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Μη ρίξετε τη συσκευή στα οικιακά απορρίμματα. Αν 
θελήσετε να την πετάξετε, να απευθυνθείτε στην τοπική 
αρχή διαχείρισης απορριμμάτων για να πληροφορηθεί-
τε σχετικά με τα σημεία αποκομιδής οικιακών συ-
σκευών. Έτσι βοηθάτε στην προστασία του περιβάλλο-
ντος. 
 

 

1.0 Οδηγίες ασφάλειας 
Τοποθετήστε την ψηφιακή κορνίζα σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια. 
Σε περίπτωση πτώσης, η ψηφιακή κορνίζα μπορεί να υποστεί βλάβη. 
Μην τοποθετήσετε την ψηφιακή κορνίζα στον ήλιο ή σε μέρη με υψη-
λές θερμοκρασίες γιατί μπορεί να υποστεί βλάβη ή να μειωθεί η διάρ-
κεια ζωής της.  
Μην τοποθετήσετε την ψηφιακή κορνίζα κοντά σε πηγές θερμότητας 
όπως καλοριφέρ ή άλλες συσκευές που παράγουν θερμότητα. 
Η οθόνη της συσκευής αντανακλά τις ηλιακές ακτίνες. 
Μην εκθέσετε τη συσκευή σε βροχή, νερό ή υψηλή υγρασία. Μην την 
τοποθετήσετε στο μπάνιο ή σε κουζίνα κοντά στο νεροχύτη. Να απο-
φύγετε άμεση επαφή με νερό.  
Μην τοποθετήσετε βαριά ή αιχμηρά αντικείμενα στην οθόνη LCD, στην 
κορνίζα ή στο καλώδιο ρεύματος.  
Μην προσπαθήσετε να ανοίξετε το περίβλημα της ψηφιακής κορνίζας. 
Μην τοποθετήσετε την ψηφιακή κορνίζα κοντά σε μαγνητικά αντικείμε-
να. Μπορεί να προκληθεί απώλεια δεδομένων ή βλάβη. 
Παρακαλούμε να αποφύγετε τη χρήση ακουστικών για παρατεταμένο 
χρονικό διάστημα γιατί μπορεί να προκληθεί πρόβλημα στην ακοή 
σας. Η ψηφιακή κορνίζα δεν θα πρέπει να μένει ενεργοποιημένη συ-
νεχώς για 24 ώρες το 24ωρο. Σας συμβουλεύουμε να την χρησιμοποι-
είτε 8-10 ώρες τη μέρα. 
 
Συγχαρητήρια για την αγορά της ψηφιακής κορνίζας  
Παρακαλούμε να διαβάσετε το εγχειρίδιο και τις οδηγίες ασφάλειας 
πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί 
να προκληθεί βλάβη.  
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2.0 Περιεχόμενα συσκευασίας 
 Ψηφιακή κορνίζα 17.8cm/7” 

 Βάση στήριξης κορνίζας 

 Τροφοδοτικό ρεύματος 

 Εγχειρίδιο χρήσης 

 Τηλεχειριστήριο 
 

3.0 Διαστάσεις και τεχνικά χαρακτηριστικά 
 21,5 x 14 x 2,5 (χωρίς βάση στήριξης)/ (Μ x Υ x Π σε εκατοστά) 

 Ανάλυση: 480 x 234 pixels (Αναλογία 16:9) 

 USB 2.0 μέχρι 480Mbps 

 Μορφή αρχείων:  Φωτογραφίες  = JPEG 
Βίντεο  = AVI 
Ήχος   = MP3, WMA 

 Τροφοδοτικό ρεύματος: DC 5V/ 1.5A 

 Κατανάλωση ρεύματος: <9W 

 Ηχεία: 1W*2 

 Υποστηριζόμενες κάρτες μνήμης: MS/ SD/ SD-HC/ MMC 
 

4.0 Συνδέσεις και Πλήκτρα 
USB-Host 
Για σύνδεση USB Stick. Μπορούν να αναγνωστούν μόνο οι μορφές 
αρχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 3.0. 
 
Υποδοχή ανάγνωσης καρτών μνήμης 
Για σύνδεση κάρτας MS/ SD/ SD-HC ή MMC. Μπορούν να αναγνω-
στούν μόνο μορφές αρχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 3.0. 
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DC-In (Υποδοχή τροφοδοσίας) 
Για σύνδεση του τροφοδοτικού DC. Αν χρησιμοποιήσετε λάθος τρο-
φοδοτικά ή καλώδια ρεύματος, μπορεί να προκαλέσετε βλάβη στη 
συσκευή σας.  
 
 
 

5.0 Τηλεχειριστήριο 
 
1. Mute (Σιγή) 
2. Photo, για είσοδο σε κατά-

σταση φωτογραφιών. 
3. Play/ Pause (Αναπαραγωγή/ 

Παύση) 
4. Αριστερά 
5. Setup (Ρυθμίσεις) 
6. Vol + (Αύξηση έντασης) 
7. Vol – (Μείωση έντασης) 
8. Repeat (Επανάληψη) 
9. Power On/ Off (Ενεργοποίη-

ση/ Απενεργοποίηση) 
10. Music, για είσοδο σε κατά-

σταση μουσικής. 
11. Movie, για είσοδο σε κατά-

σταση βίντεο. 
12. Πάνω 
13. Menu (Μενού) 
14. Enter (Είσοδος) 
15. Δεξιά 
16. Κάτω 
17. Back Music 
18. Γρήγορη μετάβαση προς την αρχή 
19. Previous (Προηγούμενο) 
20. Γρήγορη μετάβαση προς το τέλος 
21. Next (Επόμενο) 
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6.0 Μενού 

 
Φωτογραφίες: Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αυτόματης 
αναπαραγωγής και επιλέξετε τη λειτουργία “Φωτογραφίες”, θα μπείτε 
σε κατάσταση διαδοχικής προβολής φωτογραφιών. Αν είναι απενερ-
γοποιημένη η λειτουργία αυτόματης αναπαραγωγής, τότε θα μπείτε σε 
κατάσταση διαχείρισης αρχείων ή μικρογραφιών. Μπορείτε να κάνετε 
την επιθυμητή επιλογή μέσω της λειτουργίας “Αναζήτηση”.  
 
Μουσική: Επιλέξτε κατάσταση μουσικής και πιέστε “Enter” ή “Play”. 
Το σύστημα θα φορτώσει αυτόματα αρχεία από την κάρτα μνήμης ή 
από USB stick. Αν δεν υπάρχουν αρχεία στο επιλεγμένο αποθηκευτι-
κό μέσο, θα επιστρέψετε στο μενού. Όταν είναι ενεργοποιημένη η 
λειτουργία αυτόματης αναπαραγωγής και επιλέξετε τη λειτουργία 
“Μουσικής”, θα μπείτε σε κατάσταση αυτόματης αναπαραγωγής μου-
σικής.  Αν είναι απενεργοποιημένη η λειτουργία αυτόματης αναπαρα-
γωγής, τότε θα μπείτε σε κατάσταση μουσικής για να επιλέξετε κάποιο 
αρχείο από τη λίστα αναπαραγωγής. Πιέστε enter για αναπαραγωγή 
του τραγουδιού.  
 
Φωτό + μουσική: Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αυτόματης 
αναπαραγωγής και επιλέξετε τη λειτουργία “Φωτό+μουσική”, θα μπείτε 
σε κατάσταση διαδοχικής προβολής φωτογραφιών και αναπαραγωγής 
μουσικής. Αν είναι απενεργοποιημένη η λειτουργία αυτόματης αναπα-
ραγωγής, τότε θα μπείτε σε κατάσταση “Φωτό+μουσική” για να επιλέ-
ξετε κάποιο αρχείο από τη λίστα αναπαραγωγής. Πιέστε enter για 
αναπαραγωγή του τραγουδιού.  
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Βίντεο: Επιλέξτε “Βίντεο” και πιέστε “Enter” ή “Play”. Το σύστημα θα 
φορτώσει αυτόματα τα αρχεία από την κάρτα μνήμης ή από USB 
stick. Αν δεν υπάρχουν αρχεία, θα επιστρέψετε στο μενού.  
Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αυτόματης αναπαραγωγής και 
επιλέξετε τη λειτουργία “Βίντεο”, θα μπείτε σε κατάσταση αυτόματης 
αναπαραγωγής βίντεο. Αν είναι απενεργοποιημένη η λειτουργία αυτό-
ματης αναπαραγωγής, τότε θα μπείτε σε κατάσταση “Βίντεο” για να 
επιλέξετε κάποιο αρχείο βίντεο από τη λίστα αναπαραγωγής. Πιέστε 
enter για αναπαραγωγή του βίντεο. 
 
Ρυθμίσεις: Ανατρέξτε στο μενού ρυθμίσεων (ανατρέξτε στην ενότητα 
7.0). 
 
Ημερολόγιο: 
Προβολή   = Προβολή ημερολογίου 
Ορισμός ημερομηνίας = Ορισμός ημερομηνίας 
Έξοδος   = Επιστροφή στο μενού 
 Προβολή: Πιέστε τα πλή-
κτρα ΠΑΝΩ/ ΚΑΤΩ για να δείτε το 
ημερολόγιο για τον προηγούμενο/ 
επόμενο μήνα. Πιέστε τα πλήκτρα 
ΑΡΙΣΤΕΡΑ/ ΔΕΞΙΑ για να δείτε το 
ημερολόγιο για τον επόμενο/ προη-
γούμενο χρόνο.  
 
Ρολόι: Προβολή = Προβολή ρολογιού, ρολογιού & ημε-

ρολογίου 
Ορισμός ώρας  = Ορισμός ώρας 
Έξοδος   = Επιστροφή στο μενού 
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Ξυπνητήρι: 
Ενεργοποίηση  = Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση 
Ορισμός ώρας  = Ορισμός ώρας για το ξυπνητήρι 
Έξοδος   = Επιστροφή στο μενού 
 

 
 
 
Αυτόματη ενεργοποίηση: 
Ενεργ. αυτομ. ενεργ = Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση 

αυτόματης ενεργοποίησης 
Ενεργ. αυτομ. απενεργ = Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση 

αυτόματης απενεργοποίησης 
 
Ορισμός ώρας = Ορισμός ώρας για την αυτόματη ε-

νεργοποίηση/ απενεργοποίηση 
Έξοδος   = Επιστροφή στο μενού 
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Επεξεργασία: 
Αντιγραφή = Αντιγραφή ΜΟΝΟ των φωτογραφιών 

που θέλετε να αποθηκεύσετε στα Αγα-
πημένα 

Διαγραφή = Διαγραφή της λίστας φωτογραφιών 
του μενού “Αγαπημένα” 

Έξοδος   = Επιστροφή στο μενού 
 

 
Προσοχή: Το μενού επεξεργασίας χρησιμοποιείται μόνο για φω-
τογραφίες. Δεν έχει καμία επίδραση σε αρχεία μουσικής ή βίντεο. 
 
Αντιγραφή: Επιλέξτε “Αντιγραφή” και μπορείτε να επιλέξετε τις επιθυ-
μητές φωτογραφίες από το USB stick ή την κάρτα μνήμης για αποθή-
κευση στο μενού αγαπημένων. Μπορείτε να αποθηκεύσετε το πολύ 
14 φωτογραφίες.  
 
Διαγραφή: Επιλέξτε “Διαγραφή” για να διαγράψετε τις επιθυμητές 
φωτογραφίες από το μενού αγαπημένων.    
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Προσοχή: 
Αν έχετε συνδέσει και USB stick και κάρτα μνήμης, η συσκευή δίνει 
προτεραιότητα στο USB stick. Όταν αντιγράφετε φωτογραφίες από 
την κάρτα μνήμης, να αποσυνδέετε πρώτα τυχόν USB stick ώστε να 
μπορέσει να γίνει η αντιγραφή από την κάρτα μνήμης. 
 
Αγαπημένα:  
Επιλέξτε “Αντιγραφή” στο μενού επεξεργασίας για να αποθηκεύσετε 
φωτογραφίες στα αγαπημένα ή επιλέξτε “Διαγραφή” για διαγραφή 
φωτογραφιών από τα αγαπημένα. Μπορούν να αποθηκευτούν το 
πολύ 14 φωτογραφίες. 
 

7.0 Ρυθμίσεις 
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 Ρυθμίσεις φωτογραφιών 

 
Χρόνος εναλλαγής:  
Σας επιτρέπει να επιλέξετε το χρόνο εναλλαγής φωτογραφιών: 5/ 10/ 
15/ 30 δευτερόλεπτα – 1/3 Λεπτά – Απενεργοποίηση  
 
Εφέ μετάβασης: 
Σας δίνει τις ακόλουθες επιλογές σχετικά με τη μετάβαση από φωτο-
γραφία σε φωτογραφία: Κουτί 1 ~ 9, Σταδιακή εμφάνιση/ εξαφάνιση, 
Τυχαία, Κανένα εφέ, Κάθετος χρωματισμός, Οριζόντιος χρωματισμός, 
Κάθετα Στόρια, Οριζόντια στόρια.  
 
Μέθοδος προβολής: 
Σας δίνει τις ακόλουθες επιλογές: Ταίριασμα στην οθόνη ή Πλήρης 
οθόνη. 
 
Αναζήτηση: Σας δίνει δύο επιλογές για να εντοπίσετε τα επιθυμητά 
αρχεία: Μικρογραφίες ή Διαχείριση αρχείων. 
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  Αυτόματη αναπαραγωγή 

 
Φωτογραφίες: 
Η ψηφιακή κορνίζα διαθέτει ενσωματωμένη μνήμη flash 16MB, 
οπότε μπορείτε να πραγματοποιήσετε αντιγραφή ή διαγραφή. 
Επίσης, μπορείτε να συνδέσετε κάρτα μνήμης ή USB stick. Βε-
βαιωθείτε ότι έχετε αποθηκεύσει αρχεία MP3/ WMA ή JPEG, AVI 
στην κάρτα μνήμης ή στο USB stick πριν το συνδέσετε στην 
κορνίζα. 
Επιλέξτε “Φωτογραφίες” στο κεντρικό μενού και πιέστε Enter ή Play. 
Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αυτόματης αναπαραγωγής 
(εφόσον έχετε επιλέξει “Ενεργοποίηση” στη ρύθμιση “Αυτόματη ανα-
παραγωγή— “Φωτογραφίες”), θα ξεκινήσει η αυτόματη αναπαραγωγή 
φωτογραφιών. Αν έχετε επιλέξει “Απενεργοποίηση” στη ρύθμιση “Αυ-
τόματη αναπαραγωγή— “Φωτογραφίες”, θα μπείτε σε κατάσταση 
προβολής μικρογραφιών ή διαχείρισης αρχείων για να επιλέξετε το 
επιθυμητό αρχείο. Στη συνέχεια πιέστε Enter για αναπαραγωγή του 
αρχείου. Μπορείτε να αλλάξετε φωτογραφία πιέζοντας το πλήκτρο 
Previous/ Next. 
Μπορείτε να περιστρέψετε τις φωτογραφίες πιέζοντας το πλήκτρο 
Αριστερά ή Δεξιά στο τηλεχειριστήριο. Οι φωτογραφίες θα περιστρα-
φούν κατά 90 μοίρες αριστερά όταν πιέσετε το πλήκτρο Αριστερά και 
κατά 90 μοίρες δεξιά όταν πιέσετε το πλήκτρο Δεξιά. Οι φωτογραφίες 
θα περιστραφούν οριζόντια αν πιέσετε το πλήκτρο Πάνω ή κάθετα αν 
πιέσετε το πλήκτρο Κάτω. Αν πιέσετε Menu θα μπείτε σε κατάσταση 
προβολής μικρογραφιών ή διαχείρισης αρχείων.      
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Προβολή μικρογραφιών 

 
Διαχείριση αρχείων 

 
Μουσική: 
Θα πρέπει πρώτα να συνδέσετε κάρτα μνήμης ή συσκευή USB 
στην κορνίζα. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποθηκεύσει αρχεία MP3/ 
WMA ή JPEG, AVI στην κάρτα μνήμης ή στο USB stick πριν το 
συνδέσετε στην κορνίζα.  
Επιλέξτε “Μουσική” στο κεντρικό μενού και πιέστε Enter ή Play. Όταν 
είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αυτόματης αναπαραγωγής (εφόσον 
έχετε επιλέξει “Ενεργοποίηση” στη ρύθμιση “Αυτόματη αναπαραγω-
γή— “Μουσική”), θα ξεκινήσει η αυτόματη αναπαραγωγή μουσικής. Αν 
επιλέξετε “Απενεργοποίηση” στη ρύθμιση “Αυτόματη αναπαραγωγή— 
“Μουσική”, θα πρέπει να επιλέξετε το επιθυμητό αρχείο από τη λίστα 
αναπαραγωγής και να πιέσετε Enter για αναπαραγωγή του αρχείου. 
Μπορείτε να σταματήσετε την αναπαραγωγή πιέζοντας το πλήκτρο 
Play. Πιέστε το ξανά για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή. Μπορείτε 
να μεταβείτε στο προηγούμενο/ επόμενο τραγούδι πιέζοντας το πλή-
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κτρο Previous/ Next. Μπορείτε να αναζητήσετε το επιθυμητό σημείο 
σε κάποιο τραγούδι πιέζοντας το πλήκτρο γρήγορης μετάβασης προς 
την αρχή ή προς το τέλος. Πιέστε “Mute” για σιγή του ήχου και πιέστε 
το ξανά για επαναφορά του ήχου. Πιέστε “Vol+/ Vol–” για ρύθμιση της 
έντασης. Αν πιέσετε το πλήκτρο Menu θα σταματήσετε την αναπαρα-
γωγή.      
 
Φωτό + Μουσική: 
Επιλέξτε “Φωτό + Μουσική” στο κεντρικό μενού και πιέστε Enter ή 
Play για αυτόματη αναπαραγωγή. Η κορνίζα θα αναπαράγει ταυτό-
χρονα τραγούδια και φωτογραφίες. 
Πιέστε PLAY για να διακόψετε την αναπαραγωγή. Μπορείτε να μετα-
βείτε στην προηγούμενη/ επόμενη φωτογραφία πιέζοντας το πλήκτρο 
“Previous/ Next”. 
Μπορείτε να περιστρέψετε τις φωτογραφίες πιέζοντας το πλήκτρο 
Αριστερά ή Δεξιά στο τηλεχειριστήριο. Οι φωτογραφίες θα περιστρα-
φούν κατά 90 μοίρες αριστερά όταν πιέσετε το πλήκτρο Αριστερά και 
κατά 90 μοίρες δεξιά όταν πιέσετε το πλήκτρο Δεξιά. Οι φωτογραφίες 
θα περιστραφούν οριζόντια αν πιέσετε το πλήκτρο Πάνω ή κάθετα αν 
πιέσετε το πλήκτρο Κάτω.  
Πιέστε “Vol+/ Vol –” για ρύθμιση της έντασης. Πιέστε “Mute” για σιγή 
του ήχου και πιέστε το ξανά για επαναφορά του ήχου. Αν πιέσετε το 
πλήκτρο Menu θα σταματήσετε την αναπαραγωγή. 
 
Βίντεο: 
Αυτή η λειτουργία υποστηρίζει μόνο αρχεία μορφής AVI. 
Επιλέξτε “Βίντεο” στο κεντρικό μενού και πιέστε Enter ή Play για αυτό-
ματη αναπαραγωγή.  
Πιέστε PLAY για να διακόψετε την αναπαραγωγή. Μπορείτε να μετα-
βείτε στο προηγούμενο/ επόμενο βίντεο πιέζοντας τα πλήκτρα “Previ-
ous/ Next.” 
Μπορείτε να αναζητήσετε το επιθυμητό σημείο σε κάποιο βίντεο πιέ-
ζοντας το πλήκτρο γρήγορης μετάβασης προς την αρχή ή προς το 
τέλος. 
Πιέστε “Vol+/ Vol –” για ρύθμιση της έντασης. Πιέστε “Mute” για σιγή 
του ήχου και πιέστε το ξανά για επαναφορά του ήχου. Αν πιέσετε το 
πλήκτρο Menu θα επιστρέψετε στη λίστα αναπαραγωγής βίντεο. 
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 Ρυθμίσεις οθόνης 

 
 
Οι ρυθμίσεις οθόνης σας παρέχουν τις ακόλουθες επιλογές: 
Φωτεινότητα:  Κανονικό/ Φωτεινό/ Απαλό 
Αντίθεση:   Ρύθμιση από -4 ως +4 
Φωτεινότητα TFT:  Ρύθμιση από -7 ως +7 
Αντίθεση TFT:  Ρύθμιση από -7 ως +7 
Κορεσμός TFT:  Ρύθμιση από -7 ως +7 
 
 
 
 
 

 Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις 

 
 
Οι προσαρμοσμένες ρυθμίσεις σας παρέχουν τις ακόλουθες επιλογές: 
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Γλώσσα OSD:  GB/F/D/I/E/P/NL/PL/GR 
Στυλ:   Εμφάνιση/ Στυλ 1 -4 
Είδος ταπετσαρίας:  Προεπιλογή & Αγαπημένα. Αυτή η  

λειτουργία σας επιτρέπει να επιλέξετε 
την επιθυμητή φωτογραφία για να τη 
χρησιμοποιήσετε ως ταπετσαρία στο 
κεντρικό μενού. 

Μέθοδος επανάληψης: Απενεργοποίηση/ Ένα/ Φάκελος/ Όλα 
Προεπιλογή:  Επιλέξτε για επιστροφή στις  

εργοστασιακές ρυθμίσεις 
 
 

 Έξοδος 
Επιστροφή στο μενού 
 
 

8.0 Καθαρισμός της ψηφιακής κορνίζας 
Προσοχή: Θα πρέπει να απενεργοποιήσετε την ψηφιακή κορνίζα 
πριν τον καθαρισμό.  
 
Καθαρισμός της οθόνης: 
1. Καθαρίστε την οθόνη με καθαρό, απαλό πανί χωρίς χνούδι για να 

αφαιρέσετε τη σκόνη και άλλα μικροαντικείμενα. 
2. Αν είναι αναγκαίο, μπορείτε να καθαρίσετε την οθόνη με καθαρι-

στικό τζαμιών (χωρίς αμμωνία και χωρίς αλκοόλη) και απαλό πα-
νί χωρίς χνούδι.  

 
Καθαρισμός του πλαστικού περιβλήματος: 
1. Χρησιμοποιήστε απαλό, καθαρό πανί. 
2. Μπορείτε να καθαρίσετε το περίβλημα με ήπιο καθαριστικό (χω-

ρίς αμμωνία και χωρίς αλκοόλη) και απαλό πανί χωρίς χνούδι. 
 
Καθαρισμός του πλαισίου: 
Χρησιμοποιήστε απαλό πανί χωρίς χνούδι. 
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9.0 Συμβουλές και αντιμετώπιση προβλημάτων 
Δεν ακούγεται ήχος 
Ελέγξτε τη ρύθμιση της έντασης. Ελέγξτε αν έχει τοποθετηθεί σωστά 
το συνδεδεμένο αποθηκευτικό μέσο. Ελέγξτε το αρχείο που προσπα-
θείτε να αναπαράγετε. 
 
Η οθόνη είναι μαύρη 
Ελέγξτε αν είναι ενεργοποιημένη η κορνίζα και αν είναι συνδεδεμένο 
σωστά το τροφοδοτικό.  
 
Κάποια αρχεία δεν διαβάζονται 
Ελέγξτε τη συμβατότητα της κάρτας και τις μορφές αρχείων. Επιπλέον 
μπορείτε να ελέγξετε αν η συνδεδεμένη συσκευή είναι ΟΚ και σωστά 
τοποθετημένη. 
 
Δεν μπορεί να τοποθετηθεί η κάρτα μνήμης   
Βεβαιωθείτε ότι είναι συμβατή. Περιστρέψτε την κάρτα ώστε να έχει τη 
σωστή κατεύθυνση και τοποθετήστε την. Δεν πρέπει να ασκήσετε 
υπερβολική πίεση για να τοποθετήσετε την κάρτα κάρτα. 
 
Η κάρτα μνήμης δεν μπορεί να διαβαστεί 
Βεβαιωθείτε ότι είναι συμβατή και ότι είναι τοποθετημένη σωστά στην 
υποδοχή. Σημείωση: Κάποιες ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές απο-
θηκεύουν φωτογραφίες σε μορφή που δεν ανταποκρίνεται στα συνήθη 
πρότυπα. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της φωτογραφικής μηχα-
νής για περισσότερες λεπτομέρειες.  
 
Η κορνίζα είναι ενεργοποιημένη αλλά δεν λειτουργεί 
Κάντε επανεκκίνηση στην κορνίζα. 
 
Κάποιες φωτογραφίες φορτώνονται πιο γρήγορα από άλλες  
Οι φωτογραφίες με χαμηλή ανάλυση φορτώνονται γρηγορότερα από 
τις αντίστοιχες με υψηλότερη ανάλυση. Η συσκευή υποστηρίζει ανά-
λυση μέχρι 16M Pixel. 
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Η σήμανση CE επιβεβαιώνει ότι αυτό το προϊόν συμ-

μορφώνεται με τις απαιτήσεις των οδηγιών 

2004/108/EC και 2006/95/EC της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης και του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις τηλεπι-

κοινωνίες και τα τερματικά που αφορά την ασφάλεια 

και την υγεία των χρηστών καθώς και τη συμβατότητα 

με ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές. Διαθέτει σήμανση 

CE. Όλα τα αντίστοιχα έγγραφα έχουν κατατεθεί από 

τον κατασκευαστή.   
 
 
 


