτα μνήμης στη συσκευή
 Επιλέξτε στο μενού “Settings”
 Βρείτε το “Reset” στο “General Settings”
 Έπειτα πατήστε το πλήκτρο . Η συσκευή αναγνωρίζει τους τρεις φακέλους και τα αρχεία/φωτογραφίες που είναι να μεταφερθούν.
 Μετά την επιβεβαίωση με το “Yes” και το πλήκτρο , η συσκευή αυτόματα αποθηκεύει τις εικόνες και τις ετικέτες στους αντίστοιχους φακέλους.

Βλ. εικόνα σελ. 49
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Σημειώστε ότι η εσωτερική μνήμη περιέχει περιορισμένη χωρητικότητα. Μπορείτε να την δείτε στα τεχνικά χαρακτηριστικά.
Για να διαγράψετε τις φωτογραφίες από τον φάκελο Αγαπημένα ή από τον φάκελο Πληροφορίες, απλά μεταφέρετε άδειους φακέλους στην εσωτερική μνήμη. Οι φάκελοι θα ξαναγραφούν κατά τη
διάρκεια της επαναφοράς και αυτό θα διαγράψει τα αρχεία.



Επιπλέον Λειτουργίες
Νυχτερινή Κατάσταση
Η συσκευή αυτόματα μπαίνει από προβολή φωτογραφιών σε κατάσταση ρολογιού όταν σκοτεινιάσει.
Αυτόματη Φωτεινότητα
Αν η λειτουργία αυτόματης φωτεινότητας είναι ενεργοποιημένη, η LCD οθόνη προσαρμόζεται κι αυτή αυτόματα στο φως της ημέρας για να έχει το καλύτερο φωτισμό.
Βλ. εικόνα σελ. 50
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Οι λειτουργίες νυχτερινής κατάστασης και αυτόματης φωτεινότητα ενεργοποιούνται στις ρυθμίσεις συστήματος στο μενού “General”.
Φροντίδα και Καθαρισμός
Οδηγίες Ασφαλείας
Προσοχή
Η υγρασία μπορεί να καταστρέψει τη συσκευή
Για να αποφύγετε ανεπανόρθωτες ζημιές, βεβαιωθείτε ότι δεν εισχωρεί υγρασία στη συσκευή όταν την καθαρίζετε.
Καθαρισμός
Η οθόνη της συσκευής είναι κατασκευασμένη από προστατευτικό γυαλί

 Καθαρίστε τη συσκευή μόνο με ένα στεγνό, μαλακό πανί.
 Μην ασκείτε πίεση στην οθόνη όταν καθαρίζετε την οθόνη.
 Για να αποφεύγετε ζημιές στην επιφάνειά της μην χρησιμοποιείτε διαλυτικά μέσα ή αλκοολούχα καθαριστικά για τον καθαρισμό της.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

 Για ήπιο καθαρισμό της οθόνης, προτείνουμε να χρησιμοποιείτε πανάκι μικροϊνών.
 Καθαρίστε την υπόλοιπη συσκευή με στεγνό πανί. Μπορείτε να βρέξετε ελαφρώς το πανί αν η συσκευή είναι πολύ βρόμικη.

Αντιμετώπιση Προβλημάτων
Οδηγίες Ασφαλείας

Προειδοποίηση
Παρατηρήστε τις ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας για να αποφύγετε κινδύνους και ζημιές υλικών:

 Οι επισκευές των ηλεκτρικών συσκευών πρέπει να γίνονται μόνο από ειδικούς που έχουν εκπαιδευτεί από τον κατασκευαστή. Ακατάλληλες επισκευές μπορεί να προκαλέσουν επικίνδυνες
καταστάσεις για τον χρήστη και ζημιά στη συσκευή.

Πρόβλημα Πιθανή Αιτία Λύση
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Η συσκευή είναι κλειστή Ενεργοποιήστε τη συσκευή
Δεν είναι συνδεδεμένος ο αντάπτορας του ρεύματος Βεβαιωθείτε ότι ο αντάπτορας του ρεύματος είναι συνδεδεμένος με τη συσκευή
Δεν υπάρχει ρεύμα Ελέγξτε το κουτί με τις ασφάλειες
Η συσκευή είναι ελλαττωματική Ενημερώστε το Service

Η συσκευή κλείνει απότομα Η συσκευή μπορεί να μπει σε κατάσταση αναμονής από
στατικό ηλεκτρισμό, που προκαλείται σε κανονική
λειτουργία (από χαλί, μάλλινο πουλόβερ)

Σε περίπτωση που η συσκευή δεν αντιδράσει σε ένστολές ή εμφανίσει κενή οθόνη,
επαναφέρετε τη συσκευή πατώντας POWER στο τηλεχειριστήριο ή στο πίσω μέρος της
συσκευής

PD
F

Δεν εμφανίζονται οι εικόνες
Δεν υπάρχει μέσο αποθήκευσης στη συσκευή Εισάγετε ένα μέσο αποθήκευσης
Το μέσο αποθήκευσης δεν περιλαμβάνει δεδομένα Ελέγξτε το μέσο αποθήκευσης
Η οθόνη είναι απενεργοποιημένη Ελέγξτε αν η συσκευή είναι σε κατάσταση A/V ή αν έχει συνδεθεί με A/V ή HDMI καλώδιο.

Η προβολή φωτογραφιών δεν
ξεκινάει

Λάθος Μορφή Αρχείου Ελέγξτε το μέγεθος των φωτογραφιών 800x600 pixels
Δεν υπάρχει κανένα αρχείο/εικόνα στον φάκελο
Αγαπημένα
Δεν υπάρχει κάρτα μνήμης στη συσκευή

Τα αρχεία δεν αποθηκεύονται
στον φάκελο Αγαπημένα ή
Πληροφορίες

Λάθος όνομα αρχείου
Λάθος όνομα φακέλου

Ελέγξτε ότι τα αρχεία έχουν σωστά ονόματα με τη μορφή P000x

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Συμβουλευτείτε το τμήμα service αν το πρόβλημα δεν λυθεί ακολουθώντας τα παραπάνω βήματα.
Απόρριψη
Απόρριψη Συσκευής

Μην πετάτε τη συσκευή στα σκουπίδια. Αυτό το προϊόν υπόκειται στους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2002/96/EC Waste Electrical and Electronic Equipment
(WEEE). Δώστε τη συσκευή σε μια εταιρία διάθεσης αποβλήτων ή στις τοπικές αρχές διάθεσης αποβλήτων. Προσέξτε όλους τους ισχύοντες κανονισμούς και σε περίπτωση αμφιβολιών
επικοινωνήστε με την τοπική αρχή.

Απόρριψη Μπαταριών
Μην πετάτε τις μπαταρίες μαζί με τα σκουπίδια. Οι καταναλωτές είναι υποχρεωμένοι από το νόμο  να επιστρέφουν τις μπαταρίες στα δημόσια σημεία συλλογής που έχουν στηθεί γι’ αυτό το σκοπό. Αυτή η
νομική υποχρέωση εξασφαλίζει ότι οι μπαταρίες θα συλλεχθούν με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Επιστρέψτε μόνο κενές μπαταρίες.
Απόρριψη Συσκευασίας

Η συσκευασία προστατεύει τη συσκευή από φθορές κατά τη μεταφορά. Τα υλικά της συσκευασίας έχουν επιλεχθεί σύμφωνα με περιβαλλοντικούς παράγοντες και γι’ αυτό μπορούν να
ανακυκλωθούν. Η ανακύκλωση των υλικών της συσκευασίας εξοικονομεί τις πρώτες ύλες και μειώνει τον όγκο των απορριμμάτων. Ανακυκλώστε τα υλικά της συσκευασίας που δεν χρειάζεστε
άλλο σύμφωνα με τους τοπικούς ισχύοντες κανονισμούς

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Αν είναι δυνατόν, διατηρήστε τη συσκευασία για όσο διαρκεί η εγγύηση για να μπορέσετε να την επιστρέψετε σε περιπτώσεις που καλύπτονται.
Παράρτημα
Τεχνικές Προδιαγραφές
Βλ. πίνακα σελ. 55

Δομή Μενού
Βλ. Σχεδιάγραμμα σελ. 56
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Όλες οι τεχνικές προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση


