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1. Εισαγωγή    

 

1.1 Πρόλογος    
 

Σας ευχαριστούµε πολύ που αγοράσατε το προϊόν µας. Ελπίζουµε να απολαύσετε τη χρήση 

του προϊόντος ως έναν εξαιρετικό συνεργάτη διασκέδασης στο σπίτι. Η συσκευή FANTEC 

HDMI-miniTV έχει την ακόλουθη λειτουργία. 

 

Αναπαραγωγή 

βίντεο 

- υποστηρίζει αρχεία AVI, VOB, MPG, DAT, MP4 µε τα αντίστοιχα codec: 

MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 ASP, XviD (ανάλυση ποιότητας D1). 

Αναπαραγωγή 

µουσικής 

- υποστηρίζει αρχεία MP3, WMA (δεν υποστηρίζονται οι λειτουργίες 

DRM, Pro και Advanced Profile)  

Αναπαραγωγή 

φωτογραφιών 

- υποστηρίζει αρχεία JPG/JPEG. 

 - υποστηρίζει την κατάσταση λειτουργίας παρουσίασης διαφανειών. 

ΚΥΡΙΑ ΘΥΡΑ 

USB 

- άµεση αναπαραγωγή αρχείων από USB pen drive και εξωτερικό USB 

HDD. 

Αναγνώστης 

καρτών 

- υποστηρίζει κάρτες µνήµης: SD/MMC/MS. 

 

Ελπίζουµε να απολαύσετε τη χρήση αυτού του προϊόντος. ∆εσµευόµαστε στην εφαρµογή 

τεχνολογίας πολυµέσων για την εργασία σας, τη διασκέδασή σας, την οικογένεια σας, την 

καθηµερινή σας ζωή, το αυτοκίνητο, παντού! Καλώς ορίσατε. Σας ευχαριστούµε και πάλι που 

επιλέξατε τον προϊόν µας. 

 

1.2 Λίστα συσκευασίας    
 

Εξάρτηµα Ποσότητα 

Συσκευή αναπαραγωγής 1 

Καλώδιο A/V 1 

Τηλεχειριστήριο 1 

Προσαρµογέας AC/DC 1 

Εγχειρίδιο χρήστη (εκτυπωµένο) 1 

 

Σηµείωση: 

Τα περιεχόµενα της συσκευασίας ενδέχεται να διαφέρουν από τη λίστα συσκευασίας στο 

παρόν εγχειρίδιο. 

 

 

 

1.3 Προσοχή    
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Ο σχεδιασµός και η κατασκευή αυτής της συσκευής αναπαραγωγής λαµβάνει υπόψη την 

ασφάλειά σας. Για να χρησιµοποιήσετε αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής µε ασφάλεια και 

αποτελεσµατικότητα, διαβάστε τα ακόλουθα πριν τη χρήση. 

 

1.3.1 Προφυλάξεις χρήσης 

Ο χρήστης δεν πρέπει να τροποποιεί αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής. Εάν χρησιµοποιείται 

σκληρός δίσκος εµπορίου, η θερµοκρασία περιβάλλοντος πρέπει να κυµαίνεται µεταξύ +5℃ ~ 

+35℃. 

 

1.3.2 Τροφοδοσία 

Τάση τροφοδοσίας συσκευής αναπαραγωγής: DC 5V. 

Όταν χρησιµοποιείτε αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής, συνδέετε το παρεχόµενο καλώδιο 

προσαρµογέα ρεύµατος AC ή AC στην υποδοχή τροφοδοσίας της συσκευής αναπαραγωγής. 

Όταν τοποθετείτε το καλώδιο τροφοδοσίας, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να φθαρεί 

ή να υποστεί κάποια πίεση. Για να µειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, πρώτα βγάλτε από 

την πρίζα τον προσαρµογέα πριν την καθαρίσετε. Μην συνδέετε ποτέ τον προσαρµογέα στη 

συσκευή αναπαραγωγής σε περιοχή µε υγρασία ή σκόνη. Μην αντικαθιστάτε το σύρµα ή τη 

σύνδεση του προσαρµογέα ή του καλωδίου. 

 

1.3.3 Ραδιοφωνική παρεµβολή/συµβατότητα    

- Αν δεν θωρακιστεί κατάλληλα, σχεδόν όλες οι ηλεκτρονικές συσκευές θα λαµβάνουν 

ραδιοφωνική παρεµβολή. Κάτω από ορισµένες συνθήκες, η συσκευή αναπαραγωγής σας 

ενδέχεται να λαµβάνει παρεµβολή. 

- Ο σχεδιασµός αυτής της συσκευής αναπαραγωγής τηρεί το πρότυπο FCC/CE και τους 

ακόλουθους κανόνες: 

(1) Αυτή η συσκευή αναπαραγωγής δεν προκαλεί βλαβερή παρεµβολή. 

(2) Αυτή η συσκευή αναπαραγωγής θα µπορούσε να δεχθεί κάποια παρεµβολή, όπως 

αυτή που ενδέχεται να προκαλέσει µη επιθυµητή λειτουργία. 

 

1.3.4 Επισκευή 

Αν η συσκευή αναπαραγωγής έχει κάποιο πρόβληµα, πρέπει να απευθυνθείτε σε κάποιο 

εξουσιοδοτηµένο κέντρο επισκευών για επισκευή από ειδικούς. Μην επισκευάσετε ποτέ τη 

συσκευή µόνοι σας γιατί ενδέχεται να προκαλέσετε ζηµιά στη συσκευή αναπαραγωγής ή να 

θέσετε σε κίνδυνο τον εαυτό σας ή τα δεδοµένα σας. 

 

1.3.5 Απόρριψη της συσκευής αναπαραγωγής 

Όταν απορρίπτετε τη συσκευή αναπαραγωγής, βεβαιωθείτε ότι την απορρίπτετε κατάλληλα. 

Ορισµένες χώρες ενδέχεται να ρυθµίζουν την απόρριψη ηλεκτρικών συσκευών. Απευθυνθείτε 

στην τοπική αρχή σας. 

 

1.3.6 Άλλα 

Όταν χρησιµοποιείτε αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής, µην αφήνετε τη συσκευή 

αναπαραγωγής να έρχεται σε επαφή µε νερό ή άλλο υγρό. Αν πέσει νερό κατά λάθος στη 

συσκευή αναπαραγωγής, χρησιµοποιήστε κάποιο στεγνό πανί για να απορροφηθεί το υγρό. 



GR 5 / 22 

Τα ηλεκτρονικά προϊόντα είναι ευαίσθητα, όταν τα χρησιµοποιείτε αποφεύγετε την ανακίνηση ή 

το χτύπηµά τους και µην πατάτε τα κουµπιά µε υπερβολική δύναµη. 

� Μην αφήνετε τη συσκευή αναπαραγωγής να έρχεται σε επαφή µε νερό ή άλλο υγρό. 

� Μην αποσυναρµολογείτε, επισκευάζετε ή αλλάζετε το σχεδιασµό της συσκευή 

αναπαραγωγής. Οποιαδήποτε φθορά δεν θα συµπεριληφθεί στην πολιτική επισκευών. 

� Μην πατάτε τα κουµπιά της συσκευής αναπαραγωγής µε υπερβολική δύναµη. 

� Αποφεύγετε να χτυπάτε τη συσκευή αναπαραγωγής µε βαριά αντικείµενα, αποφεύγετε να 

ανακινείτε τη συσκευή και κρατάτε την µακριά από µαγνητικά πεδία. 

� Κατά τη διάρκεια ηλεκτροστατικής αποφόρτισης και ισχυρού ηλεκτροµαγνητικού πεδίου, 

το προϊόν δεν θα λειτουργήσει κανονικά. Στη συνέχεια, αποσυνδέστε το καλώδιο 

τροφοδοσίας και το προϊόν θα επιστρέψει στην κανονική του απόδοση την επόµενη φορά 

που θα ενεργοποιηθεί. 

 

 

 

1.4 Σύνδεση    
 

1.4.1 Συσκευή Μαζικής Αποθήκευσης USB (όπως USB Pen Drive, συσκευή 

αναπαραγωγής MP3, USB HDD, κ.λπ.) 

(1) Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή αναπαραγωγής είναι συνδεδεµένη. 

(2) Συνδέστε το USB Pen Drive ή το USB HDD ή άλλες συσκευές USB στην ΚΥΡΙΑ ΘΥΡΑ USB 

αυτής της συσκευής αναπαραγωγής. 

 

1.4.2 Κάρτες µνήµης 

Οι κάρτες µνήµης µπορούν να χρησιµοποιηθούν εισάγοντάς τις στην υποδοχή της κάρτας. 

(1) Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή αναπαραγωγής είναι συνδεδεµένη. 

(2) Εισάγετε την κάρτα µνήµης (SD/MMC/MS) στην υποδοχή της κάρτας αυτής της συσκευής 

αναπαραγωγής σωστά. 
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1.4.3 Σύνδεση τηλεόρασης 

1.4.3.1 ΕΞΟ∆ΟΣ A/V 

(1) Ακολουθήστε τις οδηγίες στην εικόνα και συνδέστε το σύνδεσµο στην υποδοχή ΕΞΟ∆ΟΥ 

A/V της συσκευής αναπαραγωγής. 

(2) Ακολουθήστε τις οδηγίες στην εικόνα και συνδέστε το σύνδεσµο 3 χρωµάτων στην 

υποδοχή ΕΙΣΟ∆ΟΥ A/V της τηλεόρασης. 

Με αυτόν τον τρόπο, µπορείτε να απολαύσετε το περιεχόµενο της συσκευής αναπαραγωγής 

στην τηλεόραση ή σε άλλες συσκευές προβολής. 

 

 

 

1.4.3.2 HDMI 

(1) Ακολουθήστε τις οδηγίες στην εικόνα και συνδέστε τον ένα σύνδεσµο µε το καλώδιο HDMI 

που διαθέτετε στην υποδοχή HDMI της συσκευής αναπαραγωγής. 

(2) Ακολουθήστε τις οδηγίες στην εικόνα και συνδέστε τον άλλο σύνδεσµο µε το καλώδιο HDMI 

που διαθέτετε στην υποδοχή HDMI της τηλεόρασης. 



GR 7 / 22 

 

Με αυτόν τον τρόπο, µπορείτε να έχετε βίντεο και ήχο βέλτιστης ποιότητας µέσω ενός µόνο 

καλωδίου. 

 

 

1.4.4 Ηλεκτρική σύνδεση 

(1) Ακολουθήστε τις οδηγίες στην εικόνα και συνδέστε τον προσαρµογέα AC στην υποδοχή 

ΕΙΣΟ∆ΟΥ DC της συσκευής αναπαραγωγής. 

(2) Ακολουθήστε τις οδηγίες στην εικόνα και συνδέστε τον προσαρµογέα AC στην τροφοδοσία. 

 

1.5 Πρώτη χρήση    
 

1. Ενεργοποίηση 

Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην υποδοχή ΕΙΣΟ∆ΟΥ DC της συσκευής αναπαραγωγής 

και ο ενδείκτης POWER (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) στον εµπρόσθιο πίνακα θα γίνει µπλε. 

 

2. Απενεργοποίηση 

Στην κατάσταση αναπαραγωγής, πατήστε το κουµπί POWER (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) στο 

τηλεχειριστήριο και η συσκευή αναπαραγωγής θα µπει σε κατάσταση αναµονής και ο ενδείκτης 

POWER (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) θα γίνει κόκκινος. 
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3. Έλεγχος γλώσσας 

Η γλώσσα του συστήµατος αυτής της συσκευής αναπαραγωγής µπορεί να οριστεί σε Αγγλικά 

ή άλλες γλώσσες. Στο µενού ρύθµισης, η επιλεγµένη γλώσσα θα ενεργοποιηθεί άµεσα. 

 

2. Σχετικά µε τη συσκευή αναπαραγωγής  

                   

2.1 Τηλεχειριστήριο    
 

Όλες οι διαδικασίες σε αυτό το εγχειρίδιο µπορούν να πραγµατοποιηθούν µε τη χρήση του 

τηλεχειριστηρίου.  

∆είτε τα παρακάτω για λεπτοµέρειες σχετικά µε κάθε κουµπί και τη λειτουργία του: 

 

 

1.POWER 

(ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) 

2.HOME 

(ΑΡΧΙΚΟ) 

3.DEVICE 

(ΣΥΣΚΕΥΗ) 

4.TOOL 

(EPΓAΛEIO) 

5. UP (ΕΠΑΝΩ) 6.LEFT 

(ΑΡΙΣΤΕΡΑ) 

7. PLAY / PAUSE 

(ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ / 

ΠΑΥΣΗ) 

8.DOWN (ΚΑΤΩ) 

9. PREV (ΠΡΟΗΓ) 10.STOP 

(∆ΙΑΚΟΠΗ) 

11.NEXT 

(ΕΠΟΜΕΝΟ) 

12. TV SYS. 

(ΣΥΣΤ. 

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ) 

13. VOL – (ΜΕΙΩΣΗ 

ΕΝΤΑΣΗΣ) 

14. VOL + 

(ΑΥΞΗΣΗ 

ΕΝΤΑΣΗΣ) 

15. RIGHT (∆ΕΞΙΑ) 16.BACK (ΠΙΣΩ) 
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17. MUTE (ΣΙΓΑΣΗ)  

 

 

 

 

 

 

Αρ. Κουµπί 
 

Λειτουργία 

1 POWER 

(ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)  

Πατήστε για απενεργοποίηση ή είσοδο στην κατάσταση αναµονής. 

2 HOME 

(ΑΡΧΙΚΟ) 

Πατήστε για επιστροφή στο κύριο περιβάλλον χρήστη. 

3 DEVICE 

(ΣΥΣΚΕΥΗ) 

Πατήστε για να επιλέξετε τη συσκευή ή το διαµέρισµα στο οποίο 

θέλετε πραγµατοποιήσετε αναζήτηση. 

4 TOOL 

(ΕΡΓΑΛΕΙΟ) 

Πατήστε για να ενεργοποιήσετε / αποκρύψετε τη γραµµή εργαλείων 

στην κατάσταση αναπαραγωγής. 

5 UP (ΕΠΑΝΩ) Πατήστε για να µετακινήσετε την επισήµανση προς τα επάνω 

κατά την πλοήγηση στα µενού. 

Πατήστε για να απενεργοποιήσετε τα κουµπιά στη γραµµή 

εργαλείων όταν βρίσκεστε στην κατάσταση λίστας αρχείων. 

6 LEFT 

(ΑΡΙΣΤΕΡΑ) 

Πατήστε για να µετακινήσετε την επισήµανση προς τα 

αριστερά κατά την πλοήγηση στα µενού. 

Πατήστε για να ενεργοποιήσετε τα κουµπιά στη γραµµή εργαλείων 

όταν βρίσκεστε στην κατάσταση λίστας αρχείων. 

7 PLAY / PAUSE 

(ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓ

Η / ΠΑΥΣΗ) 

Αναπαραγωγή / Παύση.  

8 DOWN (ΚΑΤΩ) Πατήστε για να µετακινήσετε την επισήµανση προς τα κάτω 

κατά την πλοήγηση στα µενού. 

Πατήστε για να απενεργοποιήσετε τα κουµπιά στη γραµµή 

εργαλείων όταν βρίσκεστε στην κατάσταση λίστας αρχείων. 

9 PREV (ΠΡΟΗΓ) Πατήστε για να µεταβείτε στο προηγούµενο κεφάλαιο / αρχείο ή στην 

προηγούµενη σελίδα της λίστας. 

10 STOP 

(∆ΙΑΚΟΠΗ) 

Πατήστε για να διακόψετε την αναπαραγωγή. 
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11 NEXT 

(ΕΠΟΜΕΝΟ) 

Πατήστε για να µεταβείτε στο επόµενο κεφάλαιο / αρχείο ή στην 

επόµενη σελίδα της λίστας. 

12 TV SYS. (ΣΥΣΤ. 

ΤΗΕΛΟΡΑΣΗΣ) 

Πατήστε για να αλλάξετε καταστάσεις εξόδου βίντεο. 

13 VOL – (ΜΕΙΩΣΗ 

ΕΝΤΑΣΗΣ) 

Πατήστε για να µειώσετε την ένταση. 

14 VOL + (ΑΥΞΗΣΗ 

ΕΝΤΑΣΗΣ) 

Πατήστε για να αυξήσετε την ένταση. 

15 RIGHT (∆ΕΞΙΑ) Πατήστε για να µετακινήσετε την επισήµανση προς τα δεξιά 

κατά την πλοήγηση στα µενού. 

Πατήστε για να ενεργοποιήσετε τα κουµπιά στη γραµµή εργαλείων 

όταν βρίσκεστε στην κατάσταση λίστας αρχείων. 

16 BACK (ΠΙΣΩ) Πατήστε για να επιστρέψετε στον προηγούµενο κατάλογο. 

17 MUTE (ΣΙΓΑΣΗ) Πατήστε για τη σίγαση του ήχου και πατήστε ξανά για συνέχιση. 

 

 

 

 

 

 

2.2 Πλευρικός πίνακας    

 

 

1. Υποδοχή κάρτας 2. ΚΥΡΙΑ θύρα USB (Τύπου B) 
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2.3 Πίσω πίνακας    

 

 

1. Υποδοχή ΕΞΟ∆ΟΥ A/V  2. Υποδοχή HDMI  

3. Υποδοχή ΕΙΣΟ∆ΟΥ DC  

 

3. Μενού ρύθµισης    

 

Το Μενού ρύθµισης σας επιτρέπει να διαµορφώνετε τις ρυθµίσεις βίντεο, ήχου, φωτογραφιών 

και συστήµατος. Επιλέξτε το εικονίδιο Setup (Ρύθµιση) στο κύριο περιβάλλον χρήστη για την 

είσοδο σε αυτό το Μενού.  

 

 

3.1 Γενικές ρυθµίσεις    
 

Αυτή η ενότητα σας επιτρέπει να ρυθµίζετε τη Γλώσσα OSD και τις άλλες ρυθµίσεις 

συστήµατος. 

 
 

OSD 

Language 

(Γλώσσα 

OSD) 

Για την επιλογή και αλλαγή της γλώσσας συστήµατος. Υποστηρίζει Αγγλικά, Γαλλικά, 

Γερµανικά, Ιταλικά, Πορτογαλικά, Ισπανικά και Ολλανδικά. 

File Sorting Για την επιλογή και αλλαγή της µεθόδου ταξινόµησης αρχείων. Η µέθοδος ταξινόµησης 
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(Ταξινόµηση 

αρχείων) 

περιέχει: Α έως Ω, Ω έως Α, Πρόσφατη ηµεροµηνία, Παλαιότερη ηµεροµηνία. 

Auto Start 

(Αυτόµατη 

εκκίνηση) 

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την Αυτόµατη εκκίνηση. Όταν είναι 

ενεργοποιηµένη η λειτουργία Αυτόµατης εκκίνησης, η συσκευή αναπαραγωγής σας θα 

αναπαράγει τα αρχεία πολυµέσων στη συσκευή αποθήκευσής σας αυτόµατα την 

επόµενη φορά που θα επανασυνδέσετε τη συσκευή αποθήκευσης. Η µέθοδος 

Αυτόµατης εκκίνησης περιέχει: Όλα, Φωτογραφίες και µουσική, Φωτογραφίες και 

βίντεο. 

Defaults 

(Προεπιλογές) 

Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθµίσεις. 

Main Page 

(Κύρια 

σελίδα) 

Επιστροφή στο κύριο µενού ρυθµίσεων. 

 

3.2 Ρύθµιση βίντεο    
 

Αυτή η ενότητα σας επιτρέπει να διαµορφώνετε τις ρυθµίσεις βίντεο. 

 
 

TV Mode (Κατάσταση 

τηλεόρασης) 

Για τη ρύθµιση της αναλογίας της οθόνης της τηλεόρασης 

TV Type (Τύπος 

τηλεόρασης) 

Για τη ρύθµιση του συστήµατος της τηλεόρασης 

Resolution 

(Ανάλυση) 

Για τη ρύθµιση της κατάστασης εξόδου βίντεο: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 

1080i 

Divx Subtitle 

(Υπότιτλος Divx) 

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία υπότιτλων. 

Subtitle Color 

(Χρώµα υπότιτλου) 

Μπορείτε να επιλέξετε το χρώµα του υπότιτλου 

Subtitle Background 

(Φόντο υπότιτλου) 

Μπορείτε να επιλέξετε το χρώµα φόντου του υπότιτλου 

Main Page (Κύρια 

σελίδα) 

Επιστροφή στο κύριο µενού ρυθµίσεων 
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3.3 Ρύθµιση ήχου    
 

Αυτή η ενότητα σας επιτρέπει να διαµορφώνετε τις ρυθµίσεις ήχου. 

 
 

Audio Output 

(Έξοδος ήχου) 

Επιλογή για ρυθµιση Αναλογικού, RAW ή PCM ήχου 

Main Page (Κύρια 

σελίδα) 

Επιστροφή στο κύριο µενού ρυθµίσεων 

3.4 Ρύθµιση φωτογραφιών    
 

Αυτή η ενότητα σας επιτρέπει να διαµορφώνετε τις ρυθµίσεις φωτογραφιών. 

 

 

Thumbnail Digest 

(Αναζήτηση 

µικρογραφίας) 

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία 

Αναζήτησης µικρογραφίας. 

Interval Time 

(Χρονικό διάστηµα) 

Για τη ρύθµιση του χρονικού διαστήµατος της παρουσίασης 

φωτογραφιών: 1, 3, 5 ή 10 δευτερόλεπτα 

Transition Mode 

(Κατάσταση 

µετάβασης) 

Για τη ρύθµιση του εφέ µετάβασης της παρουσίασης φωτογραφιών 

Main Page (Κύρια 

σελίδα) 

Επιστροφή στο κύριο µενού ρυθµίσεων 
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3.5 Έκδοση υλικολογισµικού    
 

Αυτή η ενότητα εµφανίζει την έκδοση του υλικολογισµικού. 

 
 

 

4. Αναπαραγωγή πολυµέσων    

 

� Κύριο περιβάλλον χρήστη 

 

Στο κύριο περιβάλλον χρήστη, χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα κατεύθυνσης για την επιλογή και 

την είσοδο σε διαφορετική κατάσταση. Το κύριο περιβάλλον χρήστη περιλαµβάνει: Photo 

(Φωτογραφίες), Music (Μουσική), Movie (Ταινίες), File (Αρχεία) και Setup (Ρύθµιση). 

 

 

� Επιλέξτε τη συσκευή 

 

Επιλέξτε το εικονίδιο Device (Συσκευή) στο τηλεχειριστήριο για είσοδο σε αυτό το µενού, στη 

συνέχεια, µπορείτε να επιλέξετε τη συσκευή ή το διαµέρισµα στο οποίο θέλετε να 

πραγµατοποιήσετε αναζήτηση. 
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4.1 Λίστα βίντεο    
 

Επιλέξτε το εικονίδιο Video (Βίντεο) στο κύριο περιβάλλον χρήστη για είσοδο σε αυτό το µενού 

και θα εµφανιστούν όλα τα υποστηριζόµενα αρχεία βίντεο που είναι αποθηκευµένα στη 

συσκευή. Στη λίστα βίντεο, πατήστε το κουµπί LEFT (ΑΡΙΣΤΕΡΑ) για να ενεργοποιήσετε τα 

κουµπιά στη γραµµή εργαλείων. 

 

 

Πατήστε το κουµπί UP / DOWN (ΕΠΑΝΩ / ΚΑΤΩ) για να επιλέξετε ένα αρχείο βίντεο που 

θέλετε να αναπαραχθεί και πατήστε το κουµπί PLAY / PAUSE (ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ / ΠΑΥΣΗ) για 

να ξεκινήσει η αναπαραγωγή. 
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Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις ακόλουθες λειτουργίες κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής: 

� TOOL (ΕΡΓΑΛΕΙΟ):  Πατήστε για την ενεργοποίηση ή την απόκρυψη της γραµµής 

εργαλείων κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.  

� PREV/NEXT (ΠΡΟΗΓ/ΕΠΟΜΕΝΟ):  Πατήστε για τη µετάβαση στο 

προηγούµενο/επόµενο αρχείο. 

� STOP (∆ΙΑΚΟΠΗ):  Πατήστε για τη διακοπή της αναπαραγωγής.  

 

4.2 Λίστα µουσικής 
 

Επιλέξτε το εικονίδιο Music (Μουσική) στο κύριο περιβάλλον χρήστη για να µπείτε σε αυτό το 

µενού και θα εµφανιστούν όλα τα υποστηριζόµενα αρχεία ήχου που είναι αποθηκευµένα στη 

συσκευή. 

 
Πατήστε το κουµπί UP / DOWN (ΕΠΑΝΩ / ΚΑΤΩ) για να επιλέξετε ένα µουσικό κοµµάτι που 

θέλετε να αναπαράγετε. Στη λίστα µουσικής, πατήστε το κουµπί LEFT (ΑΡΙΣΤΕΡΑ) για να 

ενεργοποιήσετε τα κουµπιά στη γραµµή εργαλείων. 

 

4.3 Λίστα φωτογραφιών 
 

Επιλέξτε το εικονίδιο Photo (Φωτογραφίες) στο κύριο περιβάλλον χρήστη για είσοδο σε αυτό 

το µενού και θα εµφανιστούν όλες οι υποστηριζόµενες φωτογραφίες που είναι αποθηκευµένες 

στη συσκευή. 
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Πατήστε το κουµπί UP / DOWN (ΕΠΑΝΩ / ΚΑΤΩ) για να επιλέξετε µια φωτογραφία που θέλετε 

να αναζητήσετε και πατήστε το κουµπί PLAY / PAUSE (ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ / ΠΑΥΣΗ) για να 

ξεκινήσει η αναπαραγωγή. 

 

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις ακόλουθες λειτουργίες κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής: 

� TOOL (ΕΡΓΑΛΕΙΟ):  Πατήστε για την ενεργοποίηση ή την απόκρυψη της γραµµής 

εργαλείων κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.  

� PREV/NEXT (ΠΡΟΗΓ/ΕΠΟΜΕΝΟ):  Πατήστε για τη µετάβαση στο 

προηγούµενο/επόµενο αρχείο. 

� STOP (∆ΙΑΚΟΠΗ):  Πατήστε για τη διακοπή της αναπαραγωγής.  

 

4.4 Παρουσίαση    
 

Στη λίστα φωτογραφιών ή µουσικής πατήστε το κουµπί slide show (παρουσίαση διαφανειών) 

στη γραµµή εργαλείων για να ενεργοποιήσετε την παρουσίαση φωτογραφιών µε µουσική στο 

παρασκήνιο. 

 

4.5 Λίστα αρχείων (Συνιστώµενη πλοήγηση)    
 

Επιλέξτε το εικονίδιο File (Αρχείο) στο κύριο περιβάλλον χρήστη για είσοδο σε αυτό το µενού 

και θα εµφανιστούν όλοι οι φάκελοι και τα υποστηριζόµενα αρχεία πολυµέσων. Πατήστε το 

κουµπί LEFT (ΑΡΙΣΤΕΡΑ) για να ενεργοποιήσετε τα κουµπιά στη γραµµή εργαλείων. 
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Πατήστε το κουµπί UP / DOWN (ΕΠΑΝΩ / ΚΑΤΩ) για να επιλέξετε ένα αρχείο που θέλετε να 

αναζητήσετε και πατήστε το κουµπί PLAY / PAUSE (ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ / ΠΑΥΣΗ) για να 

ξεκινήσει η αναπαραγωγή.  

 

 

 

 

4.6 Αναπαραγωγή DVD    
 

Τα αρχεία DVD που είναι αποθηκευµένα σε ένα φορητό HDD µπορούν να αναπαραχθούν 

απευθείας από τη συσκευή αναπαραγωγής. Πραγµατοποιήστε είσοδο στο φάκελο, 

βεβαιωθείτε ότι ο κέρσορας σταµατάει στο εικονίδιο Play DVD folder (Φάκελος 

Αναπαραγωγής DVD) και πατήστε το κουµπί PLAY / PAUSE (ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ / ΠΑΥΣΗ) στο 

τηλεχειριστήριο για την έναρξη της αναπαραγωγής. 

 

 

Πατήστε τα κουµπιά πλοήγησης για να ορίσετε τις επιλογές κατά την πλοήγηση στο αρχικό 

µενού DVD. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις ακόλουθες λειτουργίες κατά τη διάρκεια της 

αναπαραγωγής:  

� HOME (ΑΡΧΙΚΟ):  Πατήστε για να επιστρέψετε στο αρχικό µενού κατά τη διάρκεια της 

αναπαραγωγής.  

� TOOL (ΕΡΓΑΛΕΙΟ):  Πατήστε για την ενεργοποίηση/απόκρυψη της γραµµής εργαλείων 
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κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.  

� PREV/NEXT (ΠΡΟΗΓ/ΕΠΟΜΕΝΟ):  Πατήστε για τη µετάβαση στο 

προηγούµενο/επόµενο κεφάλαιο. 

� STOP (∆ΙΑΚΟΠΗ):  Πατήστε για τη διακοπή της αναπαραγωγής.  

Με τα κουµπιά στη γραµµή εργαλείων, µπορείτε να αλλάξετε τις γλώσσες ήχου, τους 

υπότιτλους κ.λπ. 

 

Σηµείωση: Οι κατάλογοι VIDEO_TS και AUDIO_TS πρέπει να αντιγραφούν µαζί στον ίδιο 

φάκελο στο φορητό HDD. 

 

5. Αναβάθµιση του υλικολογισµικού    

 

Το υλικολογισµικό είναι το λειτουργικό σύστηµα (OS) εγκατεστηµένο στη συσκευή. Οι 

αναβαθµίσεις στο υλικολογισµικό µπορούν να φέρουν νέες λειτουργίες, βελτιώσεις και 

διορθώσεις προβληµάτων. 

Πραγµατοποιήστε λήψη του πιο πρόσφατου υλικολογισµικού από τον επίσηµο ιστότοπό µας 

www.fantec.eu . Τα ακόλουθα σηµεία παρουσιάζουν τα κατάλληλα βήµατα για την αναβάθµιση 

του υλικολογισµικού. 

1. Το αρχείο που χρησιµοποιείται για την αναβάθµιση ονοµάζεται “bank30.rom”. 

Αντιγράψτε το σε µια κάρτα µνήµης ή σε µια εξωτερική συσκευή USB. 

2. Συνδέστε τη συσκευή στη συσκευή αναπαραγωγής, εντοπίστε το αρχείο αναβάθµισης 

στο στοιχείο FILE LIST (ΛΙΣΤΑ ΑΡΧΕΙΩΝ) και επιλέξτε το κουµπί PLAY / PAUSE 

(ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ / ΠΑΥΣΗ) για να ξεκινήσετε τη διαδικασία αναβάθµισης. 

Η διαδικασία αναβάθµισης θα διαρκέσει περίπου 1 λεπτό. Όταν ολοκληρωθεί, ο µπλε 

ενδείκτης στο εµπρόσθιο κάλυµµα θα γίνει κόκκινος, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας 

και στη συνέχεια, συνδέστε το πάλι στη διεπαφή ισχύος στη συσκευή αναπαραγωγής. 

Σηµείωση: 

Μην αποκόπτετε την τροφοδοσία ρεύµατος κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης. 

6. Παραρτήµατα    

 

6.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά    
 

Βίντεο 

Μορφή: AVI, DVD IFO (VOB), MPG, DAT, DIVX, XVID 

Codec: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 ASP 

Ανάλυση: Μέχρι 720x576 (PAL), 720x480 (NTSC) 

Υπότιτλος: SRT, SSA, SMI, SUB 

Ήχος 

Μορφή: MP3, WMA (δεν υποστηρίζονται οι λειτουργίες DRM, Pro και 

Advanced Profile) 

Codec: MP2, MP3, PCM, LPCM 

Ρυθµός συµπίεσης: MP3: 32 Kbps~320 Kbps, WMA: 32 Kbps~192 Kbps  

Φωτογραφίες 
JPG/JPEG (576i/576p/720p/1080i) µέχρι 5120 x 3840 Pixel 

Υποστήριξη παρουσίασης 
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Έξοδος A/V 
Βίντεο: Composite, Component, HDM I µέχρι 720p/1080i 

Ήχος: Στέρεο RCA, HDMI 

Σύστηµα 

τηλεόρασης 

PAL, NTSC 

∆ιεπαφή USB ΚΥΡΙΑ θύρα USB 2.0 x 1 

Αναγνώστης 

καρτών 

SD/SDHC/MMC/MS µέχρι 8GB 

Σύστηµα 

αρχείων 

FAT32, NTFS 

Θερµοκρασία 

λειτουργίας 

+5°C έως +35°C  

Ισχύς Προσαρµογέας AC-DC 5V, 1.5A 

∆ιάσταση 86x86x22 mm 

 

Σηµείωση: Οι προδιαγραφές και ο σχεδιασµός αυτού του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές 

χωρίς ειδοποίηση. 

 

6.2 Συχνές ερωτήσεις    
 

Ερώτηση 1. . . . Γιατί η συσκευή αναπαραγωγής µου δεν µπορεί να αναπαράγει παρουσιάσεις 

φωτογραφιών µε µουσική στο παρασκήνιο;;;;  

Απάντηση:  

Βεβαιωθείτε ότι τα αρχεία φωτογραφιών και µουσικής υποστηρίζονται, πραγµατοποιήστε 

είσοδο στη λίστα φωτογραφιών ή µουσικής, µετακινήστε τον κέρσορα στο αρχείο της 

φωτογραφίας ή µουσικής, στη συνέχεια, πατήστε το κουµπί slide show (παρουσίαση 

διαφανειών) στη γραµµή εργαλείων για να ενεργοποιήσετε την παρουσίαση φωτογραφιών µε 

µουσική στο παρασκήνιο.  

 

Ερώτηση 2. . . . Γιατί η συσκευή αναπαραγωγής µου δεν µπορεί να αναπαράγει DVD;  

Απάντηση:  

Βεβαιωθείτε ότι οι κατάλογοι VIDEO_TS και AUDIO_TS έχουν αντιγραφεί στον ίδιο φάκελο. 

 

Ερώτηση 3. Τα αρχεία µου δεν βρίσκονται στη συσκευή αναπαραγωγής. 

Απάντηση:  

Βεβαιωθείτε ότι τα αρχεία σας υποστηρίζονται και αναζητήστε τα µέσω της σωστής 

κατάστασης Αναζήτησης που σηµαίνει τη σωστή φιλτραρισµένη προβολή, όπως VIDEO 

(ΒΙΝΤΕΟ), MUSIC (ΜΟΥΣΙΚΗ), PHOTO (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ) ή FILE (ΑΡΧΕΙΟ). 
 

Ερώτηση 4. Γιατί ορισµένες υποστηριζόµενες µορφές φωτογραφιών δεν µπορούν να 

εµφανιστούν στη λειτουργία φωτογραφιών;    

Απάντηση: 

Στη µορφή JPEG υπάρχουν διαφορετικές καταστάσεις. Η συσκευή αναπαραγωγής δεν 

υποστηρίζει όλες τις καταστάσεις. Εποµένως, πρέπει να αλλάξετε πρώτα τη µορφή των 

φωτογραφιών σας ως εξής:  
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(1) Χρησιµοποιήστε το Photoshop για να ανοίξετε τη φωτογραφία. 

(2) Επιλέξτε ”File” (Αρχείο) στη συνέχεια “save as” (αποθήκευση ως) από το µενού, όπως 

εµφανίζει η εικόνα στα αριστερά, επιλέξτε τη µορφή της φωτογραφίας ως JPEG, εισαγάγετε το 

όνοµα του αρχείου και κάντε κλικ στο εικονίδιο “save” (αποθήκευση).  

(3) Αφού κάνετε κλικ στο εικονίδιο “save” (αποθήκευση), θα εµφανιστεί ένα νέο παράθυρο 

όπως εµφανίζει η εικόνα στα δεξιά, επιλέξτε “Baseline (standard)” ή “Baseline optimized”. 

 

  

         
(4) Κάντε κλικ στο εικονίδιο “OK”. 

 

Ερώτηση 5. Με ποιον τρόπο µπορώ να µορφοποιήσω ένα φορητό HDD (πάνω από 32 

GB) σε ένα διαµέρισµα FAT32; 

Απάντηση:  

Τα Windows 2000/XP/VISTA µπορούν να εµφανίσουν ένα διαµέρισµα FAT32, αλλά το εργαλείο 

µορφοποίησης στα Windows 2000/XP/VISTA περιορίζεται στη µορφοποίηση διαµερισµάτων 

FAT32 µέχρι 32GB. Αν πρέπει να µορφοποιήσετε οποιοδήποτε διαµέρισµα FAT32 πάνω από 

32GB, χρησιµοποιήστε τα εργαλεία µορφοποίησης άλλων κατασκευαστών, όπως το Norton 

Partition Magic 8.0® ή το CompuApps SwissKnife®.  

 

6.3 Πνευµατικά δικαιώµατα και Εµπορικά σήµατα    
 

Πνευµατικά ∆ικαιώµατα 

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή µετάδοση 

οποιουδήποτε µέρος αυτού του εγχειριδίου σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσον, 

είτε ηλεκτρονικά είτε µηχανικά, χωρίς την άµεση έγγραφη άδεια του κατόχου πνευµατικών 

δικαιωµάτων. 

Τα υλικά µε πνευµατικά δικαιώµατα, όπως λογισµικό, µουσικά αρχεία ή ταινίες, 

προστατεύονται από την τοπική νοµοθεσία και δεν µπορούν να αντιγραφούν ή να 

χρησιµοποιηθούν παράνοµα χωρίς την άδεια του κατόχου πνευµατικών δικαιωµάτων.  

 

Εµπορικά σήµατα 
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Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι σήµατα κατατεθέντα της Microsoft Corporation. 

Όλα τα άλλα εµπορικά σήµατα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων. 

6.4 Εγγύηση    
 

Τι δεν καλύπτει η εγγύησή σας: 

-Φυσικές ενέργειες, όπως φωτιά, στατική αποφόρτιση. 

-Φθορά από µη εξουσιοδοτηµένη επισκευή, τροποποίηση ή ατύχηµα. 

-Φθορά από κακή χρήση ή αµέλεια. 

-Μια µονάδα που έχει τροποποιηθεί ή ενσωµατωθεί σε άλλα προϊόντα ή χρησιµοποιείται για 

θεσµικούς ή άλλους εµπορικούς σκοπούς. 

-Απώλεια λογισµικού, υλικολογισµικού, πληροφοριών ή δεδοµένων µνήµης του πελάτη. 

-Ακατάλληλο χειρισµό ή εγκατάσταση. 

 


