
 

 

 

 
 

Ευχαριστούμε για την προτίμηση σας στην αγορά του ψηφιακού music player A12! 

 

Για να εξοικειωθείτε με την λειτουργία της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο 

χρήσης.  

 

Σημειώσεις 

1. Ενδέχεται να υπάρχουν ορισμένα σφάλματα ή παραλείψεις στο εγχειρίδιο. 

Παρακαλούμε για την κατανόηση σας. 

2. Το προϊόν ενδέχεται να βελτιωθεί, χωρίς προειδοποίηση, επομένως μέρη του παρόντος 

εγχειριδίου να διαφέρουν. 

3. Σε κάθε περίπτωση, δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις ζημιές που ενδεχομένως να 

προκληθούν από την απώλεια των δεδομένων που αποθηκεύονται στη συσκευή 

. 

Προφυλάξεις 

 Το προϊόν έχει ρυθμιστεί για να διασφαλιστεί η σωστή χρήση και η καλή απόδοση της 

συσκευής. Διαβάστε προσεκτικά της οδηγίες και συμμορφωθείτε με αυτές. 

 Μην εκθέτετε τη συσκευή σε βενζόλιο ή λοιπές χημικές ουσίες. 

 Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε ισχυρό μαγνητικό πεδίο ή ηλεκτρικό πεδίο. 

 Μην τοποθετείτε τη συσκευή αναπαραγωγής σε νερό ή κοντά σε πηγές υψηλής 

θερμοκρασίας. 

 Μην αποσυναρμολογείτε ή επισκευάζετε τη συσκευή αναπαραγωγής. 

 Μην χρησιμοποιείται τη συσκευή ενώ οδηγείτε κάποιο όχημα. Η χρήση του ενδέχεται 

να προκαλέσει ατύχημα 

 Αποφύγετε την αναπαραγωγή σε μεγάλη ένταση, υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί 

ζημιά στην ακοή.  

 

 

 



 

 

Structure Diagram  

 

 

 

Λειτουργίες 

1. Πίσω κουμπί 

2. Κουμπί ενεργοποίησης / απενεργοποίησης 

3. Κουμπί προηγούμενου / μετακίνηση προς τα πίσω 

4. Σελίδα κάτω 

5. Οθόνη 

6. Σελίδα επάνω 

7. Κουμπί μενού 

8. Ένταση + 

9. Όγκος - 

10. Επόμενο κουμπί / κουμπί γρήγορης προώθησης 

11. Αναπαραγωγή / Παύση / Επιβεβαίωση 

12. Θύρα USB 

13. Υποδοχή κάρτας TF 

14. Υποδοχή ακουστικών 

 

Φόρτιση συσκευής 

Για την φόρτιση της συσκευής χρησιμοποιήστε φορτιστή 3.7V / 600mAh. 

Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου στη θύρα USB ενός υπολογιστή και το άλλο άκρο στη 

θύρα της συσκευής. Όταν φορτιστεί πλήρως, αποσυνδέστε το καλώδιο από τη συσκευή 



τραβώντας το προς τα έξω. 

Σημείωση: κατά την εκκίνηση της φόρτισης εμφανίζονται δύο επιλογές: "Φόρτιση και 

μεταφορά" και "Φόρτιση & αναπαραγωγή". Ένα εικονίδιο στην επάνω δεξιά γωνία θα 

εμφανίσει την κατάσταση φόρτισης. 

  

Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση: Κρατήστε το κουμπί λειτουργίας πατημένο για 3 

δευτερόλεπτα 

Σημείωση: Η συσκευή αναπαραγωγής θα απενεργοποιηθεί αυτόματα εάν είναι ανενεργή και καμία 

εφαρμογή δεν λειτουργεί στο παρασκήνιο το τελευταίο 1 λεπτό. Η προφύλαξη οθόνης θα ενεργοποιηθεί 

εάν δεν λειτουργούν καμία εφαρμογή για 30 δευτερόλεπτα. Μπορείτε να πατήσετε το κουμπί 

ενεργοποίησης / απενεργοποίησης για να ανάψετε την οθόνη ενώ εργάζεστε σε παρασκήνια.  

 

Κύριο Μενού 

Πατήστε το πλήκτρο "Επόμενο / Προηγούμενο" για να μεταφερθείτε σε μία από τις 10 

διαφορετικές επιλογές, όπως, Όλα τα τραγούδια, Λίστα μουσικής, Βίντεο, EBook, 

Bluetooth, Ραδιόφωνο FM, Εγγραφές, Εικόνες, Φάκελος και Set. 

Ενώ βρίσκεστε στο κύριο μενού, πατήστε το πλήκτρο "Play" για είσοδο και στη συνέχεια 

το "κουμπί μενού" για πρόσβαση στο υπομενού. 

 

I. Όλα τα τραγούδια: όλα τα τραγούδια αναφέρονται εδώ 

II.Μουσική λίστα: Καλλιτέχνες, Άλμπουμ, Είδη, Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής 

III.Video: όλα τα βίντεο αναφέρονται εδώ 

IV.EBook: όλες οι αναγνώσεις αναφέρονται εδώ 

V. Bluetooth: Bluetooth 4.0 

VI.FM Ραδιόφωνο: Κοινή ζώνη, Ιαπωνική ζώνη, Ευρωπαϊκή ζώνη 

VII. Εγγραφές: MP3 Rec, WAV Rec. 

VIII.Φωτογραφίες: JPEG, BMP, GIF 

IX.Φάκελοι προβολής: όλοι οι φάκελοι μπορούν να βρεθούν εδώ 

X.Set 

 

1. Βίντεο 

Υποστήριξη αρχείου βίντεο AVI, AMV. 

Ενώ παρακολουθείτε το βίντεο, πατήστε "κουμπί μενού" για να μπείτε στο υπομενού: 

Επανάληψη-Διαγραφή βίντεο- Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής. 

 

2. Ηλεκτρονικό βιβλίο 

Υποστήριξη αρχείου ηλεκτρονικού βιβλίου μορφής txt. 

Κατά την ανάγνωση του ηλεκτρονικού βιβλίου, πατήστε το κουμπί "Μενού" για να μπείτε 

στο υπομενού: Ρύθμιση αναπαραγωγής (Αυτόματη ώρα κύλισης)-Διαγραφή ebook- 

Επιλογή σελιδοδεικτών-Διαγραφή σελιδοδείκτη-Προσθήκη βιβλίου-Επιλογή σελίδας και 

Φακέλου κάρτας για να επιλέξετε). 

3. Bluetooth 

A. Επιλέξτε "Bluetooth" στο κύριο μενού, πατήστε το πλήκτρο αναπαραγωγής για να 

εισέλθετε στη λειτουργία Bluetooth, επιλέξτε "Ανοιχτό / απενεργοποιημένο Bluetooth", 



επιλέξτε "Bluetooth ανοιχτό", στη συνέχεια πατήστε το κουμπί Αναπαραγωγή, θα είναι το 

εικονίδιο Bluetooth στην επάνω δεξιά γωνία του μηχανήματος. 

B.  Σύνδεση Bluetooth: Αφού ενεργοποιηθεί η λειτουργία Bluetooth, επιλέξτε 

"Εξοπλισμός αναζήτησης" στη λειτουργία Bluetooth και πατήστε το κουμπί Αναπαραγωγή 

για να ξεκινήσει η αναζήτηση. Όταν βρεθεί η συσκευή, επιλέξτε το μοντέλο συσκευής που 

θέλετε να συνδέσετε, στη συνέχεια πατήστε το κουμπί αναπαραγωγής για να εισέλθετε 

στη λειτουργία σύνδεσης, επιλέξτε "Ζεύγος" και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί 

Αναπαραγωγή, περιμένετε 3 δευτερόλεπτα για να ολοκληρώσετε τη σύνδεση της 

συσκευής. (Σημείωση: Κατά την αναζήτηση μιας νέας συσκευής, πρέπει να αποσυνδέσετε 

το Bluetooth από την παλιά συσκευή) 

C.  Αποσύνδεση Bluetooth: Επιλέξτε "Λίστα συσκευών" στη λειτουργία Bluetooth, 

πατήστε το κουμπί Αναπαραγωγή για να εισέλθετε στη  λίστα συσκευών, επιλέξτε το 

μοντέλο της συνδεδεμένης συσκευής, πατήστε το κουμπί Αναπαραγωγής για να εισέλθετε 

στη λειτουργία σύνδεσης, πιέστε το κουμπί αναπαραγωγής και στη συνέχεια το MP3 και η 

παλιά συσκευή θα αποσυνδεθούν. 

Όταν το MP3-Bluetooth δεν συνδέεται με τη συσκευή, παρακαλούμε ότι το Bluetooth της 

συσκευής είναι ενεργοποιημένο.  

 

   4.  Ραδιόφωνο FM 

Τοποθετήστε τα ακουστικό και στη συνέχεια επιλέξτε συχνότητα FM από 87,5 έως 108,0 

MHz (Common Band). 

Ενώ βρίσκεστε στη λειτουργία ραδιοφώνου FM, πατήστε το κουμπί "Μενού" για να μπείτε 

στο υπομενού: Εκκίνηση εγγραφής ραδιοφώνου FM-Αποθήκευση στην προεπιλογή- 

Διαγραφή προεπιλογής-Αυτόματη ρύθμιση-Περιοχή συντονισμού-Εγγραφή FM. 

 

   5.  Εγγραφές 

4 επιλογές: Έναρξη φωνητικής εγγραφής-Βιβλιοθήκη εγγραφών-Μορφή εγγραφής, 

Ρυθμίσεις εγγραφής (set rec bitrate, Track AVR mode). 

Μορφή εγγραφής: MP3 / WAV Rec 

Μορφή δεδομένων εγγραφής: MP3: 32, 64, 128, 192 kbps 

               WAV: 512, 768, 1024, 1536 kbps 

   6.  Εικόνες 

Ενώ βλέπετε τις εικόνες, πατήστε το κουμπί "Μενού" για να μπείτε στο υπομενού: 

Ρυθμίσεις προβολής διαφανειών (Χρονοδιακόπτης ανά διαφάνεια, Επανάληψη, Τυχαία 

αναπαραγωγή, Μικρογραφία), Διαγραφή εικόνας, Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής 

7. Ρύθμιση 

9 Ρυθμίσεις συστήματος: Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης-Απενεργοποίηση 

αδράνειας- Ρυθμίσεις οθόνης-Λυχνίες κουμπιών-Ημερομηνία και ώρα- Γλώσσα, 

Πληροφορίες-Μορφοποίηση συσκευής-Εργοστασιακή ρύθμιση. 

 

Υπομενού 

Ενώ βρίσκεστε στη λειτουργία αναπαραγωγής μουσικής, πατήστε το κουμπί "Μενού" για 

πρόσβαση στο υπομενού. 

Στη συνέχεια θα εμφανιστεί μια σχετική λίστα, όπως "Αρχική", "Επανάληψη", "Ρυθμίσεις 



ήχου", "Επανάληψη ρυθμίσεων", "Σελιδοδείκτες" και "Διαγραφή". 

1. Ρυθμίσεις ήχου 

Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε "κουμπί μενού"> "Ρυθμίσεις ήχου"> "Ισοσταθμιστής" / 

"Ρυθμιζόμενη ταχύτητα αναπαραγωγής" / "Όριο έντασης". 

Equalizer, μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικό στυλ μουσικής, όπως "off", "Rock", "Funk", 

"Hip hop", "Jazz", "Classical", "Techno", "Custom". 

2. Επαναλαμβανόμενες ρυθμίσεις 

Στο μενού " Επαναλαμβανόμενες ρυθμίσεις ", μπορείτε να ορίσετε "Repeat Mode" (Α-Β 

επανάληψη), "Repeat time" (1-10 λεπτά) και "Repeat interval" (1-10 λεπτά). 

Λειτουργία επανάληψης: 

Παίζοντας 

Πατήστε 【≡】 → επιλέξτε 【Επανάληψη ρυθμίσεων】 → πατήστε 【◎】 για να εισέλθετε 

→ επιλέξτε 【επανειλημμένη λειτουργία】 → πιέστε 【◎】 για να εισάγετε → χαρακτήρα 

【A】 στα αριστερά της οθόνης αναβοσβήνει → πατήστε 【>】 για να ρυθμίσετε το το 

σημείο έναρξης της μουσικής 【A】 → 【A】 χαρακτήρα σταματά να αναβοσβήνει, 【B】 

χαρακτήρας αναβοσβήνει → πατήστε 【>】 για να ρυθμίσετε το σημείο λήξης της μουσικής 

【B】 → 【B】 χαρακτήρας σταματά να αναβοσβήνει → A, και 【AB】 επαναλαμβάνεται 

Η συσκευή παίζει επανειλημμένα μεταξύ 【A】 και 【B】 και θα επιστρέψει στην κανονική 

κατάσταση αναπαραγωγής όταν ο χρόνος αναπαραγωγής φτάσει στο χρόνο ρύθμισης και 

το εικονίδιο "A-B" εξαφανιστεί αυτόματα. 

 

Forward /Backward /VOL 

Ενώ είναι σε περιβάλλον αναπαραγωγής μουσικής 

Κρατήστε το κουμπί "Γρήγορη προώθηση" για γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός, 

πατήστε σύντομα το επόμενο αρχείο μουσικής. κρατήστε πατημένο το κουμπί "Γρήγορη 

προς τα πίσω" για να επιστρέψετε προς τα πίσω, πατήστε σύντομα τα προηγούμενα 

αρχεία τραγουδιού. Πατήστε το κουμπί "Αναπαραγωγή" για αναπαραγωγή / παύση. 

Πατήστε "Ένταση +" για να εμφανιστεί η φωνή και "Ένταση -" για να απενεργοποιήσετε τη 

φωνή. 

Συνδεθείτε στον υπολογιστή 

1.Συνδέστε την συσκευή σε υπολογιστή με καλώδιο USB, συνδέεται επιτυχώς εάν βρείτε 

αυτό το εικονίδιο εμφανίζεται στη γραμμή εργασιών του υπολογιστή. 

2. Αποσύνδεση: Κάντε κλικ στο εικονίδιο → κάντε κλικ στην επιλογή "Αφαίρεση δίσκου 

USB flash". 

Αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων 

● Το μηχάνημα δεν μπορεί να εκκινήσει 

Ελέγξτε αν έχει εξαντληθεί η μπαταρία. Δοκιμάστε ξανά μετά τη φόρτιση. 

● Δεν ακούγεται ο ήχος μέσω ακουστικών / ακουστικών 

Ελέγξτε αν η ένταση ήχου είναι μηδενική. 

Ελέγξτε αν το σετ μικροφώνου-ακουστικού είναι σωστά τοποθετημένο στην υποδοχή 

ακουστικών. 

● Παραγόμενος θόρυβος 

Ελέγξτε εάν το βύσμα του ακουστικού είναι καθαρό. Η ακαθαρσία μπορεί να προκαλέσει 

θόρυβο. 



Παρακαλώ ελέγξτε αν το αρχείο μουσικής είναι κατεστραμμένο. Εάν το αρχείο μουσικής 

είναι κατεστραμμένο, μπορεί να προκαλέσει παράσιτα ή παραλείψεις. Δοκιμάστε την 

αναπαραγωγή άλλων αρχείων μουσικής. 

● Το FM δεν λειτουργεί σωστά 

Παρακαλώ τοποθετήστε την συσκευή σε σημείο που μπορεί να δεχθεί ισχυρότερο σήμα 

και τεντώστε το καλώδιο του ακουστικού. 

Ελέγξτε εάν υπάρχει ηλεκτρική συσκευή στο χώρο η οποία προκαλεί παρεμβολές. 

● Στην οθόνη εμφανίζονται αλλοιωμένοι χαρακτήρες 

Ελέγξτε αν η γλώσσα είναι κατάλληλη. 

● Δεν είναι δυνατή η λήψη αρχείων 

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή αναπαραγωγής και ο υπολογιστής είναι σωστά συνδεδεμένοι. 

Ελέγξτε αν ο χώρος της εσωτερικής μνήμης είναι γεμάτος. 

Ελέγξτε αν το καλώδιο USB είναι κατεστραμμένο. 

 

 

Specifications 

Display screen  OLED 240*320 

Recording formats 
MP3: 32kbps, 64kbps, 128kbps, 192kbps 

WAV: 512kbps-1536kbps(PCM format) 

Music formats  MP3/WMA/OGG/APE/FLAC/WAV/AAC-LC/ACELP 

Size  109mm*48mm*9mm  

S/N  91DB 

Distortion 0.05% 

USB interface  USB2.0 High speed 

Capacity  8GB, support up to 32GB TF card(not included in the package) 

Case  aluminium alloy 

Charge time  1.5 hours 

Battery capacity  3.7V/600mAh 

Recording distance  10-15 meters 

OS  Windows98 and above 

 

 


