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Οδηγίες	Χρήσης	
 

 

Σημείωση: Οι εικόνες/ σχήματα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ενδείξεις που αναφέρονται σ’ αυτές τις 

Οδηγίες Χρήσης είναι ενδεικτικά και μπορεί να διαφέρουν από τη συσκευή που έχετε στα χέρια σας. 

	



 

 

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ 

1. Ενεργοποίηση/	Απενεργοποίηση	

1. Ενεργοποίηση: Ενώ η συσκευή είναι απενεργοποιημένη , κρατήστε πατημένο το 

πλήκτρο【PLAY】  και θα ενεργοποιηθεί (θα μπείτε στο κεντρικό μενού). 

2. Απενεργοποίηση: Ενώ η συσκευή είναι ενεργοποιημένη , κρατήστε πατημένο το 

πλήκτρο【PLAY】  και θα απενεργοποιηθεί. 

2. Λειτουργία	ηχογράφησης	

1． Έναρξη ηχογράφησης: 

 Σε κατάσταση αναμονής, πιέστε το πλήκτρο【REC】για να ξεκινήσετε την ηχογράφηση. 

 Όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 【REC】  για 

περίπου 4 δευτερόλεπτα ώστε να ξεκινήσετε την ηχογράφηση. 

2． Παύση ηχογράφησης: 

Σε κατάσταση ηχογράφησης, πιέστε σύντομα το πλήκτρο 【REC】  για να κάνετε παύση 

της ηχογράφησης. Πιέστε ξανά  【REC】για συνέχεια της ηχογράφησης. 

3． Διακοπή ηχογράφησης: 

Σε κατάσταση ηχογράφησης, πιέστε【STOP】για διακοπή και αποθήκευση της 

ηχογράφησης. 

3. Λειτουργία	αναπαραγωγής	

1. Αναπαραγωγή μουσικής: Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο【MENU】  για να μπείτε στο 
κεντρικό μενού και στη συνέχεια επιλέξτε “μουσική”. Επιλέξτε το επιθυμητό αρχείο 
μουσικής και στη συνέχεια πιέστε【PLAY】για αναπαραγωγή. 

2. Αναπαραγωγή ηχογραφήσεων: κρατήστε πατημένο το πλήκτρο【MENU】  για είσοδο 
στο κεντρικό μενού και στη συνέχεια επιλέξτε “ηχογράφηση ”, μπείτε στο μενού και 
επιλέξτε κάποιο αρχείο ηχογράφησης. Στη συνέχεια πιέστε【PLAY】για αναπαραγωγή 
της ηχογράφησης. 



 

 

3. Παύση αναπαραγωγής: Σε κατάσταση αναπαραγωγής, πιέστε【PLAY】για να κάνετε 
παύση της αναπαραγωγής. Στη συνέχεια πιέστε ξανά【PLAY】για να συνεχίσετε. 

4. Επιλογή αρχείου μουσικής, γρήγορη αναπαραγωγή: Σε κατάσταση αναπαραγωγής, 
πιέστε το πλήκτρο【】ή【】για να επιλέξετε προηγούμενο ή επόμενο τραγούδι. 
Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο【 】ή【 】για γρήγορη μετάβαση προς την αρχή 
ή προς το τέλος του αρχείου μουσικής που αναπαράγεται. 

5. Ρύθμιση έντασης: Σε κατάσταση αναπαραγωγής, πιέστε【 / 】για να ρυθμίσετε την ένταση. 

6. Ρυθμίσεις αναπαραγωγής: Σε κατάσταση αναπαραγωγής, πιέστε σύντομα το πλήκτρο  【MENU】

για να μπείτε σε κατάσταση ρυθμίσεων αναπαραγωγής. Μπορείτε να επιλέξετε «Μέθοδο 

επανάληψης, μέθοδο ισοστάθμισης, ταχύτητα αναπαραγωγής» και να κάνετε τις σχετικές 

ρυθμίσεις. 

7. Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή A‐B: Σε κατάσταση αναπαραγωγής, πιέστε σύντομα το 

πλήκτρο【MODE】για να επιλέξετε το σημείο επανάληψης “A”. Πιέστε σύντομα ξανά το 

πλήκτρο【MODE】για να επιλέξετε το σημείο επανάληψης “B”. Η συσκευή θα πραγματοποιήσει 

αυτόματα επανάληψη μεταξύ των σημείων Α και Β. Σε κατάσταση επανάληψης Α – Β, πιέστε 

το πλήκτρο  【MODE】για αυτόματη έξοδο από τη λειτουργία επανάληψης. 

4. Λειτουργία	διαγραφής	

1. Διαγραφή αρχείου: Σε κατάσταση διακοπής αναπαραγωγής  πιέστε σύντομα           

【MENU】επιλέξτε【Διαγραφή】 πιέστε σύντομα  【PLAY】 επιλέξτε                   

【ΝΑΙ】  πιέστε σύντομα  【PLAY】για διαγραφή του αρχείου. 

2. Διαγραφή όλων των αρχείων: Σε κατάσταση διακοπής αναπαραγωγής  πιέστε 

σύντομα【MENU】επιλέξτε  【Διαγραφή όλων】 πιέστε σύντομα  【PLAY】 

επιλέξτε  【ΝΑΙ】  πιέστε σύντομα【PLAY】για να διαγράψετε τα αρχεία που 

βρίσκονται σ’ αυτό το φάκελο. Αν επιλέξετε 【Διαγραφή όλων】, θα διαγραφούν όλα 

τα αρχεία στον τρέχοντα φάκελο.       
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1. Σημειώσεις	που	αφορούν	τη	χρήση:	

 Για ν’ αποφύγετε βλάβες, παρακαλούμε ν’ αποφύγετε την τοποθέτηση της συσκευής σε 
περιβάλλον με υψηλές θερμοκρασίες, υγρασία ή πολλή σκόνη.  

 Παρακαλούμε να μη ρίξετε κάτω αυτή τη συσκευή και ν’ αποφύγετε βίαιη πρόσκρουση. 
 Παρακαλούμε να μην αφήσετε να μπουν στο εσωτερικό της συσκευής υγρά και ξένα σώματα. 
 Να μη χρησιμοποιήσετε χημικά προϊόντα, βρεγμένα πανιά ή ισχυρά καθαριστικά για να 

καθαρίσετε τη συσκευή. 
 Για ν’ αποφύγετε έκρηξη, να μη ρίξετε το προϊόν στη φωτιά. 



 

 

 Να μην επισκευάσετε ή τροποποιήσετε μόνοι σας τη συσκευή. Θα πρέπει να επικοινωνήσετε 
με το εξουσιοδοτημένο σέρβις. 

 Να μη μετακινήσετε, συνδέσετε ή αποσυνδέσετε βύσματα USB κατά τη διάρκεια ανάγνωσης ή 
εγγραφής δεδομένων καθώς μπορεί να προκληθεί σφάλμα στη συσκευή αποθήκευσης και 
απώλεια δεδομένων. 

 Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για κανονική ηχογράφηση. Η εταιρεία μας δεν είναι 
υπεύθυνη για τυχόν απώλεια δεδομένων και πληροφοριών κατά τη χρήση ή την επισκευή. 
Παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης. 

 
 
 
 
 
 
 

2. Κύριες	λειτουργίες:	

1. Στερεοφωνική ηχογράφηση υψηλής ποιότητας, με δυνατότητα επιλογής ποιότητας: 

Ηχογράφηση PCM: Μορφή WAV: 1536Kbps 1024Kbps 768Kbps 512Kbps，

στερεοφωνική ασυμπίεστη ηχογράφηση (ποιότητας τύπου CD). 

HQ: 128Kbps, κατάσταση στερεοφωνικής ηχογράφησης mp3 

SQ: 64Kbps, 32Kbps, κατάσταση στερεοφωνικής ηχογράφησης 

2. Ηχογράφηση με το πάτημα ενός πλήκτρου, ακόμη κι όταν η συσκευή είναι 

απενεργοποιημένη (κρατήστε πατημένο το πλήκτρο【REC】για 4 δευτερόλεπτα για να 

ξεκινήσετε την ηχογράφηση). 

3. Υποστηρίζει ηχογράφηση μορφής WAV και MP3. Δεν απαιτείται μεταφορά. Μπορείτε 

να πραγματοποιήσετε άμεση αναπαραγωγή. 

4. Κάρτες μνήμης: Υποστηρίζονται κάρτες μνήμης SD για επέκταση της μνήμης. 

5. Προγραμματισμένη ηχογράφηση: Μπορείτε να προεπιλέξετε το χρόνο ηχογράφησης. Η 

συσκευή θα ξεκινήσει αυτόματα την ηχογράφηση την προεπιλεγμένη ώρα. 

Ειδική σημείωση: Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν 

ξεκινήσετε τη χρήση της συσκευής. Η εταιρεία μας δεν είναι υπεύθυνη για απώλεια 

δεδομένων ως συνέπεια λανθασμένης χρήσης ή άλλων παραγόντων. Θα πρέπει 

να κρατάτε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας!! 

Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να βελτιώνει το προϊόν. Το προϊόν και οι 

προδιαγραφές του μπορεί ν’ αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 



 

 

6. ACL (αυτόματος έλεγχος έντασης εγγραφής): Αυτόματος έλεγχος της έντασης 

εγγραφής. 

7. Σύστημα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο: Σε κατάσταση ηχογράφησης, 

μπορείτε να παρακολουθείτε την ηχογράφηση. 

8. Παρακολούθηση του συνολικού διαθέσιμου χρόνου ηχογράφησης: Σε κατάσταση 

ηχογράφησης, μπορείτε να δείτε το συνολικό διαθέσιμο χρόνο ηχογράφησης. 

9. Ηχογράφηση από τηλέφωνο: Μπορείτε να πραγματοποιήσετε ηχογράφηση από 

τηλέφωνο ή από άλλη εξωτερική πηγή. 

10. Ηχογράφηση με ανίχνευση ήχου: Χάρη σ’ αυτή τη λειτουργία, η ηχογράφηση θα ξεκινά 

μόνο όταν ο ήχος είναι αρκετά δυνατός. Αν ο ήχος δεν είναι αρκετά δυνατός δεν θα 

πραγματοποιείται ηχογράφηση.   

11. Μπορείτε ν’ αλλάξετε την ταχύτητα αναπαραγωγής ανάλογα με τις ανάγκες σας. 

12. Οθόνη dot matrix υγρών κρυστάλλων, πολλές διαθέσιμες γλώσσες απεικόνισης. 

13. Υποστηρίζει ταυτόχρονη προβολή στίχων. 

14. Πολλές μέθοδοι επανάληψης, πολλές επιλογές ισοστάθμισης, λειτουργία επανάληψης 

A‐B. 

15. Αυτόματη απενεργοποίηση: η συσκευή θ’ απενεργοποιηθεί αυτόματα αν δεν 

πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. 

16. Ένδειξη στάθμης μπαταρίας: Μέτρηση στάθμης μπαταρίας με ακρίβεια, ένδειξη 

χαμηλής μπαταρίας, αυτόματη αποθήκευση των αρχείων όταν η στάθμη της 

μπαταρίας είναι χαμηλή. 

17. Λειτουργία κλειδώματος με κωδικό: για να μην πραγματοποιείται λήψη ή ακρόαση 

από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. 



 

 

18. Ενσωματωμένο στερεοφωνικό Μικρόφωνο. Υποστηρίζεται και εξωτερικό μικρόφωνο 

για ηχογράφηση από τάξεις, αμφιθέατρα, συνεντεύξεις κ.ά. 

19. Ενσωματωμένο ηχείο υψηλής πιστότητας. 

20. Υποστηρίζει Windows XP/Windows Vista/Windows7. Μόλις πραγματοποιήσετε 

σύνδεση με τον υπολογιστή, θα εντοπιστεί από τον υπολογιστή σας. 

3. Εμφάνιση	και	Πλήκτρα	

 

1. Είσοδος εξωτερικού 

μικροφώνου /Είσοδος 

εξωτερικής πηγής ήχου. 

2. Στερεοφωνική υποδοχή 

ακουστικών. 

3. Ενσωματωμένο 

μικρόφωνο για το 

αριστερό κανάλι. 

4. Ενσωματωμένο 

μικρόφωνο για το δεξί 

κανάλι. 

5. Οθόνη LCD. 

6. 【REC】. 

7. 【STOP】. 

8. 【PLAY】. 

9.  Πάνω/Γρήγορη μετάβαση προς την αρχή 



 

 

10.  Κάτω/ Γρήγορη μετάβαση προς το τέλος 

11.    ΕΝΤΑΣΗ+ 

12.    ΕΝΤΑΣΗ‐ 

13. 【MENU】 

14. 【MODE】 

15. 【HOLD】 

16. 【Reset】 

17. Υποδοχή κάρτας μνήμης (Micro SD). 

18. Υποδοχή USB. 

19. Ένδειξη εγγραφής. 

20. Ηχείο. 

4. Χρήση	της	λειτουργίας	κλειδώματος:	

1. Μετακινήστε το διακόπτη【HOLD】προς την κατεύθυνση του βέλους για να κλειδώσετε 

τα πλήκτρα της συσκευής. Όταν εμφανίζεται η ένδειξη      , σημαίνει ότι τα πλήκτρα 

είναι ήδη κλειδωμένα. 

2. Μετακινήστε το διακόπτη【HOLD】αντίθετα από την κατεύθυνση του βέλους για να 

ξεκλειδώσετε τα πλήκτρα της συσκευής. 

5. Ένδειξή	στάθμης	μπαταρίας:	

                                                                                         
γεμάτη            επαρκής            ανεπαρκής      παρακαλούμε φορτίστε              άδεια 

 Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή, παρακαλούμε να φορτίσετε εγκαίρως για να 

μην απενεργοποιηθεί αυτόματα η συσκευή. 



 

 

6. Οδηγίες	σχετικά	με	τη	χρήση	

6.1. Ενεργοποίηση/	Απενεργοποίηση	

(1). Ενεργοποίηση: Ενώ η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, κρατήστε πατημένο το 

πλήκτρο【PLAY】  . Η οθόνη LCD θα εμφανίσει την ένδειξη  “ ”  και στη 

συνέχεια θα μπείτε στο κεντρικό μενού. 

(2). Απενεργοποίηση: Ενώ η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, κρατήστε πατημένο το 

πλήκτρο【PLAY】. Η οθόνη LCD θα εμφανίσει την ένδειξη  “BYE”  και θα 

απενεργοποιηθεί. 

6.2. Επιλογή	κατάστασης	λειτουργίας	

 Μετά από την ενεργοποίηση, θα μπείτε στο κεντρικό μενού. Πιέστε σύντομα το 

πλήκτρο【 / 】για να επιλέξετε Ηχογράφηση/Μουσική/Ρυθμίσεις. Αφού κάνετε την 

επιθυμητή επιλογή, πιέστε σύντομα 【PLAY】  για να μπείτε στην επιθυμητή κατάσταση 

λειτουργίας. 

 Σε κατάσταση αναμονής, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  【MENU】για να μπείτε στο 

κεντρικό μενού. 

 Σε κατάσταση αναμονής, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 【MODE】για επιλογή μεταξύ 

αρχείων ηχογράφησης ή μουσικής. 

6.3. Λειτουργία	αναπαραγωγής	

6.3.1. Αναπαραγωγή	μουσικής	/	Αναπαραγωγή	ηχογραφήσεων:	

 Αναπαραγωγή μουσικής 

Σε κατάσταση μουσικής, πιέστε σύντομα το πλήκτρο【PLAY】για αναπαραγωγή. 

 Αναπαραγωγή ηχογραφήσεων 



 

 

Σε κατάσταση ηχογράφησης, πιέστε σύντομα το πλήκτρο【MODE】για να επιλέξετε κάποιο 

φάκελο (PCM、HQ、SQ、LIN). Πιέστε σύντομα το πλήκτρο【PLAY】για αναπαραγωγή. 

***Παρακαλούμε να αποθηκεύετε τα αρχεία μουσικής στο φάκελο “MUSIC” (ΜΟΥΣΙΚΗ) 

*** 

6.3.2. 	 Αναπαραγωγή/	Παύση:	

Σε κατάσταση αναπαραγωγής, πιέστε  【PLAY】  για παύση. Πιέστε【PLAY】ξανά για να 

συνεχίσετε την αναπαραγωγή. 

6.3.3. 	 Διακοπή	αναπαραγωγής:	

Σε κατάσταση αναπαραγωγής, πιέστε【STOP】για να σταματήσετε την αναπαραγωγή. 

6.3.4. 	 Επιλογή	αρχείου	μουσικής,	γρήγορη	αναπαραγωγή:	

Σε κατάσταση αναπαραγωγής, πιέστε σύντομα【】  ή  【】για μετάβαση στο 

προηγούμενο ή στο επόμενο τραγούδι. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο【 】ή【 】για 

γρήγορη μετάβαση προς την αρχή ή προς το τέλος του τρέχοντος αρχείου μουσικής. 

6.3.5. Ρύθμιση	έντασης:	

Σε κατάσταση αναπαραγωγής, πιέστε【 / 】για να ρυθμίσετε την ένταση. 

6.3.6. Κατάσταση	επανάληψης	A‐B:	

Σε κατάσταση αναπαραγωγής, πιέστε  【MODE】για να επιλέξετε το σημείο επανάληψης 

“A”. Πιέστε ξανά σύντομα【MODE】για να επιλέξετε το σημείο επανάληψης “B”. Η συσκευή 

θα επαναλάβει αυτόματα το τμήμα A‐B. Σε κατάσταση επανάληψης πιέστε 【MODE】για να 

βγείτε από τη λειτουργία επανάληψης. 



 

 

6.3.7. Κατά	τη	διάρκεια	αναπαραγωγής	μουσικής,	η	οθόνη	LCD	εμφανίζει	τα	
ακόλουθα:	

 

：Δείχνει την τρέχουσα κατάσταση αναπαραγωγής μουσικής. 

：Δείχνει το ρυθμό δειγματοληψίας του τρέχοντος μουσικού κομματιού. 

：Δείχνει την κατάσταση επανάληψης: Απενεργοποίηση επανάληψης, επανάληψη ενός, 

επανάληψη όλων, Προβολή αναπαραγωγής, Τυχαία αναπαραγωγή. 

：Δείχνει την τρέχουσα κατάσταση ισοστάθμισης: Φυσικός, Ροκ, Φάνκ, Χιπ χοπ, Τζαζ, 

Κλασική, Τέκνο. 

：Δείχνει ότι ο τρέχων φάκελος μουσικής είναι ο MUSIC (ΜΟΥΣΙΚΗ). 

：Δείχνει ότι η τρέχουσα ένταση είναι στο 25. 

  ：Δείχνει τη στάθμη της μπαταρίας. 

  ：Δείχνει την κατάσταση αναπαραγωγής (αναπαραγωγή, παύση, διακοπή). 

005：Δείχνει τον αριθμό του τρέχοντος κομματιού. 

006：Δείχνει το συνολικό αριθμό αρχείων μουσικής. 

00：01：32: Δείχνει το χρόνο αναπαραγωγής. 

6.3.8. Ρυθμίσεις	λειτουργίας	αναπαραγωγής:	

Σε κατάσταση αναπαραγωγής, πιέστε σύντομα το πλήκτρο【MENU】για να μπείτε στις 

ρυθμίσεις αναπαραγωγής. Επιλέξτε "Κατάσταση επανάληψης, Κατάσταση ισοστάθμισης, 

Ταχύτητα αναπαραγωγής". Πιέστε σύντομα τα πλήκτρα【 / 】για να επιλέξετε το 

επόμενο/ προηγούμενο αντικείμενο και πιέστε σύντομα【PLAY】για είσοδο. Αν πιέσετε 



 

 

σύντομα τα πλήκτρα【MENU】  ή  【STOP】, θα βγείτε από το μενού ρυθμίσεων 

αναπαραγωγής και θα επιστρέψετε στο μενού αναπαραγωγής μουσικής. 

6.3.8.1. Κατάσταση επανάληψης 

Επιλέξτε  【Επανάληψη】και πιέστε σύντομα【PLAY】για να μπείτε σε κατάσταση 

Επανάληψης. Πιέστε σύντομα【 / 】για να επιλέξετε κατάσταση επανάληψης. Πιέστε 

σύντομα  【PLAY】για επιβεβαίωση. 

Απενεργοποίηση επανάληψης    Αναπαραγωγή όλων των αρχείων με τη σειρά 

Επανάληψη    Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή του τρέχοντος αρχείου 

Επανάληψη όλων    Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή όλων των αρχείων 

Προβολή αναπαραγωγής    Αναπαραγωγή όλων των αρχείων με τη σειρά. Η συσκευή θα 

αναπαράγει μόνο τα 10 πρώτα δευτερόλεπτα κάθε αρχείου. 

Τυχαία αναπαραγωγή    Αναπαραγωγή όλων των αρχείων με τυχαία σειρά. 

*****Οι λειτουργίες «Επανάληψη όλων» και «Τυχαία αναπαραγωγή» λειτουργούν μόνο σε αρχεία 

στον τρέχοντα φάκελο μουσικής ***** 

6.3.8.2. Ρυθμίσεις ισοσταθμιστή: 

Επιλέξτε 【Ισοσταθμιστής】. Πιέστε σύντομα【PLAY】  για να μπείτε σε κατάσταση επιλογής 

ισοσταθμιστή. Πιέστε σύντομα 【 / 】για να επιλέξετε κάνετε την επιθυμητή επιλογή και 

στη συνέχεια πιέστε【PLAY】για επιβεβαίωση. 

Φυσικός   
Ροκ 

 

Φανκ 
 

Χιπ χοπ 
 

Τζαζ   
 

Κλασική   
 

Τέκνο 
 



 

 

6.3.8.3. Επιλογή ταχύτητας αναπαραγωγής: 

Επιλέξτε  【Κυμαινόμενη ταχύτητα αναπαραγωγής】και στη συνέχεια πιέστε σύντομα το 

πλήκτρο【PLAY】για να μπείτε σε κατάσταση ρύθμισης ταχύτητας αναπαραγωγής. Πιέστε 

σύντομα τα πλήκτρα【 / 】για να ρυθμίσετε την ταχύτητα（‐8—0—8）;《από ‐1 έως‐8》

είναι αργή ταχύτητα,《από 1 έως 8》  είναι γρήγορη ταχύτητα.《0》είναι η κανονική 

ταχύτητα. 

6.3.9. Συγχρονισμένη	απεικόνιση	στίχων	(λειτουργία	karaoke):	

Η συσκευή υποστηρίζει αρχεία στίχων μορφής “*.LRC” (μπορείτε να κατεβάσετε αρχεία 

στίχων από ιστοσελίδες) και τα εμφανίζει συγχρονισμένα με το αντίστοιχο τραγούδι. Το 

όνομα του αρχείου στίχων και το όνομα του κομματιού θα πρέπει να είναι ίδια. Κατά την 

απεικόνιση στίχων, εμφανίζεται το γράμμα ”T”. Πιέστε σύντομα το πλήκτρο【MENU】  για 

να μπείτε σε κατάσταση απεικόνισης στίχων.    Θα δείτε το τρέχον αρχείο στίχων. 

Κρατήστε ξανά πατημένο το πλήκτρο【MENU】για έξοδο από την προβολή στίχων. 

6.3.10. Τοπικός	φάκελος:	

Όταν η αναπαραγωγή είναι σταματημένη, πιέστε σύντομα το πλήκτρο【MENU】  για να 

μπείτε στον τοπικό φάκελο: 【Τοπικός φάκελος】, 【Διαγραφή】, 【Διαγραφή όλων】. Πιέστε 

σύντομα τα πλήκτρα【 / 】για να επιλέξετε το προηγούμενο/ επόμενο αντικείμενο. 

Πιέστε σύντομα  【PLAY】για είσοδο. Αν πιέσετε σύντομα το πλήκτρο【MENU】,θα 

επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη. 

6.3.10.1. Τοπικός φάκελος: 

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε γρήγορη αναζήτηση αρχείων μουσικής ή ηχογραφήσεων 

μέσω της λειτουργίας “τοπικός φάκελος”. 



 

 

Επιλέξτε 【Τοπικός φάκελος】 και πιέστε σύντομα 【PLAY】για είσοδο. Η οθόνη LCD δείχνει 

όλα τα αρχεία και φακέλους. Αφού επιλέξετε κάποιο φάκελο πιέστε σύντομα το πλήκτρο

【PLAY】για να μπείτε στον επιλεγμένο φάκελο και να αναζητήσετε το επιθυμητό αρχείο 

μουσικής. Αφού επιλέξετε ένα αρχείο μουσικής, πιέστε σύντομα【PLAY】  για να μπείτε σε 

κατάσταση αναπαραγωγής. Πιέστε ξανά σύντομα το πλήκτρο  【PLAY】για αναπαραγωγή. 

Αν πιέσετε σύντομα το πλήκτρο【MENU】,θα επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη. 

6.3.10.2. Διαγραφή ενός αρχείου: 

Ενώ δεν πραγματοποιείται αναπαραγωγή, πιέστε σύντομα το πλήκτρο【MENU】για είσοδο 

στο μενού. Επιλέξτε 【Διαγραφή】, και στη συνέχεια πιέστε σύντομα 【PLAY】. Η οθόνη LCD 

δείχνει το μενού διαγραφής και το όνομα αρχείου. Πιέστε σύντομα  【/】για να 

επιλέξετε【ΝΑΙ】ή 【ΟΧΙ】. Αν επιλέξετε【ΝΑΙ】，πιέστε σύντομα【PLAY】για να διαγράψετε 

το τρέχον αρχείο. Αν επιλέξετε【ΟΧΙ】, πιέστε σύντομα【PLAY】για ακύρωση. 

6.3.10.3. Διαγραφή όλων των αρχείων: 

Ενώ δεν πραγματοποιείται αναπαραγωγή, πιέστε σύντομα το πλήκτρο【MENU】για είσοδο 

στο μενού. Επιλέξτε  【Διαγραφή όλων】, και στη συνέχεια πιέστε σύντομα  【PLAY】. Η 

οθόνη LCD δείχνει το μενού διαγραφής και το όνομα αρχείου. Πιέστε σύντομα  【/】

για να επιλέξετε【ΝΑΙ】ή  【ΟΧΙ】. Αν επιλέξετε【ΝΑΙ】，πιέστε σύντομα【PLAY】για να 

διαγράψετε όλα τα αρχεία. Αν επιλέξετε【ΟΧΙ】, πιέστε σύντομα【PLAY】για ακύρωση. 



 

 

6.4. Λειτουργία ηχογράφησης: 

6.4.1. Κατάσταση ηχογράφησης: 

Στο κεντρικό μενού, επιλέξτε【Ηχογράφηση】, και πιέστε σύντομα 【PLAY】  για είσοδο σε 

κατάσταση ηχογράφησης. 

6.4.2. Έναρξη ηχογράφησης: 

 Σε κατάσταση ηχογράφησης, πιέστε το πλήκτρο【REC】  για να ξεκινήσετε την 

ηχογράφηση. Ανάβει η ένδειξη ηχογράφησης. 

 Ενώ η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο【REC】για 4 

δευτερόλεπτα για να ξεκινήσετε την ηχογράφηση. Ανάβει η ένδειξη ηχογράφησης. 

6.4.3. Παύση ηχογράφησης: 

Σε κατάσταση ηχογράφησης, πιέστε σύντομα 【REC】  ή 【PLAY】  για να κάνετε παύση στην 

ηχογράφηση. Η ένδειξη ηχογράφησης αναβοσβήνει. Πιέστε σύντομα τα πλήκτρα 【REC】  ή 

【PLAY】για να συνεχίσετε την ηχογράφηση. 

6.4.4. Διακοπή ηχογράφησης: 

Σε κατάσταση ηχογράφησης, πιέστε σύντομα【STOP】για να διακόψετε και να 

αποθηκεύσετε την ηχογράφηση. 

6.4.5. Προβολή του χρόνου ηχογράφησης: 

Σε κατάσταση ηχογράφησης πιέστε σύντομα 【MODE】για να δείτε το χρόνο ηχογράφησης 

που απομένει στη μνήμη. 



 

 

6.4.6. Επιλογή φακέλου αποθήκευσης για το αρχείο ηχογράφησης: 

Σε κατάσταση ηχογράφησης πιέστε σύντομα【MODE】για να επιλέξετε το φάκελο (PCM、

HQ、SQ、LIN) στον οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε το αρχείο ηχογράφησης. 

PCM :    1536Kbps，1024Kbps, 768Kbps, 512Kbps. Για επιλογή της ποιότητας ηχογράφησης. 

(WAV: ασυμπίεστος ήχος，CD: ηχητική ποιότητα CD) 

HQ        128Kbps                    (ηχογράφηση MP3) 

SQ        64Kbps, 32Kbps      (ηχογράφηση MP3) 

LIN      128Kbps                    (ηχογράφηση MP3) 

 

Σημείωση: Σε κατάσταση ηχογράφησης, μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε τέσσερις 

φακέλους: PCM、HQ、SQ、LIN. Μπορείτε να αποθηκεύσετε συνολικά 800 αρχεία (200 

αρχεία σε κάθε φάκελο). Όταν ξεκινήσετε την ηχογράφηση, αποδίδεται αυτόματα στο 

αρχείο ο αριθμός 1. Την επόμενη φορά ο αριθμός 2 κ.ο.κ. Αν τα αρχεία είναι πάνω από 200, 

εμφανίζεται η ένδειξη "Έως 200 ". Μπορείτε ν’ αλλάξετε φάκελο για να πραγματοποιήσετε 

ξανά ηχογράφηση. 

6.4.7. Η οθόνη LCD εμφανίζει τα ακόλουθα στοιχεία κατά την ηχογράφηση: 

 

 

 

 

 

 

：Δείχνει την κατάσταση ηχογράφησης. 

1024/WMV:    Δείχνει την ποιότητα της ηχογράφησης: Ο ρυθμός δειγματοληψίας της 

ηχογράφησης του παραδείγματος είναι 1024Kbps. 

:    Δείχνει ότι είναι απενεργοποιημένη η λειτουργία VOX. 

PCM:    Δείχνει ότι η μέθοδος ηχογράφησης είναι PCM. 



 

 

  ：Δείχνει τη στάθμη της μπαταρίας. 

●：Δείχνει ότι έχει ξεκινήσει ηχογράφηση. 

000：00：17：Δείχνει το χρόνο ηχογράφησης. 

004/004：Δείχνει τον τρέχοντα αριθμό εγγραφών/ το συνολικό αριθμό εγγραφών που 

υπάρχουν στον τρέχοντα φάκελο. 

 

 

 

Σημείωση: 

 Αυτή η συσκευή διαθέτει λειτουργία ALC. Κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης, η 

συσκευή κρατά σταθερή την ένταση ηχογράφησης ανάλογα με την ένταση του ήχου. Η 

συσκευή διαθέτει επίσης λειτουργία μείωσης θορύβου. 

 Ενώ είναι συνδεδεμένα ακουστικά κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης, η συσκευή θα 

ξεκινήσει την παρακολούθηση της ηχογράφησης (εφόσον είναι ενεργοποιημένη η 

σχετική λειτουργία). 

 Δε μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης. 

 Αν ο αποθηκευτικός χώρος ή η στάθμη της μπαταρίας δεν είναι επαρκή, η ηχογράφηση 

θα διακοπεί αυτόματα. 

 Τα αρχεία ηχογράφησης αποθηκεύονται στον αντίστοιχο φάκελο. 

 Το μέγεθος των αρχείων ηχογράφησης ποικίλει ανάλογα με την ποιότητα. 

 Όταν είναι κοντά το μικρόφωνο και τα ακουστικά, μπορεί να προκληθεί θόρυβος. 

6.4.8. Τοπικός φάκελος: 

Ενώ είναι σταματημένη η αναπαραγωγή, πιέστε σύντομα  【MENU】  για να μπείτε στον 

τοπικό φάκελο: 【Τοπικός φάκελος】, 【Διαγραφή】, 【Διαγραφή όλων】. Πιέστε σύντομα 



 

 

【 / 】  για να επιλέξετε το προηγούμενο/ επόμενο αντικείμενο. Πιέστε σύντομα 

【PLAY】για είσοδο. Αν πιέσετε σύντομα  【MENU】, θα επιστρέψετε στην προηγούμενη 

οθόνη. 

6.4.8.1. Τοπικός φάκελος: 

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε γρήγορη αναζήτηση αρχείων μουσικής ή ηχογραφήσεων 

μέσω της λειτουργίας “τοπικός φάκελος”. 

Επιλέξτε 【Τοπικός φάκελος】 και πιέστε σύντομα 【PLAY】για είσοδο. Η οθόνη LCD δείχνει 

όλα τα αρχεία και φακέλους. Αφού επιλέξετε κάποιο φάκελο πιέστε σύντομα το πλήκτρο

【PLAY】για να μπείτε στον επιλεγμένο φάκελο και να αναζητήσετε το επιθυμητό αρχείο 

στον επιθυμητό φάκελο (PCM,HQ,SQ,LIN). Αν πιέσετε σύντομα το πλήκτρο【MENU】,θα 

επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη. 

6.4.8.2. Διαγραφή ενός αρχείου: 

Ενώ δεν πραγματοποιείται αναπαραγωγή, πιέστε σύντομα το πλήκτρο【MENU】για είσοδο 

στο μενού. Επιλέξτε 【Διαγραφή】, και στη συνέχεια πιέστε σύντομα 【PLAY】. Η οθόνη LCD 

δείχνει το μενού διαγραφής και το όνομα αρχείου. Πιέστε σύντομα  【/】για να 

επιλέξετε【ΝΑΙ】ή 【ΟΧΙ】. Αν επιλέξετε【ΝΑΙ】，πιέστε σύντομα【PLAY】για να διαγράψετε 

το τρέχον αρχείο. Αν επιλέξετε【ΟΧΙ】, πιέστε σύντομα【PLAY】για ακύρωση. 

6.4.8.3. Διαγραφή όλων των αρχείων: 

Ενώ δεν πραγματοποιείται αναπαραγωγή, πιέστε σύντομα το πλήκτρο【MENU】για είσοδο 

στο μενού. Επιλέξτε  【Διαγραφή όλων】, και στη συνέχεια πιέστε σύντομα  【PLAY】. Η 

οθόνη LCD δείχνει το μενού διαγραφής και το όνομα αρχείου. Πιέστε σύντομα  【/】



 

 

για να επιλέξετε【ΝΑΙ】ή  【ΟΧΙ】. Αν επιλέξετε【ΝΑΙ】，πιέστε σύντομα【PLAY】για να 

διαγράψετε όλα τα αρχεία. Αν επιλέξετε【ΟΧΙ】, πιέστε σύντομα【PLAY】για ακύρωση. 

6.4.9. Ρυθμίσεις ηχογράφησης 

Μπείτε στο κεντρικό μενού, Ρυθμίσεις  Ρυθμίσεις Ηχογράφησης μπείτε στην οθόνη 

ρυθμίσεων ηχογράφησης. 

Αν πιέσετε σύντομα【MENU】, θα επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη. 

6.4.9.1. Ρυθμός δειγματοληψίας ηχογραφήσεων: 

Φάκελος PCM           1536Kbps 

1024Kbps 

768Kbps 

512Kbps 

Φάκελος HQ     128Kbps 

Φάκελος SQ     64Kbps, 32Kbps     

Μετά από τις ρυθμίσεις, πιέστε【PLAY】  για επιβεβαίωση. 

 

Σημείωση: Στο φάκελο LIN δεν μπορείτε να επιλέξετε ρυθμό δειγματοληψίας. Κατά την 

ηχογράφηση στο φάκελο LIN, ο ρυθμός δειγματοληψίας είναι σταθεροποιημένος στα   

128Kbps. 

6.4.9.2. Κατάσταση ανίχνευσης φωνής (VOX) 

Σε κατάσταση ανίχνευσης φωνής, η ηχογράφηση θα ξεκινήσει μόνο όταν ο ήχος ξεπερνά 

κάποιο επίπεδο. Αν ο ήχος είναι χαμηλότερος από το όριο, η συσκευή θα μπει σε 

κατάσταση παύσης ηχογράφησης έως ότου ο ήχος να ξεπεράσει το όριο, οπότε και θα 

συνεχιστεί η ηχογράφηση. 

OFF:                          απενεργοποίηση της λειτουργίας VOX 

ON:                          ενεργοποίηση της λειτουργίας VOX 

Ρύθμιση επιπέδου έντασης της λειτουργίας VOX:   



 

 

Μπορείτε να ρυθμίσετε το επίπεδο ήχου πάνω από το οποίο θα ξεκινά η ηχογράφηση. Αν 

ο ήχος είναι κάτω από το επιλεγμένο όριο, θα πραγματοποιηθεί παύση στην ηχογράφηση. 

 Σας συνιστούμε να θέσετε το επίπεδο από 55 έως 70. 

6.4.9.3. Ρυθμίσεις παρακολούθησης ηχογράφησης: 

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την παρακολούθηση των 

ηχογραφήσεων μέσω αυτού του μενού: 

Απενεργοποίηση:          Απενεργοποίηση της παρακολούθησης   

Ενεργοποίηση:              Ενεργοποίηση της παρακολούθησης   

6.4.10. Ηχογράφηση τηλεφωνικών συνομιλιών 

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε ηχογράφηση τηλεφωνικών συνομιλιών. Ακολουθήστε 

τις οδηγίες της ακόλουθης εικόνας: Συνδέστε τον τηλεφωνικό προσαρμογέα με το 

καλώδιο τηλεφώνου (ή με το καλώδιο του ακουστικού). Συνδέστε την είσοδο στην είσοδο 

και την έξοδο στην έξοδο. Στη συνέχεια συνδέστε το καλώδιο εισόδου ήχου με τον 

προσαρμογέα και με το voice recorder. Δεν μπορείτε να συνδέσετε κινητό τηλέφωνο. 



 

 

 

6.4.10.1. Ηχογράφηση μέσω εισόδου σήματος (line in): 

Ενώ είναι σταματημένη η ηχογράφηση, πιέστε σύντομα  【MODE】  για να επιλέξετε το 

φάκελο αποθήκευσης LIN. 

6.4.10.2. Έναρξη ηχογράφησης τηλεφωνικών συνομιλιών: 

Κατά τη διάρκεια κάποιας τηλεφωνικής συνομιλίας, συνδέστε το καλώδιο εισόδου 

σήματος και πιέστε【REC】για να ξεκινήσετε την ηχογράφηση. Η οθόνη LCD δείχνει το 

μενού ηχογράφησης. 

6.4.10.3. Διακοπή ηχογράφησης τηλεφωνικών συνομιλιών: 

Κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης, πιέστε το πλήκτρο  【STOP】για να σταματήσετε την 

ηχογράφηση και να αποθηκεύσετε αυτόματα τα αρχεία. 

 

 

 



 

 

Σημείωση: Η ποιότητα ηχογράφησης διαφέρει ανάλογα με το είδος του τηλεφώνου και τη 

φωνή. 

6.5. Ρύθμιση ώρας συστήματος: 

Μπείτε στο κεντρικό μενού, Ρυθμίσεις  Ημερομηνία και ώρα μπείτε στο μενού 

ρύθμισης ημερομηνίας και ώρας. 

Αν πιέσετε σύντομα το πλήκτρο【MENU】, θα επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη. 

 

 Πιέστε【】για να επιλέξετε έτος. Πιέστε【 / 】για να αλλάξετε τιμή.   

 Πιέστε【】για να επιλέξετε μήνα. Πιέστε【 / 】για να αλλάξετε τιμή.   

 Πιέστε【】για να επιλέξετε ημέρα. Πιέστε【 / 】για να αλλάξετε τιμή. 

 Πιέστε【】για να επιλέξετε ώρα. Πιέστε【 / 】για να αλλάξετε τιμή. 

 Πιέστε【】για να επιλέξετε λεπτό. Πιέστε【 / 】για να αλλάξετε τιμή.   

 Αφού ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις, πιέστε σύντομα【PLAY】  για επιβεβαίωση 

και επιστροφή. 

6.6. Ρυθμίσεις ώρας αυτόματης ηχογράφησης: 

Μπείτε στο κεντρικό μενού, Ρυθμίσεις  Αυτόματη ηχογράφηση μπείτε στο μενού 

αυτόματης ηχογράφησης. 

Αν πιέσετε σύντομα το πλήκτρο【MENU】, θα επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη. 

6.6.1. Αυτόματη ηχογράφηση (απενεργοποίηση): 

Επιλέξτε Ηχογράφηση (απενεργοποίηση) πιέστε 【 】για επιβεβαίωση. Η λειτουργία 

αυτόματης ηχογράφησης είναι απενεργοποιημένη. 



 

 

6.6.2. Αυτόματη ηχογράφηση (ενεργοποίηση): 

Επιλέξτε Ηχογράφηση (ενεργοποίηση)  Επιλέξτε μία φορά/ καθημερινά: 

(1). Μία φορά: 

Αν επιλέξετε "μία φορά", η συσκευή θα πραγματοποιήσει ηχογράφηση μία φορά κατά την 

επιλεγμένη ώρα. 

Επιλέξτε «μία φορά», πιέστε σύντομα【PLAY】για να μπείτε σε κατάσταση ρύθμισης της 

ώρας. 

Πιέστε σύντομα  【】για να επιλέξετε (Έτος‐Μήνας‐Μέρα και Ώρα: Λεπτά) και πιέστε 

σύντομα 【 / 】για να ρυθμίσετε την ώρα. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα έναρξης και 

λήξης της ηχογράφησης. Πιέστε το πλήκτρο【PLAY】για επιβεβαίωση και επιστροφή στην 

προηγούμενη οθόνη. Στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο【MENU】για έξοδο. 

(2). Καθημερινά   

Αν επιλέξετε "καθημερινά ",    η συσκευή θα πραγματοποιεί εγγραφή καθημερινά κατά τη 

διάρκεια της επιλεγμένης ώρας. 

Επιλέξτε "καθημερινά " και πιέστε σύντομα【PLAY】για να μπείτε σε κατάσταση ρύθμισης 

της ώρας. 

Πιέστε σύντομα  【】για να επιλέξετε (Έτος‐Μήνας‐Μέρα και Ώρες: Λεπτά) και πιέστε 

σύντομα 【 / 】για να ρυθμίσετε την ώρα. Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρόνο έναρξης και 

λήξης. Στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο【PLAY】για επιβεβαίωση και επιστροφή στην 

προηγούμενη οθόνη. Πιέστε ξανά το πλήκτρο【MENU】για έξοδο. 



 

 

6.7. Ρυθμίσεις Αποθήκευσης 

Μπείτε στο κεντρικό μενού,“ Ρυθμίσεις” Αποθήκευσηεπιλέξτε "Εσωτερική Μνήμη " ή 

"Εξωτερική Μνήμη". Στη συνέχεια πιέστε【PLAY】για επιβεβαίωση και επιστροφή στην 

προηγούμενη οθόνη. 

6.8. Ρυθμίσεις απενεργοποίησης 

Μπείτε στο κεντρικό μενού , “Ρυθμίσεις”  “Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης” 

μπείτε στο μενού χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης. Πιέστε σύντομα【MENU】για 

επιστροφή. 

 Απενεργοποίηση              Η λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης είναι 

απενεργοποιημένη. 

 Ενεργοποίηση      Η λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης είναι ενεργοποιημένη.   

Πιέστε σύντομα  【 / 】για να ρυθμίσετε τα λεπτά μετά από τα οποία θα 

απενεργοποιηθεί αυτόματα. Πιέστε σύντομα  【PLAY】για επιβεβαίωση. 

Αυτόματη απενεργοποίηση: Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα αν δεν πατηθεί 

κάποιο πλήκτρο μετά από την επιλεγμένη ώρα. 

6.9. Ρυθμίσεις φωτισμού φόντου 

Μπείτε στο κεντρικό μενού ,"Ρυθμίσεις"" Χρονοδιακόπτης φωτισμού φόντου "μπείτε 

στο μενού "Χρονοδιακόπτης φωτισμού φόντου". Αν πιέσετε σύντομα【MENU】, θα 

επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού. 

Πιέστε σύντομα  【 / 】για να επιλέξετε "δέκα δευτερόλεπτα\είκοσι δευτερόλεπτα 

\τριάντα \πάντα". Μετά από την επιλογή, πιέστε【PLAY】  για επιβεβαίωση. 



 

 

6.10. Επιλογή γλώσσας: 

Μπείτε στο κεντρικό μενού , "Ρυθμίσεις""Γλώσσα"και μπείτε στο μενού επιλογής 

γλώσσας. Αν πιέσετε σύντομα  【MENU】, θα επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη. 

Πιέστε σύντομα  【 / 】για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα. Πιέστε σύντομα το 

πλήκτρο【PLAY】για επιβεβαίωση. 

6.11. Προβολή πληροφοριών: 

Μπείτε στο κεντρικό μενού , "Ρυθμίσεις""Πληροφορίες" και μπείτε στο μενού 

πληροφοριών. Αν πιέσετε σύντομα【MENU】, θα επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού. 

Πιέστε σύντομα 【 / 】για να δείτε πληροφορίες σχετικά με τον αποθηκευτικό χώρο και 

την έκδοση λογισμικού της συσκευής. Πιέστε σύντομα【MENU】για έξοδο. 

6.12. Εργοστασιακές ρυθμίσεις: 

Μπείτε στο κεντρικό μενού , "Ρυθμίσεις""Εργοστασιακές ρυθμίσεις" μπείτε στο μενού 

επαναφοράς στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Αν πιέσετε σύντομα【MENU】, θα επιστρέψετε 

στο προηγούμενο μενού. 

Μπορείτε να επιλέξετε "ΟΧΙ" για ακύρωση ή “ΝΑΙ” για επιβεβαίωση και επαναφορά στις 

εργοστασιακές ρυθμίσεις. 

6.13. Προστασία μέσω κωδικού: 

Μπορείτε να δημιουργήσετε κωδικό για να προστατεύσετε τα δεδομένα σας από μη 

εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Χωρίς κωδικό, οποιοσδήποτε έχει τη συσκευή θα μπορεί 

να χρησιμοποιήσει τα αρχεία σας. Αν πραγματοποιήσετε αλλαγή κωδικού, να τον 

σημειώσετε για να μην τον ξεχάσετε.     

 



 

 

6.13.1. Δημιουργία κωδικού:   

Μπείτε στο κεντρικό μενού , "Ρυθμίσεις""Κωδικός"  μπείτε στο μενού ρύθμισης 

κωδικού. 

Πιέστε σύντομα 【】για να επιλέξετε το επιθυμητό ψηφίο του κωδικού (πρώτο, δεύτερο, 

τρίτο, τέταρτο, πέμπτο) και πιέστε σύντομα【 / 】  για να ρυθμίσετε το επιλεγμένο 

ψηφίο. Μετά τη ρύθμιση, πιέστε  【PLAY】για επιβεβαίωση. 

 

6.13.2. Απενεργοποίηση κωδικού: 

Για να απενεργοποιήσετε τον κωδικό, επαναφέρετέ τον στην αρχική τιμή του「00000」. 

Πλέον θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή χωρίς κωδικό. 

6.14. Ενημέρωση Firmware: 

(1). Για να κάνετε ενημέρωση Firmware, κατεβάστε την πιο πρόσφατη έκδοσή του από την 

ιστοσελίδα της εταιρείας μας και αντιγράψτε την στη μνήμη της συσκευής. 

(2). Μπείτε στο κεντρικό μενού , "Ρυθμίσεις""Ενημέρωση Firmwaree "Επιλέξτε   

"ΝΑΙ"πιέστε σύντομα  【PLAY】 Η ενημέρωση Firmware θα πραγματοποιηθεί. 

6.15. Σύνδεση με υπολογιστή: 

Παρακαλούμε να προσέξετε τις ακόλουθες συμβουλές πριν τη χρήση: 

(1). Απαιτήσεις συστήματος： 

 PC   

 Pentium 166 MHz CPU ή μεταγενέστερο 

 Λειτουργικό σύστημα: Windows 2000、XP、VISTA/7 

 Θύρα USB 



 

 

 Μνήμη Συστήματος: 32MB ή περισσότερη (64MB ή περισσότερη για Windows 

2000，XP) 

 Ελεύθερος χώρος στο σκληρό δίσκο: 20MB ή περισσότερος 

 CD‐ROM 4x ή ταχύτερο 

Κάρτα ήχου (προαιρετικά) 

(2). Μεταφορά δεδομένων： 

Παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε το παρεχόμενο καλώδιο USB για σύνδεση της 

συσκευής με τον υπολογιστή σας. Εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη σύνδεσης με τον 

υπολογιστή (όπως φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα). Θα δείτε το εικονίδιο   

“Αφαιρούμενος Δίσκος” και ”ΚΑΡΤΑ SD” στο παράθυρο “Υπολογιστής”. Αυτό σημαίνει ότι 

η σύνδεση ήταν επιτυχής. Στη συνέχεια μπορείτε να μεταφέρετε αρχεία από και προς τη 

συσκευή και τον υπολογιστή. Για να αποφύγετε απώλεια δεδομένων, παρακαλούμε να 

μην αποσυνδέσετε το καλώδιο USB κατά τη διάρκεια μεταφοράς αρχείων 

Οθόνη συσκευής:   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Οθόνη υπολογιστή： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο φάκελο “MUSIC” αποθηκεύονται αρχεία μουσικής όπως MP3,WMA.   

Στο φάκελο “RECORD” αποθηκεύονται αρχεία ηχογραφήσεων. 

6.16. Φόρτιση: 

Όταν το εικονίδιο στάθμης δείξει ότι η μπαταρία έχει αδειάσει, η συσκευή θα 

απενεργοποιηθεί αυτόματα. Παρακαλούμε να την φορτίσετε.   

Τρόπος φόρτισης: Πρώτα συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο USB με φορτιστή και συνδέστε 

το φορτιστή σε κάποια πρίζα ρεύματος (εναλλακτικά, μπορείτε να φορτίσετε τη συσκευή 

συνδέοντάς την απλά σε κάποια θύρα USB του υπολογιστή σας). Όταν εμφανιστεί η 

κινούμενη ένδειξη” ” στην οθόνη, σημαίνει ότι η φόρτιση έχει ξεκινήσει. Αν η ένδειξη 

” ” παραμένει ακίνητη, σημαίνει ότι η μπαταρία έχει γεμίσει. Αποσυνδέστε πρώτα το 

φορτιστή από την πρίζα (ή από τη θύρα USB του υπολογιστή σας) και αποσυνδέστε τη 

συσκευή από το φορτιστή. 

Σημείωση: Μη συνδέσετε ή αποσυνδέσετε το φορτιστή με βρεγμένα χέρια!! 



 

 

6.17. Επαναφορά : 

Σε περίπτωση που η συσκευή δε λειτουργεί εξαιτίας σφάλματος ή άλλης άγνωστης αιτίας, μπορείτε να 

κάνετε επαναφορά. Χρησιμοποιήστε μία οδοντογλυφίδα ή άλλο μη μεταλλικό λεπτό αντικείμενο και 

τοποθετήστε το μέσα στην οπή επαναφοράς (reset) της συσκευής. Στη συνέχεια πιέστε ελαφρά το 

πλήκτρο που βρίσκεται μέσα στην οπή για να πραγματοποιηθεί επαναφορά. Κατόπιν ενεργοποιήστε ξανά 

τη συσκευή. 

Σημείωση: Κατά τη διάρκεια της επαναφοράς, παρακαλούμε να μην ασκείτε υπερβολική δύναμη γιατί θα 

προκληθεί βλάβη στα εξαρτήματα. Μετά από την επαναφορά, θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κανονικά 

τη συσκευή.   

7. Συχνές ερωτήσεις: 

7.1. Η συσκευή απενεργοποιείται μετά από μερικά δευτερόλεπτα: 

Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι είναι επαρκής η στάθμη της μπαταρίας. Φορτίστε τη μπαταρία. 

7.2. Γιατί όταν αναπαράγω μερικά αρχεία MP3 η οθόνη LCD δε δείχνει το σωστό χρόνο 

αναπαραγωγής: 

Αν χρησιμοποιείτε αρχεία που έχουν μεταβλητό ρυθμό δειγματοληψίας (VBR), ενδέχεται να εμφανίζεται 

λανθασμένος χρόνος αλλά η αναπαραγωγή μουσικής να είναι κανονική. Χρησιμοποιήστε αρχεία με 

σταθερό ρυθμό δειγματοληψίας για να αποφύγετε αυτό το φαινόμενο. 

7.3. Δεν ακούγεται ήχος κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής: 

(1) Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι η ένταση δεν είναι χαμηλωμένη. Πιέστε τα πλήκτρα  【 / 】  για να 

ρυθμίσετε την ένταση. 

(2) Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι το αρχείο περιέχει ήχο. 

7.4. Τα πλήκτρα δεν αποκρίνονται ή η οθόνη δεν εμφανίζει σωστά στοιχεία: 

Απενεργοποιήστε τη συσκευή και ενεργοποιήστε τη ξανά. 

7.5. Γιατί είναι μειωμένος ο αποθηκευτικός χώρος;: 

Μετά από εκτεταμένη χρήση και διαγραφές μένουν κάποια υπολείμματα στη μνήμη της συσκευής. 

Παρακαλούμε να συνδέσετε τη συσκευή με υπολογιστή και να μεταφέρετε τα απαραίτητα αρχεία σας. 

Στη συνέχεια πραγματοποιήστε διαμόρφωση (format). Θα σβηστούν όλα τα περιεχόμενα της μνήμης. 

7.6. Γιατί διαφέρει η ονομαστική από την πραγματική χωρητικότητα της συσκευής;: 

Η ποσότητα μνήμης που αναγράφεται στη συσκευασία (εφόσον αναγράφεται) είναι η ονομαστική 

χωρητικότητα. Αυτή δείχνει τη φυσική δυνατότητα αποθήκευσης που έχει η μνήμη. Ο κανόνας που τη 



 

 

διέπει είναι: 1 GB ισούται με 1000,000,000 bit. Το λειτουργικό σύστημα Windows την καθορίζει ως εξής: 1 

GB ισούται με 1,073,741,824 bit . 1 MB είναι 1,048,576 bit. Συνεπώς στο λειτουργικό σύστημα Windows 

εμφανίζεται λιγότερη μνήμη από την ονομαστική. Επιπλέον, λόγω του γεγονότος ότι το λογισμικό της 

συσκευής καταλαμβάνει κάποιο χώρο, η πραγματική χωρητικότητα είναι μικρότερη από την ονομαστική. 

7.7. Κάποιες φορές η σύνδεση με τον υπολογιστή είναι ασταθής και διακόπτεται: 

Αιτία και λύση: Σας συμβουλεύουμε να μην αποσυνδέσετε το καλώδιο κατά τη διάρκεια μεταφοράς 

δεδομένων ή διαμόρφωσης (format). Να χρησιμοποιείτε τη διαδικασία ασφαλούς αποσύνδεσης για να 

αποσυνδέετε τη συσκευή από τον υπολογιστή. 

7.8. Γιατί κάποια αρχεία MP3 δεν αναπαράγονται σωστά ή η συσκευή δεν 

ενεργοποιείται;: 

(1) Ελέγξτε αν υποστηρίζεται η μορφή των αρχείων από τη συσκευή. 

(2) Ελέγξτε μήπως έχουν κάποιο πρόβλημα τα αρχεία. 

(3) Αν υπάρχουν αρχεία με χρονική διάρκεια 0, παρακαλούμε να τα διαγράψετε. Για παράδειγμα, όταν 

είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία VOX, υπάρχουν συχνά καταστάσεις όπου η ηχογράφηση δεν 

ενεργοποιείται γιατί δεν ακούγεται ήχος ή ο ήχος που ακούγεται είναι κάτω από το όριο. Αυτό έχει ως 

συνέπεια να δημιουργηθεί αρχείο ηχογράφησης με χρονική διάρκεια 0 δευτερολέπτων. Παρακαλούμε να 

το διαγράψετε. 

7.9. Η συσκευή δε συνδέεται με τον υπολογιστή: 

Δεν έχετε συνδέσει σωστά το καλώδιο USB. 

8. Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικό  4GB  8GB  16GB 

         

 

 

 

 

 

Χρόνος 

ηχογρά

φησης 

 

 

 

Ηχογράφη

ση PCM 

WAV 

1536Kbps 

Περίπου 5 

ώρες 

Περίπου 11 

ώρες 

Περίπου 22 ώρες 

Ηχογράφη

ση PCM 

WAV 

1024Kbps 

Περίπου 8 

ώρες 

Περίπου 17 

ώρες 

Περίπου 34 ώρες 

Ηχογράφη

ση PCM 

WAV 

768Kbps 

Περίπου 11 

ώρες 

Περίπου 23 

ώρες 

Περίπου 46 ώρες 

Ηχογράφη

ση    PCM 

WAV 

Περίπου 17 

ώρες 

Περίπου 35 

ώρες 

Περίπου 70 ώρες 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

512Kbps 

Ηχογράφη

ση HQ   

MP3 

128Kbps 

Περίπου 70 

ώρες 

Περίπου 

140 ώρες 

Περίπου 280 

ώρες 

Ηχογράφη

ση SQ 

MP3 

64Kbps 

Περίπου 

140 ώρες 

Περίπου 

280 ώρες 

Περίπου 560 

ώρες 

Ηχογράφη

ση MP3 

128Kbps 

Περίπου 70 

ώρες 

Περίπου 

140 ώρες 

Περίπου 280 

ώρες 

Αναπαραγωγή 

μουσικής 

MP3(MPEG LAYER 3) /WMA 

Μορφή 

ηχογράφησης 

MP3    WAV 

Αριθμός αρχείων 

ηχογράφησης   

4x200 

Μικρόφωνο  Ενσωματωμένο χωρητικό στερεοφωνικό 

μικρόφωνο 

Οθόνη  Οθόνη OLED 

Κατανάλωση 

μπαταρίας   

PCM 1536Kbps, ηχογράφηση έως 17 ώρες   

HQ    128Kbps    ηχογράφηση έως 18 ώρες 

SQ    64Kbps    ηχογράφηση έως 22 ώρες 

Αναπαραγωγή μουσικής（από το ηχείο, σε 

μέγιστη ένταση）περίπου 3 ώρες 

Θύρα 

επικοινωνίας 

USB2.0 FULL SPEED 

Ρυθμός 

δειγματοληψίας 

MP3: 8~320KBPS 

Αναλογία σήματος 

θορύβου 

>80dB 

Μπαταρία  Μπαταρία λιθίου 

Βάρος  45 γραμμάρια 

Διαστάσεις  98χιλ.x39χιλ.x7.5χιλ. 



 

 

 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Ε.Κ   

Με την παρούσα, η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε., δηλώνει ότι αυτό το Voice Recorder συμμορφώνεται με 

τις απαιτήσεις της οδηγίας 2004/108/ΕΚ (EMC) και φέρει τη σήμανση     

 

Αντίγραφο  της  Δήλωσης  συμμόρφωσης  μπορείτε  να  ζητήσετε  από  τα  γραφεία  της  εταιρείας  στη 

διεύθυνση:  ΘΕΣΗ  ΣΚΛΗΡΗ,  ΜΑΓΟΥΛΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ  ή  στην  ιστοσελίδα 

http://www.plaisio.gr/fotografia‐video/ixos/syskeves‐ypagoreushs.htm ή στο τηλ : 800 11 12345 

 

Πληροφορίες για το περιβάλλον   

Το  παρόν  προϊόν  συμμορφώνεται  με  τις  απαιτήσεις  της  οδηγίας  2002/95/ΕΚ  ΤΟΥ  ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης 

ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και φέρει την ακόλουθη 

σήμανση 

 

 

Αποκομιδή προϊόντων 

Σύμφωνα  με  τις  απαιτήσεις  της  οδηγίας  2002/96/ΕΚ  ΤΟΥ  ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ  ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ  ΚΑΙ  ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  της  27ης  Ιανουαρίου  2003  σχετικά  με  τα  απόβλητα  ειδών  ηλεκτρικού  και  ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) τα περιλαμβανόμενα στις οδηγίες προϊόντα και επιμέρους εξαρτήματα αυτών μετά τη 

χρήση ή  την απαξίωση τους δεν πρέπει  να πετιούνται στα σκουπίδια με  τα άλλα οικιακά απορρίμματα 

αλλά  να  επιστρέφονται  στο  σημείο  πώλησης  ή  σε  κατάλληλο  σημείο  ανακύκλωσης  ηλεκτρικού  και 

ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας 

του δήμου σας.     

Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος βοηθάτε στην πρόληψη των αρνητικών συνεπειών 

για  το  περιβάλλον  και  την  ανθρώπινη  υγεία  που  θα  μπορούσαν  να  προκληθούν  από  την  ακατάλληλη 

απόρριψη του προϊόντος αυτού.  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του 

προϊόντος, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου σας ή με την εταιρεία 

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS. 

 

Τα Turbo‐X, Sentio, Q‐CONNECT, Doop, 82⁰C, UbeFit είναι προϊόντα της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. 

Γραμμή Επικοινωνίας:    800 11 12345   

Θέση Σκλήρη, Μαγούλα Αττικής, 19018 

www.plaisio.gr 

 

Πληροφορίες ασφαλείας 

Για  τη  δικιά  σας  ασφάλεια  παρακαλούμε,  διαβάστε  όλες  τις  πληροφορίες  που  ακολουθούν  πριν 

χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

  Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗ ΠΑΙΖΟΥΝ 

ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ. 

 Εάν  θέλετε  να  καθαρίσετε  εξωτερικά  το  προϊόν,  αφαιρέστε  το  από  την  συσκευή  και  κατόπιν 

καθαρίστε το. 

 Μη το βουτάτε σε νερό, καθαρίστε το χρησιμοποιώντας ένα στεγνό ή νωπό πανί ΟΧΙ ΒΡΕΓΜΕΝΟ. 

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:  Μην  χρησιμοποιήστε  χλωριούχα  απορρυπαντικά  (χλωρίνη,  κ.λ.π.)  ή  τοξικά 

προϊόντα για τις διαδικασίες καθαρισμού.     



 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Σε  περίπτωση  βλάβης  ή  καταστροφής  του  καλωδίου,  μην  επιχειρήσετε  να  ανοίξετε  την 

συσκευή ή να επισκευάσετε το καλώδιο. Απευθυνθείτε στο σημείο πώλησης ή στον κατασκευαστή. 

 

 
Γενικοί όροι εγγύησης 

1. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς όπως αυτή αναγράφεται στην νόμιμη 
απόδειξη αγοράς και έχει χρονική διάρκεια ίση με αυτή αναγράφεται επίσης στην νόμιμη 
απόδειξη αγοράς. 

2. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του εντύπου εγγύησης και της νόμιμης απόδειξης 
αγοράς. 

3. Για οποιαδήποτε συναλλαγή του πελάτη όσον αναφορά το προϊόν που έχει προμηθευτεί από 
την Πλαίσιο Computers, είτε αυτό αφορά Service καταστήματος, είτε τηλεφωνική 
υποστήριξη, είτε επίσκεψη στο χώρο του πελάτη, θα πρέπει να γνωρίζει τον κωδικό πελάτη 
του όπως αυτός αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς του προϊόντος. 

4. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον 
χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε 
περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα 
του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως. 

5. Η επισκευή θα γίνεται στις τεχνικές εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers, με την 
προσκόμιση της συσκευής από τον πελάτη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

6. Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής του ελαττωματικού προϊόντος η Πλαίσιο Computers το 
αντικαθιστά με άλλο ίδιο αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών. 

7. Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης της Πλαίσιο 
Computers καθώς και η ενδεχόμενη ασφάλιση των προϊόντων είναι επιλογή και αποκλειστική 
ευθύνη του πελάτη. 

8. Ο χρόνος αποπεράτωσης της επισκευής των προϊόντων Turbo-X,  Doop, Sentio, @Work, 
Connect αποφασίζεται αποκλειστικά από την Πλαίσιο Computers και ορίζεται από 4 έως 48 
ώρες εφόσον υπάρχει το απαραίτητο ανταλλακτικό. Μετά το πέρας των 15 ημερών η Πλαίσιο 
Computers δεσμεύεται να δώσει στον πελάτη προϊόν προς προσωρινή αντικατάσταση μέχρι 
την ολοκλήρωση επισκευής. 

9. Η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος είναι στην απόλυτη επιλογή της Πλαίσιο 
Computers. Τα ανταλλακτικά ή προϊόντα που αντικαταστάθηκαν περιέχονται στην 
αποκλειστική κυριότητα της. 

10. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει αναλώσιμα μέρη (πχ. CD, μπαταρίες, καλώδια, κτλ.) 
11. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers υποχρεούνται να προβούν στην εγκατάσταση και 

παραμετροποίηση μόνον των υλικών και προγραμμάτων που έχουν προμηθευτεί οι πελάτες 
από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers αποκλειόμενου οιουδήποτε άλλου προϊόντος 
άλλης εταιρείας. 

12. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούνται να προβούν σε οποιαδήποτε 
αντικατάσταση υλικού, στα πλαίσια της εγγύησης του προϊόντος και εφόσον ισχύει η εγγύηση 
αυτών, εάν δεν τους επιδειχθεί η πρωτότυπη απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς του προς 
αντικατάσταση υλικού. 

13. Η Πλαίσιο Computers δεν υποστηρίζει και δεν καλύπτει με εγγύηση προϊόντα στα οποία 
έχουν χρησιμοποιηθεί μη νόμιμα αντίγραφα λειτουργικών συστημάτων ή προγραμμάτων. 



 

 

14. Η Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούται να αποκαταστήσει βλάβες οποιονδήποτε υλικών τα 
οποία δεν έχουν αγορασθεί από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers, ή/και είναι είτε 
εκτός είτε εντός εγγύησης, είτε η βλάβη είχε προαναφερθεί, είτε παρουσιάστηκε κατά την 
διάρκεια της επισκευής ή της παρουσίας του τεχνικού. 

15. Σε περίπτωση που η αγορά δεν έχει γίνει από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers ή είναι 
εκτός εγγύησης. Οποιαδήποτε επισκευή/ αντικατάσταση γίνει, πραγματοποιείτε με 
αποκλειστική ευθύνη και έξοδα του πελάτη. 

16. Η Πλαίσιο Computers δεν ευθύνεται για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, 
αποκατάσταση, παρενέργεια οποιουδήποτε λογισμικού ή/και προγράμματος που δεν 
εμπορεύεται. 

17. Οι επισκέψεις των τεχνικών της Πλαίσιο Computers πραγματοποιούνται εντός της ακτίνας 
των 20 χλμ από το πλησιέστερο κατάστημα της και οι πραγματοποιηθείσες εργασίες 
επίσκεψης χρεώνονται βάση τιμοκαταλόγου. 

18. Προϊόντα που παραμένουν επισκευασμένα ή με άρνηση επισκευής ή με αδύνατη επικοινωνία 
με τον κάτοχο της συσκευής άνω των 15 ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση του 
πελάτη, χρεώνονται με έξοδα αποθήκευσης. 

19. H η μέγιστη υποχρέωση που φέρει η Πλαίσιο Computers περιορίζεται ρητά και αποκλειστικά 
στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για το προϊόν ή το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης 
οποιουδήποτε προϊόντος που δεν λειτουργεί κανονικά και υπό φυσιολογικές συνθήκες. 

20. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από το προϊόν ή 
από σφάλματα λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων 
εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών ζημιών και δεν φέρει καμία ευθύνη 
για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων. 

21. Με την παραλαβή της παρούσας εγγύησης ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους 
της. 

 

Τι δεν καλύπτει η εγγύηση προϊόντων Turbo-X,  Doop, Sentio, @Work, Connect 
1. ∆εν καλύπτει οποιοδήποτε πρόβλημα που έχει προκληθεί από λογισμικό ή άλλο πρόγραμμα 

καθώς και προβλήματα που έχουν προκληθεί από ιούς. 
2. ∆εν καλύπτει μεταφορικά έξοδα από και προς τις εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers. 
3. ∆εν καλύπτει επισκευή, έλεγχο ή/και αντικατάσταση στον χώρο του πελάτη (Onsite) 
4. Βλάβες που έχουν προκληθεί από κακή χρήση όπως, φθορές, πτώση ρίψη υγρών, 

σπασμένα ή/και αλλοιωμένα μέρη κτλ. 
 

∆εδομένα και απώλεια 

1. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον 
χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε 
περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα 
του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως. 

2. Σε περίπτωση βλάβης σκληρού δίσκου ή/και γενικότερα οποιοδήποτε αποθηκευτικού μέσου 
η Πλαίσιο Computers υποχρεούται να αντικαταστήσει το ελαττωματικό υλικό, το οποίο 
αυτομάτως σημαίνει απώλεια των αποθηκευμένων αρχείων και λογισμικών χωρίς η Πλαίσιο 
Computers να έχει ευθύνη για αυτά. 



 

 

3. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια και την φύλαξη των δεδομένων 
του, καθώς και για την επαναφορά και επανεγκατάσταση τους οποιαδήποτε στιγμή και για 
οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Η Πλαίσιο Computers δεν θα είναι υπεύθυνη για την ανάκτηση 
και επανεγκατάσταση προγραμμάτων ή δεδομένων άλλων από αυτών που εγκατέστησε 
αρχικά κατά την κατασκευή του προϊόντος. 

4. Η
 Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποθηκευμένα δεδομένα (data, αρχεία, 
προγράμματα) στα μαγνητικά, μαγνητο-οπτικά ή οπτικά μέσα, καθώς και για οποιαδήποτε 
άμεση, έμμεση, προσθετική ή αποθετική ζημιά που προκύπτει από την απώλειά τους. Η 
φύλαξη και αποθήκευσης των δεδομένων ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη. 
 
 

Η εγγύηση παύει αυτόματα να ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις: 
1. Όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο από την Πλαίσιο Computers 

άτομο. 
2. Όταν η βλάβη προέρχεται από κακή συνδεσμολογία, ατύχημα, πτώση, κραδασμούς, έκθεση 

σε ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία ή ρίψη υγρών. 
3. Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση. 
4. Όταν ο αριθμός κατασκευής, τα διακριτικά σήματα, ο σειριακός αριθμός έχουν αλλοιωθεί, 

αφαιρεθεί ή καταστραφεί. 
5. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν ορίζεται από τις κατασκευαστικές 

προδιαγραφές ή σε απρόβλεπτο για τον κατασκευαστή περιβάλλον. 
6. Όταν το πρόβλημα οφείλεται σε προγράμματα ή λογισμικό (πχ. ιούς, custom firmware κτλ.) 

που μεταβάλλουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της συσκευής. 
7. Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του κατασκευαστή. 
8. ∆εν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για ζημιά που προκλήθηκε από 

λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση. 
9. ∆εν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για προϊόντα τρίτων, λογισμικό και υλικό 

αναβάθμισης. 

Θα πρέπει να παρέχετε στην Πλαίσιο Computers κάθε εύλογη διευκόλυνση, πληροφορία, 
συνεργασία, εγκαταστάσεις και πρόσβαση ώστε να έχει την δυνατότητα να εκτελέσει τα καθήκοντά 
της, ενώ σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω η Πλαίσιο Computers δεν θα υποχρεούται να 
εκτελέσει οποιαδήποτε υπηρεσία ή υποστήριξη. Είστε υπεύθυνοι για την αφαίρεση προϊόντων που 
δεν προμήθευσε η Πλαίσιο Computers κατά την διάρκεια της τεχνικής υποστήριξης, για την τήρηση 
αντιγράφων και την εμπιστευτικότητα όλων των δεδομένων που αφορούν το προϊόν. 
 

 

 

 


