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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
1. Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν τη χρήση της συσκευής. 
2. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες. Σεβαστείτε όλες τις προειδοποιήσεις.  
3. Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες. 
4. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό. 
5. Καθαρίστε μόνο με στεγνό πανί.  
6. Μη φράσετε τις οπές εξαερισμού.  
7. Εγκαταστήστε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.   
8. Μην την εγκαταστήσετε κοντά σε πηγές θερμότητας όπως π.χ. καλοριφέρ, αερόθερμα, σόμπες, φούρνους ή 

άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανόμενων των ενισχυτών), που μπορεί να παράγουν θερμότητα. 
9. Μην παραβλέπετε τον παράγοντα ασφάλειας που παρέχει το βύσμα πολικότητας ή γείωσης. Το βύσμα 

πολικότητας έχει δύο λεπίδες εκ των οποίων η μία είναι πιο πλατιά. Το βύσμα γείωσης έχει δύο λεπίδες και 
μία τρίτη προεξοχή, που αποτελεί τη γείωση. Η πλατιά λεπίδα ή η τρίτη προεξοχή 
παρέχονται για την ασφάλειά σας. Αν το παρεχόμενο βύσμα δεν ταιριάζει στην πρίζα, 
απευθυνθείτε σε έναν ηλεκτρολόγο για την αντικατάσταση της πρίζας. 

10. Χρησιμοποιήστε μόνο αξεσουάρ εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή. 
11. Χρησιμοποιήστε μόνο καρότσι, τρίποδο, βραχίονα στήριξης ή τραπέζι που να είναι 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή ή να πωλούνται μαζί με τη συσκευή. Όταν χρησιμοποιείτε 
καρότσι για τη μεταφορά και έχετε τη συσκευή φορτωμένη πάνω του, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί ώστε να 
αποφύγετε τραυματισμό από τυχόν ανατροπή του φορτίου. 

12. Για επισκευές θα πρέπει να απευθυνθείτε μόνο σε εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό. Απαιτείται επισκευή σε 
περίπτωση που υποστεί οποιαδήποτε βλάβη η συσκευή ή το καλώδιο, αν έχει πέσει υγρό στη συσκευή ή αν 
έχουν μπει αντικείμενα στο εσωτερικό της. Επίσης, αν έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, αν δεν λειτουργεί 
κανονικά ή αν έχει πέσει κάτω. 

13. Η συσκευή δεν θα πρέπει να εκτεθεί σε πιτσιλιές ή νερό και δεν θα πρέπει να τοποθετήσετε πάνω της 
αντικείμενα γεμάτα με υγρό, όπως βάζα.  

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

 
   iDance I’m the Star       Οδηγίες Χρήσης  4x μπαταρίες AA   Καλώδιο ήχου      Δέκτης Bluetooth 
                       με βύσμα Mini 
 
 

 

Είμαι Αστέρι! 

Οδηγίες Χρήσης 
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ΔΗΛΩΣΗ FCC 
 
Αυτός ο εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και έχει διαπιστωθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια ψηφιακών 
συσκευών Κατηγορίας Β, σύμφωνα με το Τμήμα 15 των Κανόνων FCC. Αυτά τα όρια έχουν 
σχεδιαστεί για να παρέχουν προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακά περιβάλλοντα. 
Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων 
και, αν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει 
επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Δεν υπάρχει εγγύηση ότι δεν θα υπάρξουν 
παρεμβολές σε κάποια συγκεκριμένη εγκατάσταση.  
Εάν αυτός ο εξοπλισμός προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στο ραδιόφωνο ή την τηλεόραση, 
γεγονός που μπορεί να προσδιοριστεί με την απενεργοποίηση και ενεργοποίηση του εξοπλισμού, 
ο χρήστης ενθαρρύνεται να προσπαθήσει να διορθώσει τις παρεμβολές με ένα ή περισσότερα 
από τα ακόλουθα μέτρα: 
- Επανατοποθετήστε ή μετακινήστε την κεραία λήψης. 
- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη. 
- Συνδέστε τη συσκευή σε μια πρίζα διαφορετικού κυκλώματος από εκείνο στο οποίο είναι 
συνδεδεμένος ο δέκτης. 
- Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/ τηλεόρασης για βοήθεια. 
Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το Τμήμα 15 των Κανόνων FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις 
ακόλουθες δύο προϋποθέσεις: 
(1) αυτή η συσκευή δεν πρέπει να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές, και 
(2) αυτή η συσκευή πρέπει να μπορεί να δέχεται τυχόν παρεμβολές, συμπεριλαμβανομένων των 
παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία. 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Έκθεση σε ακτινοβολία ραδιοσυχνοτήτων. Η ακτινοβολία που παράγει αυτή 
η συσκευή βρίσκεται κάτω από τα επιτρεπτά όρια σύμφωνα με τους Κανόνες FCC και τα όρια 
έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες της βιομηχανίας του Καναδά. Οι κανονισμοί FCC αναφέρουν ότι ο 
χρήστης πρέπει να γνωρίζει πως αν πραγματοποιήσει αλλαγές σ’ αυτή τη συσκευή, οι οποίες δεν 
είναι εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή, ενδέχεται να ακυρωθεί η εξουσιοδότηση του χρήστη 
να χρησιμοποιεί τη συσκευή. Η συσκευή δεν θα πρέπει να λειτουργεί κοντά σε κεραία ή 
αναμεταδότη. Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις FCC και IC σχετικά με την 
έκθεση σε ραδιοσυχνότητες σε δημόσιο ή μη ελεγχόμενο περιβάλλον. 
 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Τροφοδοσία 4x μπαταρίες ΑΑ 1.5V 

Πηγές εισόδου ήχου Aux (Line-in)/ Μικρόφωνο/ Κουδουνάκια 

Ισχύς εξόδου 1W στο 1x 2” 

 
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά είναι ενδεικτικά. Οι τιμές τους μπορεί να διαφέρουν. Λόγω των 
συνεχών βελτιώσεων που υφίσταται η συσκευή, ορισμένα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί ν’ 
αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.  
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1. Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση (On/Off) – Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Η 
συσκευή θα ξεκινήσει μια μικρή επίδειξη της λειτουργίας της. Πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να διακόψετε την 
λειτουργία επίδειξης. Κρατήστε πατημένο αυτό το πλήκτρο για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή. 

2. Κύρια ένταση – Περιστρέψτε αυτό το ροδάκι για να ελέγξετε την κύρια ένταση του ήχου.  
3. Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση μικροφώνου – Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε το μικρόφωνο 

ή για να το απενεργοποιήσετε. Η συσκευή θα σας ενημερώσει σχετικά με την κατάσταση του μικροφώνου (αν είναι 
ενεργοποιημένο ή απενεργοποιημένο) μόλις πιέσετε αυτό το πλήκτρο.  

4. *Ήχος (επευφημίες) – Πιέστε αυτό το πλήκτρο στο μικρόφωνο για ν’ ακουστούν επευφημίες από πλήθος ατόμων.  
5. *Ήχος (ντραμς) – Πιέστε αυτό το πλήκτρο για ν’ ακουστούν ντραμς. 
6. *Ήχος (DJ) – Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να ακουστούν ήχοι σκρατς.   
7. *Ήχος (Χειροκρότημα) – Πιέστε αυτό το πλήκτρο για ν’ ακουστούν χειροκροτήματα.  
8. *Ήχος (Γέλια) – Πιέστε αυτό το πλήκτρο για ν’ ακουστούν γέλια. 
Σημείωση: Υπάρχουν τέσσερις διαφορετικοί τύποι ήχου για κάθε πάτημα πλήκτρου. Πιέστε επαναλαμβανόμενα το κάθε 
πλήκτρο για να επιλέξετε τον επόμενο (1>2>3>4>1… κ.ά.). 
9. Αλλοίωση φωνής (Άντρας)- Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να αλλοιώσετε τη φωνή σας ώστε να ακούγεται βαριά 

αντρική.  
10. Αλλοίωση φωνής (Γυναίκα)- Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να αλλοιώσετε τη φωνή σας ώστε να ακούγεται 

γυναικεία. 
11. Φωνή (Ηχώ) – Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να προσθέσετε εφέ ηχούς στη φωνή σας που ακούγεται μέσω του 

μικροφώνου. 
12. Αλλοίωση φωνής (Ρομπότ)- Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να αλλοιώσετε τη φωνή σας ώστε να ακούγεται σαν 

ρομπότ. 
Σημείωση: Υπάρχουν τρεις διαφορετικές φωνές για κάθε πάτημα πλήκτρου. Πιέστε επαναλαμβανόμενα το κάθε πλήκτρο 
για να επιλέξετε την επόμενη (1>2>3>Απενεργοποίηση>1… κ.ά.). 
13. Απενεργοποίηση φωνητικών – Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να μην ακούγονται τα φωνητικά του τραγουδιού που 

αναπαράγεται. Αυτό ενδέχεται να σας βοηθήσει κατά τη διάρκεια του Karaoke. Πιέστε το ξανά για να επανέλθουν 
τα αρχικά φωνητικά.  

(ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία απενεργοποίησης των φωνητικών ισχύει μόνο αν η μουσική προέρχεται από 
καλώδιο που είναι συνδεδεμένο στην υποδοχή εισόδου ήχου (Aux/ Line in. Δεν ισχύει μέσω σύνδεσης Bluetooth). 
14. Εγγραφή – Πιέστε για αναπαραγωγή κάποιας ηχογράφησης ή κρατήστε πατημένο αυτό το πλήκτρο για να 

ξεκινήσετε νέα ηχογράφηση.  
15. & 16. Προγράμματα φωτισμού δακτυλίου LED – Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να επιλέξετε κάποιο από τα 

προγράμματα φωτισμού LED του δακτυλίου της συσκευής. Υπάρχουν συνολικά 17 προγράμματα διαθέσιμα, 
ανάμεσα στα οποία μπορείτε να επιλέξετε. Πιέστε το πλήκτρο για να επιλέξετε το επόμενο πρόγραμμα φωτισμού 
του δακτυλίου. Ο αριθμός LED που ανάβουν δείχνει τον αριθμό του προγράμματος.  
Ή κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για ν’ απενεργοποιήσετε το φωτισμό του δακτυλίου LED.  

Παράδειγμα: Πρόγραμμα #2   Παράδειγμα: Πρόγραμμα #4   Παράδειγμα: Πρόγραμμα #11 
 
17. & 18. Πρόγραμμα ντισκομπάλας – Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να επιλέξετε προγράμματα 
ντισκομπάλας. Είναι διαθέσιμα 4 προγράμματα ντισκομπάλας. Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να επιλέξετε το 
επόμενο πρόγραμμα (1> 2> 3> 4> Απενεργοποίηση> 1… κ.ά.). 
19. Είσοδος ήχου (Aux/ Line-in) – Συνδέστε την επιθυμητή πηγή ήχου (iPhone/iPod/Smartphone/Tablet) 
στην υποδοχή εισόδου ήχου (Aux/ Line-in) της  συσκευής (19) χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο 
ήχου. Αναπαράγετε μουσική στην πηγή ήχου και τραγουδήστε στο μικρόφωνο για να ακούσετε το 
εκπληκτικό σας αποτέλεσμα. Μπορείτε αν θέλετε να αλλοιώσετε και την φωνή σας! Επίσης, μπορείτε να 
πραγματοποιήσετε ηχογράφηση της φωνής σας ενώ τραγουδάτε για να εντυπωσιάσετε τους φίλους σας! Ή 
μπορείτε να συνδέσετε τον παρεχόμενο δέκτη Bluetooth στην υποδοχή εισόδου ήχου (Aux/ Line-in) της 
συσκευής για ασύρματη μεταφορά (streaming) της μουσικής σας από την πηγή ήχου στο νέο σας iDance 
I’m the Star! 
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20. Ηχείο. 
21. Μπαταρία – Ξεβιδώστε για ν’ ανοίξετε το κάλυμμα και τοποθετήστε 4x μπαταρίες 1.5V AA 

σύμφωνα με την κατεύθυνση (πολικότητα) που εικονίζεται στο εσωτερικό της θήκης των 
μπαταριών.  

22. Βάση για Smartphone/ Tablet – Κατά τη σύνδεση πηγής ήχου (smartphone/ tablet) στο 
iDance I’m the Star μέσω καλωδίου ήχου στην υποδοχή εισόδου ήχου (Aux/ Line-in), 
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη βάση για να ακουμπήσετε το Smartphone/ Tablet 
σας. 

 

Ενεργοποίηση του iDance I’m the Star 
Κοιτάξτε στην πίσω πλευρά του iDance I’m the Star και ξεβιδώστε τη βίδα ώστε να ανοίξετε το 
κάλυμμα της θήκης των μπαταριών. Στη συνέχεια τοποθετήστε 4x μπαταρίες 1,5VAA σύμφωνα 
με την κατεύθυνση (πολικότητα) που εικονίζεται στο εσωτερικό της θήκης των μπαταριών. Κλείστε 
το κάλυμμα της θήκης των μπαταριών και βιδώστε ξανά τη βίδα. 
Πιέστε το πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης (On/Off) για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή 
ή κρατήστε το πατημένο για απενεργοποίηση. 

Αυτόματη απενεργοποίηση 
Για εξοικονόμηση ενέργειας στη μπαταρία, το iDance I’m the Star θα απενεργοποιηθεί αυτόματα 
αν δεν πατήσετε κάποιο πλήκτρο για χρονικό διάστημα 5 λεπτών. 

Ηχογράφηση των τραγουδιών σας με το iDance I’m the Star 
Γνωρίζατε ότι μπορείτε να ηχογραφήσετε τη φωνή σας ενώ τραγουδάτε με το iDance I’m the Star; 
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα και είστε έτοιμοι! 
1. Ενεργοποιήστε το μικρόφωνο πιέζοντας το πλήκτρο που βρίσκεται στο πάνω μέρος του μικροφώνου 

και ετοιμαστείτε να επιλέξετε τα αγαπημένα σας φωνητικά εφέ (ηχώ ή αλλοίωση φωνής).  
2. Συνδέστε την επιθυμητή πηγή ήχου (iPhone/iPod/Smartphone/Tablet) στην υποδοχή εισόδου ήχου 

(Aux/ Line-in) της  συσκευής χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο ήχου. 
3. Περιστρέψτε το ροδάκι επιλογής έντασης του ήχου και αναπαράγετε τη μουσική σας (ή επιλέξτε τη 

λειτουργία απενεργοποίησης των φωνητικών αν θέλετε να μην ακούγονται τα φωνητικά του αρχικού 
τραγουδιού). 

4. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο εγγραφής (14) για να ξεκινήσετε την ηχογράφηση. Η συσκευή θα σας 
ρωτήσει αν θέλετε να κάνετε ηχογράφηση στη θέση αποθήκευσης Song #1 ή Song #2. Ο δακτύλιος 
LED θα αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης και θα δείχνει Song #1 ή Song #2.  

 
5. Αναπαράγετε μουσική από την πηγή σας και τραγουδήστε στο μικρόφωνο για 150 

δευτερόλεπτα (το πολύ) για κάθε τραγούδι. Πιέστε ξανά το πλήκτρο Εγγραφής για να 
σταματήσετε την ηχογράφηση και να αποθηκεύσετε το τραγούδι σας στη μνήμη της 
συσκευής. 

Αναπαραγωγή της ηχογράφησής σας 
Αφού πραγματοποιήσετε την επιθυμητή ηχογράφηση, μπορείτε να πιέσετε το πλήκτρο Εγγραφής 
για αναπαραγωγή του τραγουδιού 1 ή 2 (Song #1 ή Song #2). Πιέστε το πλήκτρο Εγγραφής κατά 
τη διάρκεια της αναπαραγωγής για να διακόψετε την αναπαραγωγή και πιέστε ξανά για να 
επιλέξετε το επόμενο τραγούδι (#1>#2>#1>#2…κ.ά.). 
Μπορείτε να κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο Εγγραφής για να ξεκινήσετε μια νέα ηχογράφηση 
και να αντικαταστήσετε την προηγούμενη ηχογράφησή σας.  


