
 
 
 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ 
ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ 

ΜΟΝΤΕΛΑ: MP5638 / MP5648 

 
 



Ανασκόπηση Χαρακτηριστικών 

Το προϊόν είναι ένα ρολόι χειρός τεχνολογίας Bluetooth, με δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικών αρχείων MP3, 
φωτογραφιών JPG και βίντεο AMV με οθόνη αφής τύπου “capacitive”. Ο χρήστης μπορεί να πλοηγηθεί στις επιλογές 
της συσκευής μέσω αφής με το δάχτυλο.  
 
Οθόνη TFT 1.42 ιντσών, ανάλυση 128x128 
Υποστήριξη λειτουργίας αυτόματου κλειδώματος οθόνης 
Βηματομετρητής (Μετράει βήματα, υπολογίζει διανυθείσα απόσταση, θερμίδες) 
Χρονόμετρο 
Λειτουργία ρολογιού (ακουμπήστε το εικονίδιο ρολογιού για να εισέλθετε στις επιλογές του) 
Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων ήχου: MP3, WMA,APE, FLAC,WAV 
Υποστήριξη προβολής στίχων 
Πολλαπλές ρυθμίσεις ισοσταθμιστή EQ και λειτουργίες επανάληψης 
Ενσωματωμένο μικρόφωνο για ηχογραφήσεις μεγάλης διαρκείας 
Υποστήριξη πολλαπλών γλωσσών  
Υποστήριξη σύνδεσης Bluetooth σε ηχεία ή ακουστικά τεχνολογίας Bluetooth 
 
Παρακαλούμε σημειώστε τα παρακάτω: 
Για την προστασία της οθόνης, ο χρήστης μπορεί να ορίσει τον χρόνο αυτόματης απενεργοποίησης της οθόνης στις 
ρυθμίσεις, σε δευτερόλεπτα (5, 10, 15, 20, 25, 30, Πάντα αναμένη). Μόλις η συσκευή τεθεί σε θέση λειτουργίας 
προστασίας οθόνης, η συσκευή θα κλειδωθεί αυτόματα. Για να ξεκλειδωθεί η συσκευή, ο χρήστης πρέπει να πιέσει το 
πλήκτρο Pause/Play. 

Δηλώσεις 

Συγχαρητήρια για την αγορά αυτού του προϊόντος. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο χρήσης. 
Οι λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά απόδοσης ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. 
Εάν εντοπίσετε διαφορά μεταξύ του προϊόντος σας και του παρόντος εγχειριδίου, επισκεφθείτε την τοποθεσία 
μας στο web για τη νέα έκδοση εγχειριδίου χρήσης www.fandu.gr  
 
 

http://www.fandu.gr/


Λειτουργίες Πλήκτρων: 

 
[Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση]&[Παύση αναπαραγωγής/Αναπαραγωγή]: 
Για ενεργοποίηση: 
{Πιέστε το πλήκτρο ενεργοποίησης “Power on/off” μέχρι η οθόνη της συσκευής να ξεκινήσει την αναπαραγωγή των 
γραφικών εκκίνησης στην οθόνη. 
Για απενεργοποίησης: 
Πιέστε το πλήκτρο ενεργοποίησης “Power on/off” μέχρι η συσκευή να απενεργοποιηθεί. 
[Παύση αναπαραγωγής/Αναπαραγωγή]: Πιέστε για να γίνει παύση αναπαραγωγής μουσικής ή για να ξεκινήσει η 
αναπαραγωγή μουσικής. 
Ρύθμιση έντασης: Πιέστε το πλήκτρο VOL+ ή VOL-. Θα εμφανιστεί το εικονίδιο ηχείου και η τρέχουσα ρύθμιση της 
έντασης ήχου. Μπορείτε να συνεχίσετε με τα πλήκτρα ή να χρησιμοποιήσετε την οθόνη αφής για να αλλάξετε την 
ένταση. 
[VOL+]: Σύρετε το δάχτυλο στην οθόνη προς τα πάνω 
[VOL-]: Σύρετε το δάχτυλο στην οθόνη προς τα κάτω 
Είσοδος σε επιλογή: Σύρετε το δάχτυλο στην οθόνη προς τα αριστερά 
Έξοδος από επιλογή: Σύρετε το δάχτυλο στην οθόνη προς τα δεξιά 



 

Λειτουργίες με κινήσεις δαχτύλου 

Κίνηση αφής προς τα αριστερά (είσοδος σε μενού αναπαραγωγής μουσικής, 

βίντεο, κλπ) 

 Κίνηση αφής προς τα δεξιά (έξοδος σε προηγούμενο μενού) 

 Κίνηση αφής προς τα πάνω 



 Κίνηση αφής προς τα κάτω 

Όταν η συσκευή ενεργοποιείτε, θα εμφανίζεται το κεντρικό μενού. Πιέστε μια φορά το πλήκτρο Play/Pause (στη δεξιά 
πλευρά της συσκευής) για να εμφανιστεί το ρολόι. Πιέστε άλλη μια για να σβήσει εντελώς η οθόνη και να ελαχιστοποιήσετε 
την κατανάλωση μπαταρίας. Ενώ εμφανίζεται το ρολόι, ακουμπήστε την οθόνη ή πίεστε τα πλήκτρα για να εισέλθετε στο 
μενού χειρισμού, υπάρχουν 8 μενού. Επιλέξτε ανάμεσα στα 8 μενού σέρνοντας το δάχτυλο προς τα αριστερά ή τα δεξιά και 
επιλέξτε την θεμιτή λειτουργία ακουμπώντας το εικονίδιο της αντίστοιχης λειτουργίας στην οθόνη της συσκευής. 

Διαθέσιμες επιλογές μενού: 

 Μουσική: Επιλέξτε για αναπαραγωγή μουσικής. 
 Βίντεο: Επιλέξτε για αναπαραγωγή βίντεο 
 Εγγραφέας: Επιλέξτε για εγγραφή φωνής μέσω του εσωτερικού μικροφώνου. 
 Εικόνες: Επιλέξτε για αναπαραγωγή φωτογραφιών 
 Ραδιόφωνο FM 
 E-Book 
 Διαχείριση αρχείων: Επιλέξτε για να πλοηγηθείτε στα περιεχόμενα της μνήμης εντός των φακέλων της συσκευής. 
 Εργαλεία (Ημερολόγιο, Χρονόμετρο, Αφύπνιση, Αφύπνιση με FM, Αναβάθμιση λογισμικού) 
 Ρυθμίσεις: Επιλέξτε για να κάνετε ρυθμίσεις (συμπεριλαμβανομένων ρυθμίσεων ώρας/ρολογιού) 

Τύπος/μουσική/εγγραφή/ρυθμίσεις/οθόνη/απενεργοποίηση/γλώσσα/βηματομετρητής/σύστημα) 
 Bluetooth: Επιλέξτε αυτή την λειτουργία για να ρυθμίσετε την σύνδεση Bluetooth. 
 Βηματομετρητής:Επιλέξτε για να υπολογίσετε τα βήματα που διανύετε είτε περπατώντας ή τρέχωντας.  

Θέση λειτουργίας αναπαραγωγής μουσικής 

Επιλέξτε το εικονίδιο μουσικής για να εισέλθετε στην λειτουργία και το περιβάλλον της 
Περιγραφή υποεπιλογών: 

A. Επιλογές κατά την διάρκεια αναπαραγωγής ή σε θέση παύσης αναπαραγωγής 
Επιλέξτε θέση αναπαραγωγής μουσικής “MUSIC”, πιέστε το εικονίδιο μουσικής, επιβεβαιώστε την επιλογή 
σας και ξεκινήστε την αναπαραγωγή του τραγουδιού. 
Στο περιβάλλον αναπαραγωγής μουσικής, σύρτε προς τα αριστερά, εισέλθετε στο υπομενού «αρχεία 
μουσικής» (“music files”) και επιλέξτε το τραγούδι που θέλετε να ακούσετε. 



Η συσκευή μπορεί να υποστηρίξει την προβολή στοίχων εφ’όσον το όνομα του αρχείου που τους περιέχει 
είναι ίδιος με το όνομα του αρχεόυ μουσικής ΜΡ3. Για παράδειγμα εαν ο τίτλος του αρχείου ΜΡ3 είναι 
“song.mp3”, κατα συνέπεια πρέπει ο τίτλος του αρχείου στοίχων να είναι “song.lrc” και τα 2 αρχεία πρέπει να 
βρίσκονται στον ίδιο φάκελο. 

 
B. Υποεπιλογές σε θέση παύσης αναπαραγωγής: (Όσο γίνεται αναπαραγωγή μουσική, πιέστε το εικονίδιο 

αναπαραγωγής και να την σταματήσετε ή το πλήκτρο παύσης/αναπαραγωγής για έλεγχο.) 
Παρακαλούμε σημείωστε οτι: Σύροντας το δάχτυλο δεξιά, επιστρέφετε στο προηγούμενο μενού. 

Θέση λειτουργίας Εγγραφής Ήχου/Ηχογράφησης 

Πιέστε για να επιλέξετε και εισέλθετε στην λειτουργία εγγραφής ήχου/ηχογράφησης στο κύριο μενού, έπειτα πιέστε 
το εικονίδιο εγγραφής ή το πλήκτρο παύσης αναπαραγωγής/εκκίνησης αναπαραγωγής (“Pause/Play”) για να ξεκινήσει 
η ηχογράφηση. 
Ταυτόχρονα παρακαλούμε σημειώστε τα εξής: 

1. Κατά την διάρκεια της ηχογράφησης πιέζοντας το εικονίδιο εγγραφής στο κύριο μενού ή το πλήκτρο παύσης 
αναπαραγωγής/εκκίνησης αναπαραγωγής (“Pause/Play”) ξεκινά η ηχογράφηση. 

2. Σύρετε με το δάχτυλο προς τα δεξιά για να αποθηκεύσετε αυτόματα το αρχείο ηχογράφησης και να 
επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού επιλογών. 

3. Σιγουρευτείτε οτι η πλήρωση της μπαταρίας της συσκευής επαρκεί για την εγγραφή. 

Θέση λειτουργίας Βηματομετρητή 

Πιέστε για να επιλέξετε και εισέλθετε στην λειτουργία βηματομετρητή στο κύριο μενού, 
Στο κύριο μενού, πιέστε το εικονίδιο του βηματομετρητή για να εισέλθετε στις επιλογές του. 
Στο περιβάλλον του βηματομετρητή, σύρετε προς τα αριστερά για να εισέλθετε στις υποεπιλογές, όπου μπορείτε να 
επιλέξετε την θέση λειτουργίας περπατήματος ή τρεξίματος, ελέγχοντας και τις προηγούμενες μετρήσεις. 
Σέρνωντας προς τα δεξιά επιστρέφετε στην κύρια οθόνη του βηματομετρητή και πιέζετε την έναρξη “Start” για να 
ξεκινήσει η λειτουργία. Μπορείτε να ακούτε μουσική όσο λειτουργεί ο βηματομετρητής. 
Παρακαλούμε σημειώστε το εξής: Σύρετε προς τα δεξιά για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού. 

Θέση λειτουργίας Ρυθμίσεων 

Στο κύριο μενού, πιέστε το εικονίδιο ρυθμίσεων “Settings” για να εισέλθετε στις ρυθμίσεις. 
1. Ώρα “Time”: Επιλέξτε αυτή την λειτουργία να ρυθμίσετε την ώρα 
2. Τύπος ρολογιού “Clock Style”: Σε αυτή την επιλογή ρυθμίζετε τον τύπο ρολογιού που επιθυμείτε. 
3. Μουσική “Music”: Επιλέγετε τον τύπο επανάληψης, αναπαραγωγής και τον ισοσταθμιστή 
4. Ρυθμίσεις ηχογράφησης “Record settings”: Επιλέγετε την ποιότητα εγγραφής 
5. Οθόνη “Display”: Επιλέγετε τον χρόνο απενεργοποίησης και την φωτεινότητα 
6. Απενεργοποίηση “Power off”: Ρυθμίζετε τον χρόνο απενεργοποίησης της συσκευής 
7. Γλώσσα “Language”: Επιλέγετε την γλώσσα εμφάνισης των μενού της συσκευής 



8. Βηματομετρητής “Pedometer”: Ρυθμίζετε το βάρος και το μέγεθος βήματος 
9. Σύστημα “System”: Δείχνει την έκδοση του λογισμικού και επαναφέρει αρχικές ρυθμίσεις. 

Λειτουργία Bluetooth 

Πιέστε το εικονίδιο “Bluetooth” για να εισέλθετε στο μενού. Στη συνέχεια ενεργοποιήστε την λειτουργία “Bluetooth” 
θέτοντας την στην θέση “ON” και πιέστε σάρωση “Scan” για να ξεκινήσει η αναζήτηση συσκευών. Μετα απο μερικά 
δευτερόλεπτα θα ολοκληρωθεί η αναζήτηση για συσκευές Bluetooth. Όταν ολοκληρωθεί η σάρωση/αναζήτηση, 
επιλέξτε το όνομα της συσκευής στην οποία θέλετε να συνδεθείτε. Η συσκευή θα δείξει στην οθόνη “Bluetooth 
Connecting OK”, δείχνοντας οτι η σύνδεση μέσω Bluetooth ήταν επιτυχής. 
Εαν επιθυμείτε να αποσυνδεθείτε απο την συσκευή Bluetooth, κρατήστε το δάχτυλο σας πάνω στο όνομα της 
συσκευής και θα εμφανιστεί η προειδοποίηση αποσύνδεσης, ζητώντας επιβεβαίωση αποσύνδεσης “Warning 
Disconnect, Yes or No”. Πιέζοντας ναι, “Yes” θα αποσυνδεθείτε απο την συσκευή. Εναλλακτικά μπορείτε να επιλέξετε 
την λειτουργία απενεργοποίησης του Bluetooth, “OFF” 
Παρακαλούμε σημειώστε: Η συσκευή μπορεί να συνδεθεί σε ακουστικά ή ηχεία τεχνολογίας Bluetooth. 
Σέρνοντας το δάχτυλο προς τα δεξιά, επιστρέφετε στο προηγούμενο μενού. 



 

Σημείωση για την ανακύκλωση 

                                                               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! 

 

Δήλωση συμμόρφωσης 

Με την παρούσα, η Αμοιρίδης-Σαββίδης Α.Ε., δηλώνει ότι η συσκευή MP5638 / MP5648 συμμορφώνεται προς 
τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές διατάξεις των παρακάτω οδηγιών: 
EMC Directive: 2004 / 108 / EC 
ErP Directive: 1275/2008/EC 
Restriction of Hazardous Substance (RoHS) Directive: 2002/95/EC 
R&TTE Directive: 1999/5/EC 
Αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης υπάρχει στο www.fandu.gr 
 
 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 
Αμοιρίδης – Σαββίδης Α.Ε. 
 Πάροδος 17ης Νοεμβρίου 87 – T.K. 55535 – Πυλαία Θεσσαλονίκη 

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

http://www.fandu.gr/
http://www.amiridis-savvidis.gr/
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