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SRM-8680 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 
 

Για την ασφάλειά σας - διαβάστε προσεκτικά αυτόν τον οδηγό χρήσης για να 

διασφαλίσετε τη σωστή χρήση του προϊόντος και για να αποφύγετε κάθε κίνδυνο 

φυσικής βλάβης 

 

• Να είστε προσεκτικοί κατά τη χρήση της συσκευής αναπαραγωγής MP4 για να 

αποφύγετε έκρηξη, πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία κλπ.  

• Όταν χρησιμοποιείτε την συσκευή αναπαραγωγής, δώστε προσοχή στην υγεία σας, 

ειδικά στην ακοή.  

• Μην αφήνετε την συσκευή να εκτίθεται σε υγρασία ή σε θερμοκρασία μεγαλύτερη 

από 35 ℃ ή 5 ℃.  

• Μην χρησιμοποιείτε ακουστικά κατά την οδήγηση ή όταν κάνετε ποδήλατο.  

• Μην επισκευάζετε την συσκευή από μόνοι σας, επειδή θα προκληθεί ζημιά.  

• Η χρήση ακουστικών κατά το περπάτημα μπορεί να προκαλέσει τροχαίο ατύχημα.  

• Προσεχετε να μην βραχεί η συσκευή ή να μην πέσει μέσα στο νερό.  

• Μην ανεβάζετε την ένταση του ήχου πολύ ψηλά καθώς οι γιατροί προειδοποιούν για 

παρατεταμένη έκθεση σε ηψηλή ένταση.  

• Σταματήστε τη χρήση της συσκευής ή μειώστε την ένταση εάν αντιμετωπίζετε 

προβλήματα με την ακοή σας.  

• Παρακαλούμε δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας σημαντικών δεδομένων στον 

υπολογιστή σας για να αποφύγετε την απώλεια δεδομένων.  

• Χρησιμοποιείττε πάντα τα εξαρτήματα που παρέχονται ή εγκρίνοναι από τον 

κατασκευαστή.  

Σημείωση 

Φορτίστε την ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής πριν τη χρησιμοποιήσετε! 

 

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Υποστήριξη της λειτουργίας Bluetooth (συνδέοντας την με τα ηχεία του Bluetooth και τα 

ακουστικά) 

Υποστηρίζεται μορφή MP3/ WMA/ WAV/ APE/ FLAC κ.λπ. 

Υποστήριξη της δυνατότητας USB 2.0 

Υποστήριξη λειτουργίας φωνητικής εγγραφής. 

Υποστήριξη ραδιοφώνου FM  

 

 

ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ  
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1. Προηγούμενο, 2. Επόμενο, 3. Μενού, 4. Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση, 5. Κλιπ, 6. 

Οθόνη LCD, 7. Παύση/ Αναπαραγωγή, 8. Υποδοχή ακουστικών, 9. Θύρα USB, 10. Αύξηση 

έντασης ήχου, 11. Μείωση έντασης ήχου, 12. Υποδοχή Micro SD, 13. Μικρόφωνο  

 

ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ  

1. Συνδέστε τη θύρα USB της συσκευής με το παρεχόμενο καλώδιο USB.  

2.  Το εικονίδιο της μπαταρίας αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια της φόρτισης και μόλις 

γεμίσει, θα σταματήσει να αναβοσβήνει.  

3. Εάν η συσκευή είναι πλήρως φορτισμένη, αποσυνδέστε το καλώδιο USB. 

Σημείωση 

• Πριν την χρήση για πρώτη φορά, φορτίστε την συσκευή.  

• Μην υπερφορτώνετε την συσκευή γιατί μπορεί να μειώσει την διάρκεια ζωής της 

μπαταρίας.  

• Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας μειώνεται μετά από πολυετή χρήση.  

• Η μπαταρία Li-polymer είναι καταναλωτικό υλικό, οπότε ακόμα και αν η συσκευή 

είναι κατασκευασμένη για παρατεταμένη λειτουργία, πρέπει να φορτίζεται περιοδικά. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

Μην αποσυναρμολογείτε, χτυπάτε, βραχυκυκλώνετε ή καίτε την μπαταρία, καθώς μπορεί να 

προκληθεί πυρκαγιά, τραυματισμός, εγκαύματα ή άλλοι κίνδυνοι.   

 

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ  

 

Ενεργοποιήστε τη συσκευή  

• Όταν το κουμπί Main Power είναι απενεργοποιημένο, σύρετέ το στη θέση ΟΝ για να 

ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Όταν βρίσκεται ήδη στη θέση ΟΝ, πατήστε 

παρατεταμένα το πλήκτρο [Αναπαραγωγή, Παύση] για να ενεργοποιήσετε την 

συσκευή  

Απενεργοποιήστε τη συσκευή  

• Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο 

[Αναπαραγωγή, Παύση] για να απενεργοποιήσετε την συσκευή.  

• Αν η συσκευή δεν λειτουργεί φυσιολογικά, πιέστε το πλήκτρο [Ενεργοποιήση/ 

Απενεργοποίηση] για να απενεργοποιήσετε την συσκευή.  
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• Λόγω πιθανής απώλειας δεδομένων, συνιστάται η απενεργοποίηση της συσκευής 

πατώντας πατημένο το κουμπί [Αναπαραγωγή / Παύση]. 

Σημείωση 

Σε περίπτωση που η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, φορτίστε 

μια φορά το μήνα.  

 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  

➢ [Πίσω/ Εμπρός]: Πιέστε για μετακίνηση προς τα πάνω/ κάτω  

➢ [Ένταση ή μείωση έντασης]: Πατήστε για να ρυθμίσετε το επίπεδο της έντασης του 

ήχου 

➢ [Μενού]: Πιέστε μια φορά για να εισέλθετε στο υπομενού κάθε λειτουργίας και 

δεύτερη φορά για να επιστρέψετε στην προηγούμενη κατάσταση. Παρατεταμένη 

πίεση για να επιστρέψετε στο κύριο μενού.  

➢ [Αναπαραγωγή/ Παύση]: Πατήστε για αναπαραγωγή ή παύση.  

➢ [Τροφοδοσία]: Πατήστε για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τη συσκευή.  

 

Προσθήκη/ Αφαίρεση αρχείων/ φακέλων 

- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή ως αφαιρούμενο αποθηκευτικό χώρο USB 

1. Συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο USB. 

2. Επιλέξτε το φάκελο "Χωρίς Όνομα" και προσθέστε αρχεία/ φακέλους μέσα σε αυτόν 

σύροντας ή αντιγράφοντας και επικολλώντας τα. 

3. Διαγράψτε αρχεία από το αφαιρούμενο αποθηκευτικό χώρο USB (χρησιμοποιήστε την 

εντολή "Διαγραφή"). 

 

Αποσύνδεση συσκευής από υπολογιστή 

-Ακολουθήστε τα βήματα για να αποφύγετε την καταστροφή της συσκευής ή την απώλεια 

δεδομένων. 

1. Κάντε αριστερό κλικ με το ποντίκι στο εικονίδιο που βρίσκεται στη γραμμή εργασιών στην 

κάτω δεξιά γωνία της επιφάνειας εργασίας. 

2. Κάντε κλικ στην επιλογή "Ασφαλής αφαίρεση της συσκευής μαζικής αποθήκευσης USB". 

3. Αποσυνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής από τον υπολογιστή σας. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

1. Μην αποσυνδέετε τη συσκευή κατά τη μεταφορά αρχείων. 

2. Μην πιέζετε το πλήκτρο [Μενού/ Αναπαραγωγή] κατά τη μεταφορά αρχείων διότι μπορεί 

να προκαλέσει απώλεια δεδομένων ή βλάβη στη συσκευή.  

 

 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΗΧΕΙΟ BLUETOOTH/ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ 

Αυτή η συσκευή μπορεί να συνδεθεί με ηχεία Bluetooth και ακουστικά που υποστηρίζουν 

μορφές τύπου A2DP και AVRCP. 

 

Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση του Bluetooth 

Επιλέξτε "BT" στο κύριο μενού. Πατήστε [Αναπαραγωγή/ Παύση] για είσοδο 

Επιλέξτε "BT Control" και πιέστε [Αναπαραγωγή/ Παύση]. 

Πατήστε [Πίσω/ Εμπρός] για να επιλέξετε "Turn BT on" ή "Turn BT off" και πιέστε ξανά 

[Αναπαραγωγή/ Παύση] για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση. 

Ενεργοποίηση σύζευξης συσευής  

Ρυθμίστε τη "Λειτουργία σύζευξης" του ηχείου Bluetooth ή των ακουστικών. 

Πηγαίνετε στη "Συσκευή αναζήτησης" και πιέστε [Αναπαραγωγή/ Παύση] για να εμφανιστεί 

το μήνυμα "Αναζήτηση ...". Περιμένετε έως ότου εξαφανιστεί αυτό το μήνυμα. (Ο χρόνος 

αναζήτησης συσκευής εξαρτάται από τον αριθμό των συσκευών που βρίσκονται κοντά και 

μπορεί να διαρκέσει έως και 1 ~ 3 λεπτά, ανάλογα με το περιβάλλον). 

Σημείωση 

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του Ηχείου ή των ακουστικών για τις μεθόδους σύζευξης.  

Σύνδεση/ αποσύνδεση/ απενεργοποίηση σύζευξης συσκευής 

• Πηγαίνετε στη "Λίστα συσκευών" και πιέστε [Αναπαραγωγή / Παύση] για να δείτε 

τη λίστα των συσκευών. 
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• Επιλέξτε την επιθυμητή συσκευή και πατήστε [Αναπαραγωγή / Παύση] για να 

εμφανιστεί το αντίστοιχο μενού. 

• Συνδεδεμένες Συσκευές Bluetooth: επιλέξτε "Σύνδεση" και πατήστε [Αναπαραγωγή / 

Παύση] για να συνδέσετε την συσκευή που επιθυμείτε.  

• Αποσύνδεση συσκευής: επιλέξτε τη συνδεδεμένη συσκευή και πατήστε 

[Αναπαραγωγή / Παύση] για να εμφανιστεί το αντίστοιχο μενού και επιλέξτε 

"Αποσύνδεση" για να βγάλετε την συσκευή από το δίκτυο.  

• Μη-σύζευξη συσκευών Bluetooth: επιλέξτε "Μη-σύζευξη" και επιλέξτε 

[Αναπαραγωγή / Παύση] για να ακυρώσετε την σύζευξη.   

Σημείωση 

Αν η συσκευή δεν εμφανίζεται στη "Λίστα συσκευών", τότε επιστρέψτε και ακολουθήστε τα 

βήματα από την "Ενεργοποίηση Συσκευής ζευγαρώματος".  

 

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΠΟ BLUETOOTH  

• Επιλέξτε "Όλες οι μουσικές" στο μενού Bluetooth και πατήστε [Αναπαραγωγή / 

Παύση] για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή.  

• Όταν χρησιμοποιείτε Bluetooth για αναπαραγωγή μουσικής, πιέστε [Μενού] για να 

εμφανίσετε το μενού που φαίνεται παρακάτω. 

• Απενεργοποίηση: Κλείσιμο τηε λειτουργία EQ 

• Ροκ: Ρύθμιση της ροκ μουσικής.  

• Funk: Ρύθμιση της Funk μουσικής.  

• Hip hop: Ρύθμιση της hip hop μουσικής.  

• Τζαζ: Ρύθμιση της Jazz μουσικής.  

• Κλασική: Ρύθμιση της κλασικής μουσικής.  

• Techno: Ρύθμιση της μουσικής techno.  

• Προσαρμοσμένη: Ρύθμιση ενός συσκεκριμένου είδους μουσικής.  

• Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί [Μενού] για να επιστρέψετε στο μενού Bluetooth 

και πιέστε δέυτερη φορά το κουμπί [Μενού] για να εμφανίσετε το μενού επιλογών 

Έξοδος από το Bluetooth. Πατήστε [Εμπρός/ Πίσω] για να επιλέξετε αν θα 

συνεχίσετε ή θα τερματίσετε την λειτούργια Έξοδος από το Bluetooth.   

 

ΜΟΥΣΙΚΗ 

• Επιλέξτε "Μουσική" στο κύριο μενού και πατήστε [Αναπαραγωγή/ Παύση] για 

εισέλθετε στο υπομενού και πατήστε [Προηγούμενο/ Επόμενο] για να επιλέξετε την 

επιθυμητή λειτουργία. Ύστερα πατήστε [Αναπαραγωγή/ Παύση] για να επιλέξετε  

• Όλα τα τραγούδια: εμφανίζουν όλη την μουσική από την εσωτερική μνήμη  

• Καλλιτέχνες: Προβολή μουσικής ταξινομημένης ανά καλλιτέχνη  

• Άλμπουμ: Εμφάνιση μουσικής που ταξινομείται κατά άλμπουμ  

• Είδη: Προβολή μουσικής ταξινομημένης ανά είδος  

• Αναπαραγωγή λίστας: Εμφάνιση όλων των λιστών αναπαραγωγής που είναι 

αποθηκευμένες  

• Εξώφυλλο καλιτεχνικού άλμπουμ: Εμφάνιση μουσικής ανά εξώφυλλο καλλιτεχνικου 

άλμπουμ  

• Ηχογραφήσεις: Προβολή όλων των ηχογραφήσεων.   

• Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής: Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής  

• Φάκελος κάρτας: Αρχεία στην κάρτα (Εμφανίζεται όταν εισάγετε την κάρτα TF) 

Πατήστε [Επόμενο/ Προηγούμενο] για να επιλέξετε αρχεία μουσικής και πατήστε 

[Αναπαραγωγή / Παύση] για αναπαραγωγή και παύση.  

 

ΒΙΝΤΕΟ 

Για να αναπαράγετε αρχεία βίντεο σε αυτήν τη συσκευή, πρέπει να μετατρέψετε τα αρχεία 

βίντεο σε μορφή AMV ή AVI. Επιλέξτε "Video" στο κύριο μενού και πιέστε [Αναπαραγωγή/ 

Παύση] για να εμφανίσετε το μενού που φαίνεται παρακάτω.  

• Φάκελος κάρτας: Αρχεία βίντεο στην κάρτα 

Πατήστε [Εμπρός/ Πίσω] για να επιλέξετε το αρχείο βίντεο που θέλετε να αναπαραγάγετε και 

πιέστε [Αναπαραγωγή/ Παύση] για είσοδο.  
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Αναπαραγωγή βίντεο  

• Αναπαραγωγή/ Παύση βίντεο: Πατήστε [Αναπαραγωγή] για αναπαραγωγή βίντεο και 

μετά πατήστε το ξανά για παύση.  

• Αναπαραγωγή επόμενου/ προηγούμενου βίντεο: Πατήστε [Εμπρός/ Πίσω]  για να 

ξεκινήσετε την αναπαραγωγή του επόμενου ή του προηγούμενου κομματιού.   

• Video FF/ RW: Κατά την αναπαραγωγή βίντεο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το 

[Εμπρός/ Πίσω] για γρήγορη προώθηση προς τα επόμενα ή τα προγούμενα βίντεο.  

Κατά την αναπαραγωγή βίντεο, πατήστε [M] για να εμφανίσετε το παρακάτω μενού επλογής.  

Φωτεινότητα: Ρύθμιση φωτεινότητας βίντεο. 

Επανάληψη: Επιλογή επανάληψης της αναπαραγωγής όλων των αποθηκευμένων αρχείων 

βίντεο. 

Διαγραφή: Διαγραφή του τρέχοντος αρχείου βίντεο. 

Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής: Επιλογή κομματιών μέσα από μια ανανεομένη λίστα 

αναπαραγωγής.  

Σημείωση 

Όταν δεν έχει τοποθετηθεί η κάρτα SD, η συσκευή θα εμφανίσει απευθείας το αρχείο μνήμης 

χωρίς να σας εμφανίσει το παραπάνω μενού επιλογής. 

 

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ FM  

• Επιλέξτε "Ραδιόφωνο FM" στο κύριο μενού και πατήστε [Αναπαραγωγή/ Παύση ] 

για να εμφάνισετε το μενού του ραδιοφώνου.   

• Επιλέξτε σταθμό FM  

Προηγούμενος/ Επόμενος σταθμός: Πατήστε [Εμπρός/ Πίσω] για να ρυθμίσετε τους 

ραδιοφωνικούς σταθμούς FM.   

• Σύνθεση  

Στη λειτουργία ραδιοφώνου FM, πιέστε το κουμπί [Μενού] για να εισέλθετε στο αντίστοιχο 

υπόμενού και να προσαρμόσετε τη λειτουργία της συσκευής σύμφωνα με τις προτιμήσεις 

σας.  

Σημείωση 

Πάντοτε να συνδέστε το ακουστικό όταν ακούτε ραδιόφωνο FM επειδή το καλώδιο 

ακουστικών λειτουργεί ως κεραία.  

 

ΕΙΚΟΝΕΣ  

• Επιλέξτε "Εικόνες" στο κύριο μενού και πατήστε [Αναπαραγωγή/ Παύση] για να 

εμφανίσετε τη λίστα των φωτογραφιών.  

• Φάκελος κάρτας: αρχεία εικόνων μέσα στην κάρτα μνήμης  

Πατήστε [Αναπαραγωγή/ Παύση] για είσοδο και πιέστε [Εμπρός/ Πίσω] για να επιλέξετε το 

αρχείο φωτογραφιών που θέλετε να δείτε.  

Προβολή φωτογραφιών 

• Προβολή επόμενης/ προηγούμενης φωτογραφίας: Κατά την προβολή φωτογραφίας 

επιλέξτε [Εμπρός/ Πίσω] για προβολή επόμενης ή προηγούμενης φωτογραφίας.  

Στην προβολή φωτογραφιών, πιέστε το κουμπί [Μενού] για να εισέλθετε στο αντίστοιχο 

υπομενού και να προσαρμόσετε τη λειτουργία της συσκευής σύμφωνα με τις προτιμήσεις 

σας.  

Σημείωση 

Όταν δεν έχει τοποθετηθεί η κάρτα SD, η συσκευή θα εμφανίσει απευθείας το αρχείο μνήμης 

χωρίς να σας εμφανίσει το παραπάνω μενού επιλογής. 

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ  

• Επιλέξτε "Εγγραφές" στο κύριο μενού και πιέστε [Αναπαραγωγή] για να εμφάνισετε 

το αντίστοιχο υπομενού.  

• Έναρξη εγγραφής φωνής: Ξεκινήστε την εγγραφή.  

• Βιβλιοθήκη εγγραφών: Αποθηκευμένη λίστα αρχείων εγγραφής.  

• Αποθήκευση: Επιλέξτε τη θέση αποθήκευσης για το αρχείο εγγραφής.  

• Μορφή εγγραφής: Επιλέξτε μια μορφή αρχείου εγγραφής.  

• Ρυθμίσεις εγγραφής: Λεπτομερείς ρυθμίσεις εγγραφής. 
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• Έναρξη/ παύση εγγραφής: Πατήστε [Αναπαραγωγή] για να ξεκινήσει η εγγραφή και 

πιέστε ξανά για παύση. 

• Αποθήκευση αρχείου εγγραφής: κατά την εγγραφή, πατήστε παρατεταμένα το 

πλήκτρο [Μενού] για να αποθηκεύσετε το αρχείο.  

 

EBOOK  

• Επιλέξτε "EBook" στο κύριο μενού και πατήστε [Αναπαραγωγή] για εισαγωγή  

• Προβολή ηλεκτρονικού βιβλίου: Κατά την προβολή ηλεκτρονικού βιβλίου, πιέστε 

[Επόμενο/ Προηγούμενο] για να μετακινηθείτε μέσα στο βιβλίο.  

Κατά τη λειτουργία περιήγησης σε ηλεκτρονικό βιβλίο, πατήστε το πλήκτρο [Μενού] για να 

εισέλθετε στο ανίστοιχο υπομενού. 

 

ΒΗΜΑΤΟΜΕΤΡΟ 

• Επιλέξτε "Pedometer" στο κύριο μενού και πατήστε [Αναπαραγωγή] για είσοδο 

• Πατήστε το κουμπί [Αναπαραγωγή] για να ξεκινήσετε ή να σταματήσετε την 

κατάσταση λειτουργίας του βηματόμετρητή.    

 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

• Επιλέξτε "Set" στο κύριο μενού και πιέστε [Αναπαραγωγή] για είσοδο.  

• Λειτουργία αναπαραγωγής: Ρυθμίσεις αναπαραγωγής μουσικής.  

• Ρυθμίσεις ήχου: Ρυθμίσεις που σχετίζονται με τον ήχο.  

• Χρονοδιακόπτης αναστολής λειτουργίας: Ρυθμίσεις απενεργοποιήσης 

χρονοδιακόπτη.  

• Ρυθμίσεις οθόνης: Ρυθμίσεις για την προστασία της οθόνης.  

• Ημερομηνία και ώρα: Ρυθμίσεις σχετικά με την ημερομηνία και την ώρα.  

• Ρυθμίσεις παρουσίασης: Ρυθμίσεις προβολής διαφανειών.  

• Γλώσσα: Επιλέξτε γλώσσα μενού.  

• Πληροφορίες: Πληροφορίες συστήματος, Χώρος δίσκου, υποστηριζόμενος τύπος 

αρχείου (Μουσική, Εικόνες, Βίντεο)  

• Διαμόρφωση συσκευής: Διαγράψτε όλα τα δεδομένα μέσα στον εσωτερικό δίσκο 

αποθήκευσης.  

• Εργοστασιακές ρυθμίσεις: Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
Οθόνη  1,8 "(128x160pixel) 

Micro SD  έως 128 GB 

Συνδεσιμότητα USB  USB2.0 

Bluetooth Υποστήριξη ηχείων Bluetooth, στερεοφωνικά 

ακουστικά 

Αντιστοίχιση, θυμηθείτε την αντιστοιχισμένη 

συσκευή  

Προφίλ: A2DP, AVRCP 

Ονομαστική Ισχυς 5V 500mA 

Διαστάσεις  60x43x11.5mm 

Βάρος 25g 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Λόγω της αναβάθμισης του λογισμικού, ενδέχεται να υπάρξει αλλοίωση στο περιεχόμενο 

αυτού του εγχειριδίου. Δεν θα υπάρξει ξεχωριστή ειδοποίηση σε περίπτωση αλλαγών στην 

απόδοση και τις λειτουργίες αυτού του προϊόντος. Αν ορισμένες ρυθμίσεις ή διαδικασίες δεν 

ειναι ίδιες, μπορείτε να πάρετε ως πρότυπο το αρχικό προϊόν.   


