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Ασφάλεια 
Το άλμπουμ ψηφιακών φωτογραφιών εμφανίζει φωτογραφίες, μουσική και ταινίες. Η λειτουργία 
ρολογιού περιλαμβάνει μια λειτουργία ημερολογίου. Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη 
φορά διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο. 
Α. Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των προϊόντων με σύνδεση εξωτερικής μνήμης (USB, SD/MMC, κλπ.) 
και επειδή οι κατασκευαστές ορισμένων από αυτές τις εξοπλίζουν με εξειδικευμένες λειτουργίες, δεν 
μπορούμε να εγγυηθούμε ότι θα αναγνωρίζονται όλες οι συσκευές ούτε ότι θα λειτουργούν στην 
πραγματικότητα όλες οι επιλογές. 
Β. Μην εφαρμόζετε δύναμη στη συσκευή. Μπορεί να την καταστρέψετε. 
Γ. Μη χύνετε ποτέ οποιουδήποτε είδους υγρό πάνω στη συσκευή. 
Δ. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγή θερμότητας. 
Ε. Μην εκθέτετε τη συσκευή στο άμεσο ηλιακό φως 
ΣΤ. Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή! Απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών για 
τεχνική εξυπηρέτηση. 

Συμβατά μέσα 
Εισαγωγή καρτών μνήμης 
Η ψηφιακή κορνίζα πολυμέσων που έχετε στα χέρια σας είναι συμβατή με κάρτες μνήμης τύπου 
SD/MMC: 
Οι μορφές αρχείου που υποστηρίζονται είναι οι εξής: 
Εικόνα: JPEG, BMP 
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Μουσική: MP3, WMA 
Ταινία: MPEG1, MPEG2, MPEG4 (Xvid), M-JPEG & AVI 
Πάντα να απενεργοποιείτε τη συσκευή πριν αφαιρέσετε μέσο μνήμης (κάρτα ή USB)! Είναι πιθανό να 
προκληθεί βλάβη στο μέσο αν το αφαιρέσετε ενώ η συσκευή λειτουργεί. 

Περιεχόμενα συσκευασίας 
Στη συσκευασία περιλαμβάνονται τα παρακάτω εξαρτήματα: 
1 Ψηφιακή κορνίζα φωτογραφιών 
1 Τροφοδοτικό AC (Εναλ. ρεύματος)/DC (Συνεχ. ρεύματος) 
1 Οδηγίες χρήσης και κάρτα εγγύησης 
1 Τηλεχειριστήριο 
Εάν λείπει κάποιο εξάρτημα, επικοινωνήστε με το κατάστημα που αγοράσατε το προϊόν. 
Οι φωτογραφίες του προϊόντος και των παρελκόμενων σε αυτό το εγχειρίδιο, μπορεί να διαφέρουν από 
τα πραγματικά! 

Επισκόπηση κουμπιών στο πίσω μέρος 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σύνδεση με την παροχή ρεύματος 
1. Βιδώστε το στήριγμα της κορνίζας στο πίσω μέρος και κατόπιν συνδέστε το τροφοδοτικό στο ρεύμα 
και το φις του καλωδίου του τροφοδοτικού με τη σύνδεση συνεχούς ρεύματος της κορνίζας. 
2. Αφαιρέστε το προστατευτικό φιλμ από την οθόνη. 
3. Αφαιρέστε τη μόνωση από τη μπαταρία του τηλεχειριστηρίου. 
4. Ενεργοποιήστε τη συσκευή πατώντας το πλήκτρο POWER στο τηλεχειριστήριο. Η συσκευή θα 
ξεκινήσει την παρουσίαση φωτογραφιών από το μέσο μνήμης που έχετε συνδέσει. Αν δεν υπάρχει μέσο 
τότε θα εμφανιστεί το αρχικό μενού. Για μετάβαση στο αρχικό μενού πιέστε το πλήκτρο RETURN. 

Τοποθέτηση και αντικατάσταση μπαταρίας 
Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο ανάποδα, πιέστε την εγκοπή και τραβήξτε για να ανοίξετε 
το συρταράκι της μπαταρίας. Τοποθετήστε μια νέα μπαταρία λιθίου τύπου CR2025 στο 
συρταράκι με το θετικό πόλο προς τα πάνω και κλείστε το συρταράκι.   

 
 

1. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση (POWER) 
2. ΕΠΑΝΩ 
3. ΕΝΤΑΣΗ+/ΑΡΙΣΤΕΡΑ 
4. Αναπαραγωγή (Play)/Παύση (Pause)/OK   
5. ΕΝΤΑΣΗ-/ΔΕΞΙΑ  
6. ΚΑΤΩ 
7. ΜΕΝΟΥ 
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Τηλεχειριστήριο 

 

 

1 Άνοιγμα/Σβήσιμο 
2 Φωτογραφία 
3 Έξοδος 
4 Αριστερά 
5 Αύξηση έντασης 
6 Μείωση έντασης 
7 Μεγέθυνση 

8 Ρυθμίσεις 
9 Μουσική 
10 Επάνω βέλος 
11 Enter 
12 Κάτω βέλος 
13 Επόμενο 
14 Προηγούμενο 

15 Μενού 
16 Ταινία 
17 Ημερολόγιο 
18 Δεξιά 
19 Γρήγορη προώθηση 
20 Γρήγορη επιστροφή 
21 Περιστροφή 

 
Λειτουργία 
Βασικό μενού  
Για να επιλέξετε το βασικό μενού, πατήστε το κουμπί ΑΡΙΣΤΕΡΑ ή το κουμπί ΔΕΞΙΑ. 
Στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί ΠΑΝΩ ή ΚΑΤΩ για να επιλέξετε την τρέχουσα συσκευή ή μνήμη. 
Αν υπάρχουν συμβατά αρχεία στο συνδεμένο μέσο μνήμης, τότε θα ξεκινήσει αυτόματα η αναπαραγωγή 
των φωτογραφιών με μουσική υπόκρουση. 
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Φωτογραφία 
Μπορείτε να προβάλετε τις φωτογραφίες σε 
slideshow, μια κάθε φορά, ή σε μικρογραφίες. 
Πιέζοντας το πλήκτρο ΕΞΟΔΟΣ θα εμφανίσει τη 
λειτουργία 16 φωτογραφιών. Με τα πλήκτρα βέλη 
επιλέγετε φωτογραφία και με το ENTER εμφανίζεται. 
Αν η επιλογή μουσικής είναι ανοιχτή στiς ρυθμίσεις, 
τότε η παρουσίαση θα συνοδεύεται από μουσική 
που υπάρχει στο μέσο μνήμης. Πιέστε το SETUP 
για να εμφανιστούν οι ρυθμίσεις φωτογραφίας. 
Μετακινηθείτε με τα ΑΡΙΣΤΕΡΑ/ΔΕΞΙΑ και επιλέξτε 
με τα ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ. 

Μουσική 
Πιέστε το πλήκτρο MUSIC στο τηλεχειριστήριο για 
να εμφανιστεί το μενού αναπαραγωγής μουσικής.  
Με τα βέλη, επιλέγετε αρχείο μουσικής και με το 
ENTER ξεκινά η αναπαραγωγή του. Ρυθμίστε την 
ένταση ήχου με τα πλήκτρα VOL+/VOL-. 
Με τα πλήκτρα ΑΡΙΣΤΕΡΑ/ΔΕΞΙΑ μετακινείστε 
γρήγορα εμπρός ή πίσω στο αρχείο και με τα 
ΕΠΟΜΕΝΟ/ΠΡΗΓΟΥΜΕΝΟ επιλέγετε άλλο αρχείο. 
Πιέστε SETUP για είσοδο στο μενού ρυθμίσεων. 

Ταινία 
Πιέστε το πλήκτρο VIDEO στο τηλεχειριστήριο για 
να εμφανιστεί αμέσως το μενού Video. 
Με τα βέλη, επιλέγετε αρχείο βίντεο και με το 
ENTER ξεκινά η αναπαραγωγή του. Ρυθμίστε την 
ένταση ήχου με τα πλήκτρα VOL+/VOL-. 
Με τα πλήκτρα ΑΡΙΣΤΕΡΑ/ΔΕΞΙΑ μετακινείστε 
γρήγορα εμπρός ή πίσω στο αρχείο και με τα 
ΕΠΟΜΕΝΟ/ΠΡΗΓΟΥΜΕΝΟ επιλέγετε άλλο αρχείο. 
Πιέστε SETUP για είσοδο στο μενού ρυθμίσεων. 

Ημερολόγιο 
Επιλέξτε τη λειτουργία CALENDAR από το βασικό 
μενού. Πατήστε το ENTER για είσοδο στο 
ημερολόγιο. Φωτογραφίες θα εμφανίζονται σε 
μικρότερο παράθυρο όπως φαίνεται στη δεξιά 
εικόνα. Επιλέξτε έτος με τα ΑΡΙΣΤΕΡΑ/ΔΕΞΙΑ και 
μήνα με τα ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ. Οι Αφυπνίσεις θα 
εμφανίζονται εδώ. Πιέστε SETUP για ρυθμίσεις. 
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Διαχείριση αρχείων 
Επιλέξτε τη λειτουργία αρχείων από το βασικό 
μενού. 
Πατήστε το κουμπί ENTER για είσοδο στη 
διαχείριση αρχείων. 
Θα εμφανιστούν τα διαθέσιμα μέσα αποθήκευσης. 
Για να προβάλετε τα αρχεία πρέπει πρώτα να 
επιλέξετε αποθηκευτικό μέσο.  
 

Ρυθμίσεις 
Για να αλλάξετε τις αρχικές ρυθμίσεις 
Επιλέξτε τη λειτουργία SETTINGS από το βασικό 
μενού 
Πατήστε το κουμπί ENTER 
Α Για να επιλέξετε ένα στοιχείο από το μενού, 
πατήστε το κουμπί ΠΑΝΩ ή το κουμπί ΚΑΤΩ. 
Β: Για εισαγωγή στο επιλεγμένο στοιχείο μενού, 
πατήστε το κουμπί ENTER 
Γ: Για την προσαρμογή μιας ρύθμισης, πατήστε το 
κουμπί ΑΡΙΣΤΕΡΑ ή το κουμπί ΔΕΞΙΑ. 
Δ: Για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση, απλά μετακινηθείτε στο επόμενο στοιχείο. 
Ε: Για έξοδο από το μενού, πατήστε το κουμπί RETURN. 
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Απαντήσεις σε κοινά προβλήματα 
Σύμπτωμα Πιθανή αιτία Ενέργειες 

Η συσκευή δεν 
ενεργοποιείται. 

Δεν έχει συνδεθεί σωστά η 
τροφοδοσία ρεύματος 

Σιγουρευτείτε πως έχετε συνδέσει το 
τροφοδοτικό ρεύματος σωστά, στην πρίζα 
και στην συσκευή και πως έχετε 
ενεργοποιήσει τη συσκευή με το πλήκτρο 
ενεργοποίησης. 
Όταν συνδέσετε το τροφοδοτικό σωστά, 
ακόμη και χωρίς κάρτα μνήμης 
συνδεδεμένη, η συσκευή θα πρέπει να 
δείξει έστω και μια κενή οθόνη. Αν δεν 
υπάρχει καθόλου φωτισμός στην οθόνη 
ελέγξτε ότι έχετε κάνει σωστά τη σύνδεση. 

Δεν ξεκινά η εμφάνιση 
φωτογραφιών 

Δεν έχει εισαχθεί 
κάρτα μνήμης 

Εισάγετε μια συμβατή κάρτα μνήμης ή 
USB drive στην κατάλληλη υποδοχή. 

Δεν βρίσκεται 
αρχείο 
φωτογραφίας στην 
κάρτα μνήμης 

Η κάρτα έχει εισαχθεί με λάθος 
τρόπο 

Σιγουρευτείτε πως έχετε εισάγει την 
κάρτα με την ετικέτα να «βλέπει» αντίθετα 
από εσάς. Μην πιέζετε την κάρτα με 
δύναμη στην υποδοχή! 

Δεν ξεκινά η 
αναπαραγωγή του 
επιλεγμένου αρχείου 

Μη συμβατό αρχείο Σιγουρευτείτε πως υπάρχει τουλάχιστον 
ένα συμβατό αρχείο στο μέσο 
αποθήκευσης. Συμβατά αρχεία 
φωτογραφιών: JPEG 

Δεν υπάρχει ήχος Χαμηλή ρύθμιση έντασης Σιγουρευτείτε ότι η ρύθμιση της έντασης 
δεν είναι στο χαμηλότερο σημείο. Αυξήστε 
την ένταση. 

Πολύ φωτεινή ή πολύ 
σκοτεινή εικόνα 

Λάθος ρύθμιση φωτεινότητας ή 
αντίθεσης 

Ρυθμίστε το επίπεδο φωτεινότητας και 
αντίθεσης από το μενού ρυθμίσεων. 

Λάθος χρώματα ή 
ασπρόμαυρη εικόνα 

Λάθος ρύθμιση χρωμάτων Ρυθμίστε το επίπεδο χρώματος από το 
μενού ρυθμίσεων. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 
                                                               Α.Μ.Π. 00510 

(ΠΔ 117/2004) 
Το προϊόν που αγοράσατε έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά υψηλών     
προδιαγραφών και εξαρτήματα που μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν. 
Το σύμβολο υποδεικνύει ότι η ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, στο τέλος της ζωής  
τους, θα πρέπει να μεταφέρονται σε ειδικούς χώρους απορριμμάτων, ξεχωριστά από τα 

σκουπίδια του σπιτιού σας. Παρακαλούμε, ρωτήστε τον τοπικό σας δήμο για τον χώρο απόρριψης 
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή για τοποθεσία απόρριψης συσκευών προς ανακύκλωση. 
Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν σημεία συγκέντρωσης χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών 
και ηλεκτρονικών συσκευών. 
Παρακαλούμε, βοηθήστε μας να προστατέψουμε το περιβάλλον που ζούμε! 
 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
Με την παρούσα, η Αμοιρίδης-Σαββίδης Α.Ε., δηλώνει ότι η συσκευή FDF8423 
συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές διατάξεις των παρακάτω 
οδηγιών: 
EMC Directive: 2004 / 108 / EC 
Low Voltage Directive (LVD): 2006 / 95 / EC 
ErP Directive: 1275/2008/EC 
Restriction of Hazardous Substance (RoHS) Directive: 2002/95/EC 
Αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης υπάρχει στο www.fandu.gr 
 
 
 
 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 
Αμοιρίδης – Σαββίδης Α.Ε. 
 Πάροδος 17ης Νοεμβρίου 87Α – T.K. 55535 – Πυλαία, Θεσσαλονίκη 

Τηλ: 2310944944, Fax: 2310944940 
 www.amiridis-savvidis.gr  
 


