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SFP 4408

Εγχειρίδιο Χρήστη ΣΥΣΚΕΥΉ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉΣ MP3



Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη μονάδα, διαβάστε όλες τις οδηγίες.
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ΟΔΉΓΊΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ 
Το παρόν εγχειρίδιο χρήσης περιέχει σημαντικές οδηγίες ασφαλείας και πληροφορίες που σχετίζονται με τη σωστή 
χρήση της συσκευής. Για να αποτρέψετε οποιοδήποτε ατύχημα, διαβάστε το προσεκτικά και βεβαιωθείτε ότι έχετε 
κατανοήσει όλες τις οδηγίες. 
Μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε ακραίες θερμοκρασίες και ιδιαιτέρως, μην την αφήνετε μέσα σε όχημα με κλειστά 
παράθυρα το καλοκαίρι. 
Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε περιβάλλον με υγρασία ή ρύπανση. 
Φροντίζετε να μη σας πέφτει η συσκευή κάτω και να μην την εκθέτετε σε δυνατή πρόσκρουση. Μην τραντάζετε τη 
συσκευή, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί βλάβη στην οθόνη ή προβλήματα στην εικόνα. 
Ρυθμίστε την ένταση ήχου σε εύλογο επίπεδο. Κατά τη χρήση, μην αυξάνετε σε υψηλό επίπεδο την ένταση ήχου των 
ακουστικών. Αν αισθανθείτε βούισμα στα αυτιά σας, σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή ή μειώστε την ένταση 
του ήχου. 
Μην αποσυναρμολογήσετε μόνοι σας αυτή τη συσκευή και μην καθαρίζετε την επιφάνεια με οινόπνευμα ή βενζίνη. 
Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή σε μέρη όπου απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρονικών συσκευών, όπως σε 
αεροπλάνο. 
Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή ενώ οδηγείτε ένα όχημα ή περπατάτε στο δρόμο. 
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ΠΕΡΊΓΡΑΦΉ ΤΟΥ SFP 4408
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Αρ. Κουμπί Λειτουργία κουμπιού
1 Ενεργοποίηση-απενεργοποίηση τροφοδοσίας
2 Υποδοχή κάρτας MicroSD
3 Επιστροφή/Έξοδος
4  Προηγούμενο 
5 M Μενού
6  Επόμενο 
7  Αναπαραγωγή/ Παύση
8 VOL (Ένταση ήχου) Ένταση ήχου/ Κλείδωμα/ Ξεκλείδωμα
9 Σύνδεσμος ακουστικών
0 Θύρα MicroUSB
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ΦΟΡΤΊΣΉ ΤΉΣ ΜΠΑΤΑΡΊΑΣ
Αυτή η συσκευή αναπαραγωγής είναι εξοπλισμένη με εσωτερική μπαταρία η οποία πρέπει να φορτιστεί πλήρως πριν 
την πρώτη χρήση. 
Συνδέστε ένα άκρο του καλωδίου USB (παρέχεται) στη συσκευή αναπαραγωγής MP3, και κατόπιν συνδέστε το 
άλλο άκρο σε ένα λειτουργικό PC που είναι σε λειτουργία. Η φόρτιση της μπαταρίας θα αρχίσει. Η φόρτιση διαρκεί 
περίπου 2 ώρες. Για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, συνιστούμε να φορτίζετε πλήρως την μπαταρία 
πριν από κάθε χρήση. 

ΣΗΜΕΊΩΣΗ: 
Συνδέστε το καλώδιο USB απευθείας στη θύρα USB του PC (όχι σε διανομέα USB) για να αποφύγετε δυσλει-
τουργία στην σύνδεση της συσκευής αναπαραγωγής.

ΣΥΝΔΕΣΉ PC 
Συνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής σας στον PC χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο USB. Ο PC 
θα ανιχνεύσει αυτόματα τη συσκευή. 
Αφού ανιχνευτεί από τον PC, η συσκευή αναπαραγωγής θα εμφανίζεται σαν εξωτερική μονάδα δίσκου. Για τον λόγο 
αυτόν η μεταφορά αρχείων γίνεται όπως και με οποιαδήποτε άλλη συσκευή μνήμης (επιλέξτε τα αρχεία προς αντιγρα-
φή και σύρετέ τα στη συσκευή ή χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αντιγραφής και επικόλλησης). 
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ΣΗΜΕΊΩΣΗ: 
Μην αποσυνδέσετε τη συσκευή αναπαραγωγής όταν είναι σε εξέλιξης αντιγραφή ή διαγραφή, για να απο-
φύγετε την πρόκληση ζημιάς στη συσκευή και βλάβη του λογισμικού. Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή σας 
από το PC, χρησιμοποιήστε το εικονίδιο "Ασφαλής κατάργηση συσκευών υλικού" στο κάτω δεξιό μέρος της 
κύριας οθόνης. Αφού εμφανιστεί το μήνυμα ασφαλείας, μπορείτε να αποσυνδέσετε τη συσκευή. 

ΜΟΥΣΊΚΉ 
1. Για να ανοίξετε το παράθυρο Music (Μουσική), πατήστε το κουμπί "M", για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή 

μουσικής, πατήστε το κουμπί .
2. Επιλογή μουσικής: πατήστε I  /  I για να επιλέξετε το προηγούμενο ή επόμενο κομμάτι.
3. Για να ρυθμίσετε το επίπεδο έντασης ήχου: πατήστε στιγμιαία το κουμπί "Vol", και κατόπιν χρησιμοποιήστε το 

κουμπί I  /  I για να αυξήσετε/ μειώσετε την ένταση του ήχου ή πατήστε παρατεταμένα το κουμπί "Vol" για 
να κλειδώσετε/ ξεκλειδώσετε τη συσκευή αναπαραγωγής.

4. Κατά την αναπαραγωγή μουσικής, πατήστε στιγμιαία το κουμπί M για να ανοίξετε το σύστημα μενού ή πατήστε 
παρατεταμένα το κουμπί M για να κλείσετε το παράθυρο μουσικής.

5. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής 
(αυτό το κουμπί χρησιμοποιείται για διακοπή της ακρόασης και μετέπειτα συνέχιση της ακρόασης από το ίδιο 
σημείο).

6. Πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά I  /  I για ταχεία επαναφορά/ προώθηση.
7. Για να διαγράψετε ένα αρχείο: Για να διαγράψετε ένα αρχείο στο σύστημα μενού, πατήστε το κουμπί M ενώ έχει 

διακοπεί η αναπαραγωγή μουσικής, επιλέξτε το αρχείο προς διαγραφή και κατόπιν πατήστε το κουμπί "M" για 
επιβεβαίωση.
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ΕΓΓΡΑΦΉ 
1. Πατήστε το κουμπί "M" για να ανοίξετε το παράθυρο Record (Εγγραφή). 
2. Πατήστε το κουμπί  για να ξεκινήσετε τη λειτουργία εγγραφής.
3. Για να διακόψετε προσωρινά την εγγραφή, πατήστε πάλι  και πατήστε το κουμπί Επιστροφή/ Έξοδος για να 

αποθηκεύσετε το αρχείο εγγραφής.
4. Πατήστε το κουμπί M για να ανοίξετε το σύστημα μενού και καθορίστε τον τύπο εγγραφής.

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉ
1. Ακριβώς ίδιο περιβάλλον με τη λειτουργία "Music" (Μουσική).
2. Μπορείτε να αναπαράγετε μόνο τα αρχεία που έχουν εγγραφεί με τη λειτουργία "Record" (Εγγραφή).

ΡΑΔΊΟΦΩΝΟ
1. Πατήστε το κουμπί "M" για να ανοίξετε το παράθυρο FM radio (Ραδιόφωνο FM).
2. Πατήστε το κουμπί "M" για να ανοίξετε το σύστημα μενού του παραθύρου: Save (Αποθήκευση), Record (Εγγρα-

φή), Delete (Διαγραφή), Delete all (Διαγραφή όλων), Auto-search (Αυτόματη αναζήτηση), Normal band (Κανονική 
μπάντα), Japan band (Ιαπωνική μπάντα), Exit (Έξοδος).

3. Λειτουργία συντονισμού (TUNE): Πατήστε το κουμπί I  /  I για να αυξήσετε/ μειώσετε την τιμή συχνότητας 
έως ότου βρεθεί ένα κανάλι.

 Αυτόματη αναζήτηση: Για να αποθηκεύσετε τους σταθμούς που βρέθηκαν, πατήστε  για να μεταπηδήσετε σε 
επόμενο αποθηκευμένο σταθμό.
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ΣΗΜΕΊΩΣΗ: 
Πριν χρησιμοποιήσετε το ραδιόφωνο FM, συνδέστε τα ακουστικά σας γιατί αυτά παίζουν το ρόλο κεραίας. 

Κ
ΚΕΊΜΕΝΟ

1. Πατήστε το κουμπί "M" για να ανοίξετε το παράθυρο Text (Κείμενο).
2. Πατήστε τα κουμπιά I  /  I για να εξερευνήστε τα αρχεία .txt.
3. Πατήστε  για να ενεργοποιήσετε την ανάγνωση αρχείων.
4. Πατήστε τα κουμπιά I  /  I για να μεταβείτε χειροκίνητα στην προηγούμενη ή επόμενη σελίδα του 

κειμένου.
5. Πατήστε το κουμπί M για να ανοίξετε το σύστημα μενού, και κατόπιν χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Save 

Bookmark (Αποθήκευση σελιδοδείκτη) ή Load Bookmark (Φόρτωση σελιδοδείκτη).

ΡΥΘΜΊΣΕΊΣ
1. Πατήστε το κουμπί "M" για να ανοίξετε το παράθυρο Setting (Ρυθμίσεις).
2. Πατήστε τα κουμπιά I  /  I για να επιλέξετε έναν από τους εξής τρόπους λειτουργίας:
 - Ώρα και ημερομηνία.
 - Ρύθμιση χρόνου οπίσθιου φωτισμού. 
 - Απαιτούμενη επιλογή γλώσσας.
 - Επιλογή χρόνου απενεργοποίησης σε περίπτωση αδράνειας και αυτόματη απενεργοποίηση τροφοδοσίας.
 - Ρύθμιση αντίθεσης οθόνης. 
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 - Πληροφορίες χρήσης μνήμης. 
 - Μορφοποίηση (φορμάτ) εσωτερικής μνήμης. 
 - Πληροφορίες έκδοσης υλικολογισμικού.

ΑΝΤΊΜΕΤΩΠΊΣΉ ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΩΝ

Σύμπτωμα Λύση

Η συσκευή αναπαραγωγής δεν λειτουργεί 1.  Φορτίστε την μπαταρία.
2.  Ελέγξτε αν το κουμπί τροφοδοσίας είναι στη θέση 

ενεργοποίησης 
3.  Ελέγξτε ότι η ένταση ήχου δεν έχει ρυθμιστεί σε 

"0" και βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά έχουν συνδε-
θεί σωστά.

4.  Αλλοιωμένα δεδομένα μουσικής μπορεί να 
προκαλέσουν θόρυβο, βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν 
υποστεί ζημιά τα αρχεία στη συσκευή αναπαρα-
γωγής. 

Η συσκευή αναπαραγωγής δεν μπορεί να εγγράψει/ 
κατεβάσει αρχεία

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB έχει συνδεθεί 
σωστά. 
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Η συσκευή αναπαραγωγής δεν μπορεί να πραγμα-
τοποιήσει εγγραφή

Ελέγξτε ότι διατίθεται αρκετή μνήμη. Φορτίστε την 
μπαταρία.

Εμφανίζονται παράξενοι χαρακτήρες Ελέγξτε αν έχει επιλεχθεί η σωστή γλώσσα.

Παρεμβολές στο σήμα ραδιοφώνου FM Προσαρμόστε τη θέση της συσκευής αναπαραγωγής 
και των ακουστικών. Τα ακουστικά μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ως κεραία λήψης σήματος
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ΤΕΧΝΊΚΕΣ ΠΡΟΔΊΑΓΡΑΦΕΣ
Μέγεθος οθόνης Οθόνη LCD 1.1" (128 x 64)
Εσωτερική μνήμη 8 GB
Υποστηριζόμενες μορφές 
αρχείων ήχου MP3, WMA

Ροή δεδομένων MP3/WMA 8 – 320 kb/s
Ραδιόφωνο FM με μνήμη 
30 προρρυθμίσεων. Μορφή 
εγγραφής φωνής: 

WAV

Χωρητικότητα εσωτερικής 
μπαταρίας Μπαταρία 170 mAh λιθίου-πολυμερούς

Έξοδος ισχύος ακουστικών 5 + 5 mW
Micro USB 2,0
Υποστήριξη Windows (8/7, Vista, XP), Mac OS x (10.6 ή παλαιότερο), Linux
Διαστάσεις 54 x 33 x 16 mm (Υ x Π x Β)
Βάρος 21,2 g

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΉ
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ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΉ
Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το σχετικό ηλεκτρικό προϊόν ή μπαταρία δεν πρέπει να απορριφθεί 
μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα στην Ευρώπη. Για να τη σωστή μεταχείριση του προϊόντος 
και της μπαταρίας ως αποβλήτων, απορρίψτε τα σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους ή απαιτήσεις 
για τη ρύθμιση της απόρριψης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και μπαταριών. 
Με αυτό τον τρόπο θα συμβάλετε στην προστασία των φυσικών πόρων και στη βελτίωση των πρα-
κτικών προστασίας του περιβάλλοντος όσον αφορά στην οικολογική μεταχείριση και την απόρριψη 
αποβλήτων (Οδηγία περί Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού).

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

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


