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95227 – Οδηγίες χρήσης

Γι’ αυτές τις οδηγίες χρήσης
Αυτές οι οδηγίες χρήσης είναι αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της ψηφιακής κορνίζας εφεξής «η συσκευή» και παρέχουν σημαντικές λεπτομέρειες για
την προοριζόμενη χρήση, την ασφάλεια, τη σύνδεση και την λειτουργία της συσκευής.
Οι οδηγίες χρήσης θα πρέπει να βρίσκονται κοντά στη συσκευή συνέχεια. Πρέπει να διαβάζονται από όλους τους ανθρώπους που είναι υπεύθυνοι για
τη λειτουργία της συσκευής ή για αντιμετώπιση προβλημάτων. Κρατήστε αυτές τις οδηγίες χρήσης σε ένα ασφαλές μέρος και σε περίπτωση
χρησιμοποίησης της συσκευής από άλλον χρήστη παραχωρήστε τες σε αυτόν.

Πνευματική ιδιοκτησία
Αυτό το έγγραφο προστατεύεται από πνευματική ιδιοκτησία.
Δεν επιτρέπεται να τυπωθεί ξανά ή να αναπαραχθεί (συμπεριλαμβανομένων των εικόνων) ολόκληρο ή ένα μέρος του χωρίς προηγουμένως γραπτή
συγκατάθεση από τον κατασκευαστή. Αυτό επίσης εφαρμόζεται και μετά από αλλαγές στο έγγραφο.

Προειδοποιήσεις
Κίνδυνος

Μια τέτοια προειδοποίηση δείχνει την άμεση απειλή από μια επικίνδυνη κατάσταση.
Σοβαροί τραυματισμοί ακόμη και θάνατος μπορεί να προκληθούν αν αυτή η κατάσταση δεν αποφθεχθεί.

Σε μια τέτοια προειδοποίηση ακολουθήστε τις οδηγίες για να αποφύγετε σοβαρούς τραυματισμούς.
Προειδοποίηση

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

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 τηρήστε τις οδηγίες για να αποφύγετε τη υλική φθορά.
Σημείωση

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

Προοριζόμενη χρήση
Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για εσωτερική χρήση για την προβολή φωτογραφιών. Άλλες χρήσεις ή χρήσεις που είναι πέρα από αυτή που
προορίζεται η συσκευή δεν επιτρέπονται.

Προειδοποίηση
Κίνδυνος που προκαλείται από μη επιτρεπόμενη χρήση.
Κίνδυνος μπορεί να προκληθεί από μη επιτρεπόμενη χρήση ή από άλλη χρήση της συσκευής.

Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο όπως προορίζεται
Τηρήστε τις οδηγίες που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο.

Μόνο αυτός που λειτουργεί τη συσκευή φέρει την αποκλειστική ευθύνη για ακατάλληλη χρήση.

Περιορισμός στην ευθύνη
Όλες οι τεχνικές πληροφορίες, τα δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης έχουν γίνει μέσα από γνώση και είναι
βασισμένες σε προηγούμενες εμπειρίες. Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για καταστροφές που έχουν προκληθεί από την μη
τήρηση των οδηγιών, από ακατάλληλη χρήση ή επισκευή, από μη εξουσιοδοτημένη μετατροπή ή χρήση των ανταλλακτικών.
Προσοχή

Ελαττωματικά pixels μπορεί να προκληθούν κατά τη διαδικασία παρασκευής. Αυτά εκδηλώνονται ως λευκά ή μαύρα pixels που μονίμως
ανάβουν κατά την αναπαραγωγή. Στο πλαίσιο της αντοχής της παραγωγής, ένα 0,01% το μέγιστο, των εν λόγω ελαττωματικών pixels
μετράται κατά το συνολικό μέγεθος της οθόνης, επιτρέπονται και δεν θεωρούνται ελάττωμα του προϊόντος.

Ασφάλεια
Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει σημαντικές οδηγίες ασφαλείας για το χειρισμό της συσκευής
Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας. Ωστόσο, ακατάλληλη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε σωματικές βλάβες
ή υλικές ζημιές.

Βασικές Οδηγίες Ασφαλείας
Τηρήστε τις ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας για να εξασφαλίσετε ασφαλή χρήση της συσκευής:

• Ελέγξτε τη συσκευή πριν την χρησιμοποιήσετε για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει εξωτερική φθορά. Μην λειτουργήσετε τη συσκευή αν
έχει υποστεί ζημιά.

• Η συσκευή επισκευάζεται μόνο από ειδικούς. Ακατάλληλες εργασίες επισκευής ακυρώνουν την εγγύηση.
• Ελαττωματικά συστατικά μπορούν να αντικατασταθούν με γνήσια ανταλλακτικά μόνο. Μόνο τα γνήσια ανταλλακτικά μπορούν να

εγγυηθούν ότι οι ισχύουσες απαιτήσεις ασφαλείας τηρούνται.
• Αποσυνδέστε τον προσαρμογέα παροχής ρεύματος πριν τον καθαρισμό της συσκευής, κατά τη διάρκεια καταιγίδας και σε περίπτωση

δυσλειτουργίας.
• Κρατήστε τη συσκευή μακριά από υγρασία. Αποσυνδέστε αμέσως την παροχή ρεύματος αν η συσκευή έρθει σε επαφή με υγρό.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα επάνω στη συσκευή.

Κίνδυνος εξ’ αιτίας ηλεκτρικού ρεύματος
Κίνδυνος

Κίνδυνος μέχρι και θανάτου εξ’ αιτίας του ηλεκτρικού ρεύματος
Ερχόμενοι σε επαφή με ανοιχτές ηλεκτρικές γραμμές ή εξαρτήματα μπορεί να αποβεί μοιραίο.
Τηρήστε τις ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας για να αποφύγετε κινδύνους που είναι συναφείς με το ηλεκτρικό ρεύμα:

Χρησιμοποιήστε μόνο τον προσαρμογέα παροχής ρεύματος που περιλαμβάνεται στη συσκευασία, αλλιώς η συσκευή μπορεί να πάθει
βλάβη.
Μην λειτουργείτε τη συσκευή όταν ο προσαρμογέας παροχής ρεύματος, το καλώδιο σύνδεσης ή το βύσμα έχουν πάθει βλάβη.
Μην ανοίγετε το περίβλημα της συσκευής ή του προσαρμογέα παροχής ρεύματος σε καμία περίπτωση. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτρικού σοκ
όταν έρχεστε σε επαφή με συνδέσεις ή όταν η ηλεκτρονική ή μηχανολογική διάταξη αλλάζει.
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Χειρισμός Μπαταριών
Προειδοποίηση

Κίνδυνος που οφείλεται σε κακή χρήση!
Τηρήστε τις ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας για να εξασφαλίσετε ασφαλή χρήση των μπαταριών:

Μην πετάτε τη μπαταρία στη φωτιά.
Μη βραχυκυκλώνετε τη μπαταρία.
Μην επιχειρήσετε να επαναφορτίσετε τη μπαταρία
Ελέγχετε τη μπαταρία σε τακτική βάση. Το οξύ της μπαταρίας που μπορεί να έχει διαρρεύσει μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στη
συσκευή. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή κατά το χειρισμό μιας καταστραμμένης μπαταρίας ή μιας που έχει διαρρεύσει. Υπάρχει κίνδυνος για
χημικό έγκαυμα. Φορέστε προστατευτικά γάντια.
Κρατήστε τη μπαταρία μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.
Αν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, βγάλτε τις μπαταρίες.

Σχέδιο και Λειτουργικότητα
Ψηφιακή Κορνίζα (Πίσω Μέρος)

1. Snooze = Ενεργοποιεί την λειτουργία αναβολής
2. Right (Δεξιά)
3. Left (Αριστερά)
4. Rotate (Περιστροφή Σειράς / Περιστροφή Εικόνας)
5. Menu
6. Enter
7. ON / OFF = Ανοίγει / Κλείνει το LED του ρολογιού
8. Mode = Διακόπτης ρυθμίσεων
9. Set = Ρυθμίστε την ημερομηνία / χρονολογία / ώρα
10. UP = Προς τα μπροστά
11. Down = Προς τα πίσω
12. Ξυπνητήρι
13. Χώρος μπαταριών
14. Υποδοχή για προσαρμογέα παροχής ρεύματος

Ξεκινώντας
Οδηγίες Ασφαλείας

Προειδοποίηση
Προσωπικός τραυματισμός και υλική βλάβη μπορεί να συμβεί όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για πρώτη φορά.
Τηρήστε τις ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας για να αποφύγετε αυτούς τους κινδύνους.

Τα υλικά της συσκευασίας δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σαν παιχνίδια. Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας αν τα καταπιείτε.
Ακολουθήστε τις οδηγίες για την τοποθέτηση της συσκευής και φτιάξτε τις ηλεκτρικές συνδέσεις για να αποφύγετε προσωπικούς
τραυματισμούς και υλικές βλάβες.

Έλεγχος των περιεχομένων της συσκευασίας
Η συσκευασία περιέχει τα ακόλουθα εξαρτήματα:

• Ψηφιακή Κορνίζα
• Προσαρμογέα Παροχής Ρεύματος
• Οδηγίες Χρήσης
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Σημείωση
Ελέγξτε την συσκευασία αν είναι πλήρης και για ορατές ζημιές. Ενημερώστε τον διανομέα σε περίπτωση ατελειών ή ζημιών του πακέτου
παράδοσης.

Ξεπακετάρισμα
Όταν ξεπακετάρετε τη συσκευή, προχωρήστε ακολούθως:

♦ Βγάλτε τη συσκευή έξω από το κουτί και βγάλτε επίσης τα υπόλοιπα συστατικά της συσκευασίας.
♦ Βγάλτε τη συσκευασία των αξεσουάρ.
♦ Βγάλτε το προστατευτικό φύλλο από την LCD οθόνη της συσκευής.

Αποκομιδή των υλικών της συσκευασίας
Η συσκευασία προστατεύει τη συσκευή από το να υποστεί ζημιές κατά τη διάρκεια της μεταφοράς της. Τα υλικά της συσκευασίας έχουν επιλεχθεί
σύμφωνα με περιβαντολλογικούς παράγοντες και παράγοντες αποκομιδής γι’ αυτό και μπορούν να ανακυκλωθούν.
Ανακυκλώνοντας τα υλικά της συσκευασίας εξοικονομείτε πρώτες ύλες και μειώνετε τον όγκο των αποβλήτων. Αποσύρετε τα υλικά συσκευασίας που
δεν χρειάζονται πλέον, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
Σημείωση

Αν είναι δυνατόν, κρατήστε την αρχική συσκευασία για την περίοδο που ισχύει η εγγύηση ώστε να μπορείτε να πακετάρετε τη συσκευασία
σωστά σε περίπτωση που απαιτείται εγγύηση.

Απαιτήσεις τοποθέτησης
Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες για μια ασφαλή και χωρίς λάθη λειτουργία.

Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια επίπεδη επιφάνεια.
Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε ζεστό, βρεγμένο ή πολύ υγρό περιβάλλον.
Η συσκευή απαιτεί αρκετή κυκλοφορία του αέρα για να λειτουργήσει κατάλληλα. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας , μην τοποθετείτε τη
συσκευή σε μαλακές επιφάνειες , χαλιά ή άλλα υλικά που μπορεί να εμποδίζουν την κυκλοφορία του αέρα
Η πρίζα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη έτσι ώστε να είναι εύκολο να αποσυνδεθεί ο προσαρμογέας παροχής ρεύματος σε περίπτωση
ανάγκης.

Σύνδεση ρεύματος
Η ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες για να διασφαλίσετε ασφαλή και χωρίς λάθη λειτουργία:

Πριν συνδέσετε τη συσκευή, συγκρίνετε τα δεδομένα σύνδεσης για τον προσαρμογέα τροφοδοσίας (τάση και συχνότητα) στον πίνακα με
εκείνα του δικτύου παροχής ρεύματος. Αυτά τα δεδομένα πρέπει να ταιριάζουν για να αποφεύγονται οι βλάβες στη συσκευή.
Κρατήστε το καλώδιο μακριά από ζεστές επιφάνειες και αιχμηρές άκρες.
Βεβαιωθείτε ότι δεν λυγίζετε το καλώδιο ή δεν το τραβάτε πολύ σφιχτά.

Εγκατάσταση
Για συνεχή αναπαραγωγή, η συσκευή μπορεί να τοποθετηθεί σε μια επίπεδη επιφάνεια ή να κρέμεται στον τοίχο. Αν θέλετε να τοποθετήσετε τη
συσκευή σε μια επίπεδη επιφάνεια, βάλτε τη βάση στο πίσω μέρος της συσκευής.

♦ Τοποθετήστε τη συσκευή όρθια.

Λειτουργία
Ανοίγοντας τη συσκευή
Αφού ανοίξετε τη συσκευή το μήνυμα “Welcome” εμφανίζεται στην οθόνη και ακολουθεί το μήνυμα “No Card”

Εισάγετε μια συμβατή κάρτα μνήμης (SD, SDHC ή MMC).
Βεβαιωθείτε ότι οι επαφές της κάρτας μνήμης είναι στραμμένες προς το μπροστινό μέρος της ψηφιακής κορνίζας.
Σημείωση
Η εικόνα πρέπει να είναι σε μορφή JPEG και μικρότερη από 800 x 600 pixels.

Κλείνοντας την οθόνη
Σε κανονική κατάσταση οθόνης, πατήστε και κρατήστε το πλήκτρο “MENU” για 5 δευτερόλεπτα για να κλείσετε την οθόνη. Για να την ανοίξετε πάλι,
πατήστε άλλη μια φορά το πλήκτρο “MENU”.

Προσαρμόζοντας τo διάστημα του slide show ή αλλάζοντας την κατάσταση της συσκευής σε χειροκίνητη
Πατήστε το πλήκτρο “MENU” για να βάλετε τις ρυθμίσεις menu και έπειτα πατήστε το “Enter” για να βάλετε το διάστημα διακοπής της οθόνης.
Χρησιμοποιήστε τα βελάκια ◄ και για να επιλέξετε το επιθυμητό διάστημα διακοπής (5, 10, 15 ή 30 δευτερόλεπτα ή 1 ή 2 λεπτά) ή να επιλέξετε
τη χειροκίνητη κατάσταση. Πατήστε “ENTER” για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
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Εφέ μετάβασης “Transition effect”
Πατήστε “ENTER” στο μενού Setup για να επιλέξετε “Transition effect”. Χρησιμοποιώντας τα βελάκια ◄ και επιλέγετε “Random” “No Effect”, “Up
Down”, “Black”, “Shutter1”, “Shutter2”, “Roll”, “Push Up”, “Fade Out”, “Comb”, “Center”, “Plus”, “Cheese”, “Two Line”, “Four Line”, “Much Line” ή
“Buttery”.

Πλοήγηση συσκευής
Σε μενού Setup, πατήστε πρώτα “ENTER” και έπειτα χρησιμοποιήστε τα βέλη ◄ και και επιλέξτε “Fit”, “Full”, “Org” (οργάνωση) ή “Pascan”
(κύλιση εικόνας)

Προσαρμόζοντας την Αντίθεση “Contrast” / Φωτεινότητα “Brightness” της LCD
Πατήστε “ENTER” σε μενού Setup για να επιλέξετε “Contrast” (Αντίθεση) ή “Brightness” (Φωτεινότητα). Προσαρμόστε την αντίθεση της LCD οθόνης
σε μια κλίμακα από 1 έως 8 χρησιμοποιώντας τα βέλη ◄ και .

Προεπιλεγμένη Ρύθμιση (επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις)
Πατήστε “ENTER” στο μενού Setup για να επιλέξετε την επιλογή “Default” (εργοστασιακές ρυθμίσεις). Επιλέξτε “YES” χρησιμοποιώντας τα βέλη ◄
και .

Αφού έχετε αλλάξει τις ρυθμίσεις πατήστε “Menu” για να επιστρέψετε από κατάσταση Setup σε Slide Show.

Προς τα πίσω “Backwards”
Πατήστε το βέλος για να δείτε την προηγούμενη εικόνα (είτε σε κατάσταση Slide Show είτε σε χειροκίνητη κατάσταση).
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Προς τα μπροστά “Forwards”
Πατήστε το βέλος ◄ για να δείτε την επόμενη εικόνα (είτε σε κατάσταση Slide Show είτε σε χειροκίνητη κατάσταση).

Κατάσταση Μικρογραφιών “Thumbnail”
Σε κατάσταση “Slide Show” πατήστε “ENTER” για να ενεργοποιήσετε την κατάσταση Μικρογραφιών “Thumbnail”
9 εικόνες θα εμφανιστούν στην LCD οθόνη ταυτόχρονα. Επιλέξτε την επιθυμητή εικόνα χρησιμοποιώντας τα βέλη ◄ και . Πατήστε “ENTER” για
να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Πρόσθετες Λειτουργίες
Ξυπνητήρι LED
Πλήκτρα Λειτουργιών
ON / OFF Ανοίγει και κλείνει το LED ρολόι
MODE Γυρίζει σε κατάσταση ρυθμίσεων
SET Ρυθμίζει την ημερομηνία και την ώρα
UP Προς τα μπροστά
DOWN Προς τα πίσω
SNOOZE Ενεργοποιεί την αναβολή για το ξυπνητήρι

Σημείωση
Όταν ανοίγετε τη συσκευή, η εργοστασιακή ρύθμιση 12:00 εμφανίζεται. Αν η οθόνη κλείσει, ανοίξτε την χρησιμοποιώντας το πλήκτρο ON
/ OFF.

Ρυθμίστε την ώρα και το ξυπνητήρι
1. Πατήστε “MODE” για να αλλάξετε τη ρύθμιση “YES”. Η χρονολογία αρχίζει να αναβοσβήνει. Βάλτε τη χρονολογία χρησιμοποιώντας τα

πλήκτρα “UP” και “DOWN”▼. Αφού έχετε επιβεβαιώσει την καταχώρησή σας πατώντας “Set”, ο μήνας αρχίζει να αναβοσβήνει.
2. Βάλτε το μήνα χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα “UP” και “DOWN” ▼. Αφού έχετε επιβεβαιώσει την καταχώρησή σας πατώντας “Set”, η

ημερομηνία αρχίζει να αναβοσβήνει.
3. Βάλτε τα δεδομένα (μήνας και ημερομηνία) χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα “UP” και “DOWN” ▼. Αφού έχετε επιβεβαιώσει την

καταχώρησή σας πατώντας “Set” μπορείτε να βάλετε την ώρα.
4. Πρώτα η ώρα αρχίζει να αναβοσβήνει. Βάλτε την ώρα χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα “UP” και “DOWN” ▼. Αφού έχετε επιβεβαιώσει την

καταχώρησή σας πατώντας “Set”, τα λεπτά αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
5. Βάλτε τα λεπτά χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα “UP” και “DOWN” ▼. Αφού έχετε επιβεβαιώσει την καταχώρησή σας πατώντας “Set”,

μπορείτε να βάλετε την πρώτη ώρα για το ξυπνητήρι. (Εναλλακτικά, μπορείτε να πατήσετε “MODE” σε κανονική κατάσταση για να μπείτε
στις ρυθμίσεις για το ξυπνητήρι).

6. Το σύμβολο για το πρώτο ξυπνητήρι εμφανίζεται και η ώρα αρχίζει να αναβοσβήνει. Βάλτε την ώρα για το ξυπνητήρι χρησιμοποιώντας τα
πλήκτρα “UP” και “DOWN” ▼. Τα λεπτά αρχίζουν να αναβοσβήνουν.

7. Βάλτε τα λεπτά χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα “UP” και “DOWN” ▼. Αφού έχετε επιβεβαιώσει την καταχώρησή σας πατώντας “MODE”,
μπορείτε να βάλετε την πρόσθετη ώρα για το ξυπνητήρι. (αν επιθυμείτε)

8. Για να βάλετε δεύτερη και τρίτη ώρα για το ξυπνητήρι, επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 6. (αν επιθυμείτε)
9. Για να απενεργοποιήσετε το ξυπνητήρι, πατήστε τα πλήκτρα “UP” και “DOWN” ▼ μέχρι η οθόνη σε ρυθμίσεις ξυπνητηριού να δείξει

“--.--“.
Σημείωση

Αν κανένα πλήκτρο δεν πατηθεί για 15 δευτερόλεπτα, η συσκευή αυτόματα επιστρέφει σε κανονική κατάσταση.

Λειτουργία Αναβολής (Snooze)
Όταν το ξυπνητήρι χτυπήσει, μπορείτε προσωρινά (5 λεπτά) να σταματήσετε το σήμα του ξυπνητηριού πατώντας το “Snooze” και “Zz” εμφανίζεται
στην οθόνη. Για να σταματήσετε το ξυπνητήρι τελείως, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο (MODE, SET, UP ή DOWN).

Λειτουργία Χρονομέτρου για την Ψηφιακή Κορνίζα
Η ψηφιακή κορνίζα μπορεί να βάλει αυτόματα ώρα για το ξυπνητήρι (αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο για το πρώτο ξυπνητήρι)

Καθαριότητα και Φροντίδα
Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για την καθαριότητα και την φροντίδα της συσκευής

Οδηγίες Ασφαλείας
Προσοχή
Η υγρασία μπορεί να βλάψει την συσκευή.

Για να αποφύγετε ανεπανόρθωτη ζημιά, βεβαιωθείτε ότι καθόλου υγρασία δεν μπαίνει στη συσκευή όταν την καθαρίζετε.

Καθαριότητα
Η οθόνη της συσκευής σας είναι τοποθετημένη πίσω από προστατευτικό γυαλί.

Καθαρίστε τη συσκευή μόνο με στεγνό, μαλακό πανάκι
Μην ασκείτε πίεση στην επιφάνεια της οθόνης όταν καθαρίζετε τη συσκευή.
Για να μην πάθει ζημιά η συσκευή, μην χρησιμοποιείτε διαλυτικά η καθαριστικά με βάση το οινόπνευμα όταν καθαρίζετε τη συσκευή.

Σημείωση
Για ελαφρύ καθάρισμα και φροντίδα της οθόνης, προτείνουμε να χρησιμοποιείτε ένα καθαριστικό πανάκι από μικροϊνες. Αυτό μπορείτε να
το βρείτε στη Hama (κωδικός είδους 51076 / 51077), μεμονωμένο ή μαζί με καθαριστικό ζελέ σαν σετ.
Καθαρίστε την υπόλοιπη συσκευή με ένα στεγνό πανάκι. Μπορείτε να το βρέξετε ελαφρά αν η συσκευή είναι πολλή βρόμικη.
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Αντιμετώπιση Προβλημάτων
Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για τον εντοπισμό και την διόρθωση των προβλημάτων. Παρατηρήστε τις πληροφορίες για
να αποφύγετε κινδύνους και βλάβες υλικών.

Οδηγίες Ασφαλείας
Προειδοποίηση

Παρατηρήστε τις ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας για να αποφύγετε προσωπικούς κινδύνους και βλάβες υλικών.
Επιδιορθώσεις σε ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να γίνονται μόνο από ειδικούς που έχουν εκπαιδευτεί από τον κατασκευαστή. Ακατάλληλες επισκευές
μπορεί να προκαλέσουν σημαντικό κίνδυνο στον χειριστή και βλάβη στη συσκευή.

Αιτίες Σφαλμάτων και Διόρθωση Σφαλμάτων
Ο ακόλουθος πίνακας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό και τη διόρθωση ασήμαντων σφαλμάτων της συσκευής.

Σφάλμα Πιθανή Αιτία Λύση
Η συσκευή είναι κλειστή Ανοίξτε τη συσκευή
Ο προσαρμογέας παροχής ρεύματος δεν
είναι συνδεδεμένος σωστά

Βεβαιωθείτε ότι η παροχή ρεύματος
είναι στο βύσμα και συνδεδεμένη με
τη συσκευή

Καθόλου ρεύμα Ελέγξτε το κουτί ασφαλειών

Γε
νι
κά

Η οθόνη είναι κενή

Η συσκευή είναι ελαττωματική Ενημερώστε το τμήμα επισκευών
Δεν υπάρχει κανένα μέσο αποθήκευσης Βάλτε κάποιο μέσο αποθήκευσης

D
PF Δεν εμφανίζεται καμία εικόνα Το μέσο αποθήκευσης δεν περιέχει

δεδομένα
Ελέγξτε το μέσο αποθήκευσης

Ελέγξτε τις ώρες για το ξυπνητήρι

Ξυ
πν
ητ
ήρ
ι

Δεν υπάρχει ξυπνητήρι Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις ώρας για
το ξυπνητήρι Ελέγξτε την μπαταρία

Αποθήκευση
Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, κλείστε τη συσκευή, αποσυνδέστε τη από το ρεύμα και
αποθηκεύστε τη σε ένα καθαρό, ξηρό μέρος που είναι μακριά από το φως.

Αποκομοιδή
Αποκομοιδή συσκευής

Μην πετάτε τη συσκευή στα σκουπίδια. Αυτό το προϊόν είναι αντικείμενο της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2002/96/CE Waste
Electrical and Electronic Equipment (WEEE).
Δώστε τη συσκευή σε μια εξουσιοδοτημένη εταιρία αποκομιδής αποβλήτων ή σε τοπικές εγκαταστάσεις. Τηρείτε όλους τους ισχύοντες κανονισμούς.
Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε με την εταιρία αποκομιδής σκουπιδιών.
Αποκομοιδή μπαταριών

Οι μπαταρίες δεν πρέπει να πετάγονται μαζί με τα σκουπίδια. Οι καταναλωτές είναι υποχρεωμένοι να επιστρέφουν τις μπαταρίες στα
δημόσια σημεία συλλογής που έχουν συσταθεί για τον σκοπό αυτό. Αυτή η νομική υποχρέωση εξασφαλίζει ότι οι μπαταρίες θα
απορρίπτονται με έναν φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Επιστρέψτε μόνο αποφορτισμένες μπαταρίες.

Παράρτημα
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Γενικές Πληροφορίες
Είσοδος παροχής ρεύματος 100-240 V AC/50/60Hz/0.4 A Max.
Έξοδος παροχής ρεύματος 5 V DC / 0.5 A
Κατανάλωση ρεύματος Max 2.5 W
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) 166 x15 x 88 mm 9χωρίς τη βάση)
Βάρος περίπου 300 g
Χαρακτηριστικά Οθόνης
Οθόνη 9.00 cm (=3.5’’)
Ανάλυση 320 x 240 (RGB)
Μπαταρίες
Μπαταρία Κουμπί (CR 2025) 3V
Συμβατά μέσα αποθήκευσης
SD / SDHC / MMC Κάρτες
Λειτουργίες
Ρολόι LED, 3 ώρες για το ξυπνητήρι και λειτουργία αναβολής (snooze) με ένδειξη ώρας, ημερομηνίας χρονολογίας
Συμβατές μορφές αρχείων
JPEG

Πληροφορίες Υποστήριξης
Απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο ή στο Σύμβουλο Προϊόντων της Hama αν έχετε ελαττωματικό προϊόν.

Για περισσότερες πληροφορίες βλ. www.hama.com


