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Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη μονάδα, διαβάστε όλες τις οδηγίες.
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ΔΉΛΩΣΉ
Κατ‘ αρχήν, σας ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε την ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής MP3 της εταιρείας μας.
Πριν τη χρησιμοποιήσετε, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών, για να τη χειρίζεστε σωστά.
Ίσως υπάρξει τροποποίηση του περιεχομένου αυτού του εγχειριδίου. Δεν θα υπάρξει ξεχωριστή ειδοποίηση σε 
περίπτωση οποιωνδήποτε αλλαγών στις επιδόσεις και στις λειτουργίες αυτού του προϊόντος.
Αν κάποιες συσκευές και διαδικασίες δεν αντιστοιχούν απόλυτα, παρακαλούμε να ανατρέχετε στην πραγματική 
μονάδα.

Υλικά συσκευασίας

USB
Ακουστικά

MP3
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Κύρια λειτουργία
● Υποστηρίζει τις μορφές αρχείων μουσικής MP3/WMA
● Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία

ΚΟΥΜΠΙΑ
1 ΕΝΤΑΣΗ+
2 Επόμενο
3 ON/OFF/Αναπαραγωγή/Παύση
4  Προηγ., ΚΛΕΙΔΩΜΑ 

ΠΛΗΚΤΡΩΝ
5 ΕΝΤΑΣΗ-
6 Ακουστικά
7 USB
8 Ενεργοποίηση/ 

απενεργοποίηση τροφοδοσίας
9 LED
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΛΉΚΤΡΩΝ:
Αρ. Πλήκτρο Λειτουργία πλήκτρου
1 ΕΝΤΑΣΗ+ Αύξηση έντασης ήχου
2 ΕΠΟΜΕΝΟ Επόμενο κομμάτι

3 OFF/ON Σύντομο πάτημα: Αναπαραγωγή / Παύση μουσικής, Παρατεταμένο πάτημα: 
Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση τροφοδοσίας  

4
ΠΡΟΗΓ., ΚΛΕΙΔΩΜΑ 
ΠΛΗΚΤΡΩΝ Προηγούμενο κομμάτι

5 ΕΝΤΑΣΗ- Μείωση έντασης ήχου

8
Ενεργοποίηση / 
απενεργοποίηση 
τροφοδοσίας

Σύνδεση ή αποσύνδεση της τροφοδοσίας ρεύματος

9 LED Λυχνία LED

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉ ΉΧΟΥ
1. Συνδέστε τα ακουστικά στην υποδοχή ακουστικών.
2. Ενεργοποιήστε την τροφοδοσία ρεύματος.
3. Αναπαραγωγή / Παύση μουσικής: 

Πατήστε σύντομα το πλήκτρο “PLAY/PAUSE” για αναπαραγωγή/ παύση αναπαραγωγής μουσικής
4. Επιλέξτε μουσική:  
 ΠΡΟΗΓ.: Πατήστε σύντομα το πλήκτρο ΠΡΟΗΓ. για να επιλέξετε το προηγούμενο κομμάτι
 ΕΠΟΜΕΝΟ: Πατήστε σύντομα το πλήκτρο ΕΠΟΜΕΝΟ για να επιλέξετε το επόμενο κομμάτι
5. Ρύθμιση έντασης ήχου:
 Πατήστε σύντομα ΕΝΤΑΣΗ- για να μειώσετε την ένταση του ήχου.
 Πατήστε σύντομα ΕΝΤΑΣΗ+ για να αυξήσετε την ένταση του ήχου.
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6. Για ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΠΛΗΚΤΡΩΝ, πατήστε ΠΡΟΗΓ. και κρατήστε το πατημένο για δύο δευτερόλεπτα.
7. Όταν απενεργοποιείτε τη συσκευή αναπαραγωγής ενώ ακούτε μουσική: 
 Αν θέλετε να συνεχίσετε την ακρόαση από το ίδιο σημείο, πρέπει να απενεργοποιήσετε και κατόπιν να 

ενεργοποιήσετε τη συσκευή με το κουμπί OFF/ON (3).

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Προδιαγραφές προϊόντος
Στοιχείο Προδιαγραφές

Μουσική Μορφή MP3/WMA
Ρυθμός bit 8~320 kbps

Διαστάσεις 50×22×12 mm
Βάρος 10 g
Μπαταρία Τροφοδοσία Αφαιρούμενη μπαταρία λιθίου
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ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΉ
 Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το σχετικό ηλεκτρικό προϊόν ή η μπαταρία δεν θα πρέπει να απορριφθεί 
μαζί με τα γενικά οικιακά απορρίμματα στην Ευρώπη. Για να διασφαλίσετε τη σωστή επεξεργασία του 
προϊόντος και της μπαταρίας ως αποβλήτων, παρακαλούμε να τα απορρίψετε σύμφωνα με τυχόν 
εφαρμόσιμους τοπικούς νόμους σχετικά με την απαίτηση απόρριψης αποβλήτων ηλεκτρικού εξοπλισμού ή 
μπαταριών. Με αυτό τον τρόπο θα συμβάλετε στη διατήρηση των φυσικών πόρων και στη βελτίωση των 

πρακτικών προστασίας του περιβάλλοντος όσον αφορά στην επεξεργασία και την απόρριψη αποβλήτων ηλεκτρικούς 
εξοπλισμού (Οδηγία περί Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού).

ΣΉΜΑ CE
Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Ε.Ε.

Ενδέχεται να γίνουν αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση στο κείμενο, στο σχεδιασμό και στις τεχνικές 
προδιαγραφές, και επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας στην πραγματοποίηση τέτοιων αλλαγών.

Η πρωτότυπη έκδοση είναι η Τσεχική. 
Διεύθυνση του κατασκευαστή: FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, Říčany CZ-251 01
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GR   Όροι εγγύησης
Η κάρτα εγγύησης δεν αποτελεί μέρος της συσκευασίας της συσκευής. 

Αυτό το προϊόν καλύπτεται από εγγύηση για περίοδο 24 μηνών από την ημερομηνία πώλησης στον τελικό 
χρήστη. Η εγγύηση περιλαμβάνει τους εξής όρους. Η εγγύηση αναφέρεται μόνο στα καταναλωτικά προϊόντα 
που χρησιμοποιούνται για τη συνηθισμένη οικιακή χρήση. Το αίτημα για επισκευή μπορεί να υποβληθεί είτε 
στο κατάστημα αγοράς του προϊόντος είτε στα εξουσιοδοτημένα επισκευαστικά κέντρα που αναφέρονται 
παρακάτω. Ο τελικός χρήστης υποχρεούται να υποβάλλει αίτημα αμέσως μόλις εμφανιστούν τα ελαττώματα, 
αλλά μόνο μέχρι το τέλος της περιόδου εγγύησης. Ο τελικός χρήστης υποχρεούται να συνεργαστεί για να 
πιστοποιηθούν τα ελαττώματα για τα οποία προβάλλει αξίωση. Το προϊόν γίνεται δεκτό μόνο εφόσον είναι 
πλήρες και καθαρό (σύμφωνα με τα πρότυπα υγιεινής). Στην περίπτωση που η αξίωση εγγύησης είναι 
επιλέξιμη, η περίοδος εγγύησης παρατείνεται κατά την περίοδο από την ημερομηνία της αίτησης αξίωσης 
μέχρι την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος από τον τελικό χρήστη, ή την ημερομηνία κατά την οποία 
ο τελικός χρήστης υποχρεούται να το παραλάβει. Ο τελικός χρήστης, για να χρησιμοποιήσει το σέρβις βάσει 
της παρούσας εγγύησης, υποχρεούται να  πιστοποιήσει την αξίωσή του, συμπληρώνοντας δεόντως τα εξής 
έγγραφα: απόδειξη, πιστοποιητικό εγγύησης, πιστοποιητικό εγκατάστασης.

Η παρούσα εγγύηση είναι άκυρη, ιδίως στις εξής περιπτώσεις:
 Ελαττώματα που είχαν επισημανθεί κατά την πώληση.
 Φθορά ή ζημιά που οφείλεται στη συνηθισμένη χρήση.
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 Το προϊόν υπέστη ζημιά λόγω εσφαλμένης εγκατάστασης ή εγκατάστασης από μη επαγγελματία, 
χρησιμοποιήθηκε χωρίς να ληφθούν υπόψη οι οδηγίες που περιλαμβάνονται στο ισχύον εγχειρίδιο 
χρήσης, χρησιμοποιήθηκε σε αντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία και τις συνηθισμένες διαδικασίες 
χρήσης ή χρησιμοποιήθηκε για σκοπό διαφορετικό από εκείνον για τον οποίο σχεδιάστηκε.

 Το προϊόν υπέστη ζημιά λόγω ελλιπούς φροντίδας ή ανεπαρκούς συντήρησης.
 Το προϊόν υπέστη ζημιά λόγω ρύπων, ατυχήματος ή ανωτέρας βίας (φυσική καταστροφή, πυρκαγιά και 

πλημμύρα).
 Ελαττωματική λειτουργία που οφείλεται σε χαμηλή ποιότητα σήματος, ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές 

κ.λπ.
 Το προϊόν υπέστη μηχανική ζημιά (π.χ. σπασμένο πλήκτρο, πτώση).
 Ζημιά που προκλήθηκε από τη χρήση ακατάλληλων μέσων, γεμισμάτων, αναλώσιμων (μπαταρίες) ή από 

ακατάλληλες συνθήκες λειτουργίας (π.χ. υψηλές θερμοκρασίες, υψηλή υγρασία, κραδασμοί).
 Επισκευή, τροποποίηση ή άλλη ενέργεια για την αντιμετώπιση βλάβης στο προϊόν από μη 

εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
 Ο τελικός χρήστης δεν απέδειξε επαρκώς το δικαίωμά του να αξιώσει εγγύηση (χρόνος και τόπος 

αγοράς).
 Τα δεδομένα που αναφέρονται στα έγγραφα που υποβλήθηκαν διαφέρουν από τα δεδομένα των 

προϊόντων.
 Περιπτώσεις όπου το προϊόν για το οποίο προβάλλεται αξίωση δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί σύμφωνα με 

τα έγγραφα που υποβλήθηκαν (π.χ. έχει υποστεί ζημιά ο αριθμός σειράς ή η σφραγίδα εγγύησης).

Εξουσιοδοτημένα επισκευαστικά κέντρα
Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα εξουσιοδοτημένα κέντρα σέρβις, επισκεφτείτε τη διεύθυνση 
www.sencor.com. 


