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ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ & ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΑΡΧΕΙΩΝ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ

SE MP4

MP4 Player
Σημαντικές οδηγίες προφύλαξης

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν 
χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά την 
συσκευή. Έτσι θα αποφύγετε προβλήματα 
που σχετίζονται με την ασφάλεια σας και την 
καλή λειτουργία της συσκευής.

Βεβαιωθείτε πως η συσκευή είναι σβηστή 
όταν φορτίζεται την μπαταρία της συσκευής. 
Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί 
βλάβη στην ίδια την συσκευή ή το 
τροφοδοτικό της.

Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε μη συμβατό 
φορτιστή. Υπάρχει κίνδυνος καταστροφής 
της συσκευής και πρόκλησης πυρκαγιάς.

Αποφύγετε να αποσυνδέετε το τροφοδοτικό 
από την πρίζα τραβώντας το από το καλώδιο 
του. Απαγορεύεται να πιάνεται το 
τροφοδοτικό – φορτιστή με βρεγμένα χέρια. 
Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Όταν πρόκειται να αντικαταστήσετε την 
μπαταρία της συσκευής πρέπει να 
χρησιμοποιήσετε μια απόλυτα όμοια 
καινούρια μπαταρία. Σε κάθε άλλη 
περίπτωση υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.

Μην αφήνετε την συσκευή σε υγρό 
περιβάλλον και μην την ακουμπάτε σε σημεία 
που βρίσκονται κοντά σε μαγνητικό πεδίο ή 
κοντά σε χημικά.

Μην χρησιμοποιείται την συσκευή σε 
περιβάλλον όπου η θερμοκρασία ξεπερνά 
τους 40ο C ή είναι μικρότερη από 0ο C.

Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή σε 
περιβάλλον με αυξημένη υγρασία.

Μην χρησιμοποιείτε κανενός είδους υγρό 
διαλυτικό ή σπρέι για τον καθαρισμό της 
συσκευής.

Μην ακουμπάτε την συσκευή κοντά σε 
καλοριφέρ, σόμπες αερόθερμα κλπ.

Η πτώση της συσκευής μπορεί να 
προκαλέσει καταστροφή της.

Βεβαιωθείτε πως ο φορτιστής της συσκευής 
δεν είναι συνδεδεμένος πριν αλλάξετε την 
μπαταρία της συσκευής.

Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή όταν 
οδηγείτε προκειμένου να αποφύγετε πιθανό 
ατύχημα.

Να φορτίζετε την συσκευή σε μια από τις 
ακόλουθες περιπτώσεις:

 Όταν το εικονίδιο φόρτισης δείχνει πως η 
μπαταρία κοντεύει να εξαντληθεί.

 Όταν η συσκευή κλείνει αυτόματα

 Όταν η συσκευή δεν ενεργοποιείται.

Χαρακτηριστικά

 Οθόνη 2.2 ιντσών, τύπου TFT, 320 x
240, 260 χιλιάδες χρώματα.
 Υποστήριξη φορμά ήχου MP3, WMA και 
WAV.
 Αρχεία εικόνας MP4.
 Αρχεία εικόνας JPEG υψηλής ανάλυσης
 Ενσωματωμένο μεγάφωνο
 Ρυθμίσεις για μεγάλη αυτονομία
 Ενσωματωμένο μικρόφωνο και 
δυνατότητα εγγραφής μέσω εισόδου Line in.
 Θύρα USB 2.0
 Δυνατότητα ακρόασης μουσικής ενώ 
είναι ανοικτό αρχείο κειμένου.
 Υποδοχή για εξωτερική κάρτα μνήμης.
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Βασικές λειτουργίες

Ενεργοποίηση Απενεργοποίηση

Για να ενεργοποιήσετε την συσκευή πιέστε 
για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα το κουμπί 
►Ι■. Στην οθόνη της συσκευής θα εμφανιστεί 
το λογότυπο που εμφανίζεται κατά την 
φόρτωση των δεδομένων και η συσκευή θα 
μπει σε κανονική λειτουργική κατάσταση.

Για απενεργοποιήσετε την συσκευή πιέστε 
αρχικά για λίγο το κουμπί ►Ι■ - αν η 
συσκευή αναπαράγει κάποιο αρχείο - για να 
σταματήσει η αναπαραγωγή του αρχείου. 
Στην συνέχεια πατήστε πάλι για τουλάχιστον 
3 δευτερόλεπτα το κουμπί ►Ι■ για να 
σβήσετε την συσκευή.
Σημείωση: H συσκευή θα σβήσει αυτόματα 
αν η μπαταρία έχει εκφορτιστεί.

Κλείδωμα και ξεκλείδωμα κουμπιών

Μπορείτε να κλειδώσετε τα κουμπιά της 
συσκευής έτσι ώστε να αποφύγετε 
ανεπιθύμητη ενεργοποίηση λειτουργιών.

Για να κλειδώσετε τα κουμπιά της συσκευής 
πιέστε ταυτόχρονα για λίγα δευτερόλεπτα τα 
κουμπιά MENU και ►Ι■. Οι λειτουργίες των 
κουμπιών θα κλειδώσουν αυτόματα.
Για να ξεκλειδώσετε τα κουμπιά της 
συσκευής πιέστε ταυτόχρονα για λίγα 
δευτερόλεπτα τα κουμπιά MENU και ►Ι■. Τα 
κουμπιά της συσκευής θα λειτουργούν 
κανονικά.

Επανεκκίνηση

Αν η συσκευή ¯κολλήσει° κατά την διάρκεια 
της λειτουργίας της μπορείτε να την σβήσετε 
και να την θέσετε σε λειτουργία εκ νέου.

Σύνδεση με υπολογιστή και μεταφορά 
αρχείων.

Μετά την εκκίνηση του υπολογιστή σας 
μπορείτε να συνδέσετε το MP player μέσω 
ενός καλωδίου USB προκειμένου να 
τροφοδοτείται την συσκευή διαμέσου της 
θύρας USB και να έχετε δυνατότητα
μεταφοράς αρχείων. Όταν η συσκευή είναι 
συνδεδεμένη με τον υπολογιστή εμφανίζεται 
σε αυτόν σαν εξωτερικός σκληρός δίσκος. Για 
να μεταφέρετε ένα αρχείο από τον 
υπολογιστή στο MΡ player αρκεί μόνο να το 
σύρετε στην μνήμη της συσκευής.

Έλεγχος της ηχητικής έντασης

Την ηχητική ένταση μπορείτε να την 
ρυθμίσετε πιέζοντας τα κουμπιά + ή -.

Ένδειξη κατάστασης μπαταρίας

Γεμάτη μπαταρία-------------------- άδεια μπαταρία

Η συσκευή ενσωματώνει μπαταρία λιθίου 
μεγάλης χωρητικότητας. Η αυτονομία της 
μπαταρίας εξαρτάται από μια σειρά 
παραγόντων (ηχητική ένταση, χρήση οθόνης, 
χρήση, τρόπος αναπαραγωγής αρχείων 
κλπ.). Η αυτονομία της συσκευής μπορεί να 
μεγιστοποιηθεί κάνοντας τις κατάλληλες 
ρυθμίσεις στο τρόπο που σβήνει η συσκευή 
αυτόματα και στις ενδείξεις της οθόνης.

Το μενού της συσκευής

Για να μπείτε στο κεντρικό μενού της
συσκευής πιέστε σύντομα το κουμπί Menu.
Στο κεντρικό μενού της συσκευής 
εμφανίζονται οι ακόλουθες επιλογές 
(υπομενού):
Music / Video/ FM / Photo / Text / Record / 
Navigation / Game / Setting
Για να επιλέξετε ένα από τα υπομενού 
χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ◄ ► και στην 
συνέχεια πιέστε το κουμπί MENU για να 
μπείτε στο συγκεκριμένο υπομενού. Για να 
βγείτε από το υπομενού πιέστε 
παρατεταμένα το κουμπί MENU.



3

Setup (ρυθμίσεις)

Ενώ είστε στο κεντρικό μενού επιλέξτε 
Settings και στην συνέχεια πιέστε σύντομα το 
κουμπί MENU για να μπείτε στο υπομενού 
καθορισμού των ρυθμίσεων της συσκευής. 
Στην συνέχεια επιλέξτε την ρύθμιση που 
επιθυμείτε να μεταβάλετε.

Display (Ρυθμίσεις Οθόνης)

Backlight Time (Χρόνος οπίσθιου φωτισμού
οθόνης): Έχετε 6 επιλογές για τον χρόνο που 
η οθόνη θα παραμένει αναμένει μετά το 
πάτημα ενός κουμπιού: 5sec, 10sec, 15sec, 
20sec, 30sec και πάντα αναμμένη.
Lum (φωτεινότητα οθόνης): Μπορείτε να 
επιλέξετε μια από τις πέντε στάθμες 
φωτεινότητας.
Backlight mode (Λειτουργία οπίσθιου 
φωτισμού): Έχετε δύο επιλογές για τον 
τρόπο που θα λειτουργεί ο οπίσθιος 
φωτισμός της οθόνης: Κανονικός (Normal)
και Εξοικονόμησης ενέργειας μπαταρίας 
(electricity saving).

System (Ρυθμίσεις συστήματος) 

Ενώ είστε στο κεντρικό μενού επιλέξτε 
System και στην συνέχεια πιέστε σύντομα το 
κουμπί MENU για να μπείτε στο υπομενού 
System (ρυθμίσεων της συσκευής). Στην 
συνέχεια επιλέξτε την ρύθμιση που 
επιθυμείτε να μεταβάλετε.

Language (Επιλογή γλώσσας): Μπορείτε να 
επιλέξετε γλώσσα στην οποία θα 
απεικονίζονται οι ενδείξεις και το μενού της 
συσκευής.
About (Πληροφορίες): Μέσα από αυτό το 
υπομενού εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά 
με την μνήμη της συσκευής και την έκδοση 
του λογισμικού που χρησιμοποιεί. Αυτές οι 
πληροφορίες δεν μπορούν να μεταβληθούν 
από εσάς. Πιέστε το κουμπί MENU για να 
βγείτε από το συγκεκριμένο υπομενού.

Firmware Upgrade (Αναβάθμιση 
στερεολογισμικού): Επιλέγοντας αυτό το 
μενού εμφανίζεται ένα αναδυόμενο
παράθυρο που σας υπενθυμίζει πως 
πρόκειται να ενεργοποιήσετε την διαδικασία 
της αναβάθμισης του στερεολογισμικού της 
συσκευής. 

Default Set (Επαναφορά εργοστασιακών 
ρυθμίσεων): Επιλέγοντας αυτό το μενού 
εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο. 
Επιλέξτε YES αν θέλετε να επανέλθουν σε 
όλες τις παραμέτρους οι ρυθμίσεις του 

εργοστασίου της συσκευής. Επιλέξτε NO αν 
θέλετε να βγείτε από το υπομενού χωρίς να 
επανέλθουν οι εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Auto Power Off Time (καθορισμός χρόνου 
απενεργοποίησης): Σε αυτό το υπομενού 
επιλέγετε το χρόνο μετά το πέρας του οποίου 
θα σβήνει η συσκευή όταν παραμένει 
ανενεργή. Οι επιλογές που έχετε είναι : Off
(απενεργοποιημένη λειτουργία), 10min, 
15min, 30min, 60min και 120min.

Format (Διαμόρφωση μνήμης): Επιλέγοντας 
αυτό το μενού εμφανίζεται ένα αναδυόμενο 
παράθυρο. Επιλέξτε YES αν θέλετε να 
προχωρήστε στην διαδικασία της 
διαμόρφωσης της δομής της μνήμης της 
συσκευής. Σε αυτή την περίπτωση θα 
σβηστούν όλα τα δεδομένα που είναι 
αποθηκευμένα σε αυτήν. Επιλέξτε NO αν 
θέλετε να βγείτε από το υπομενού χωρίς να 
κάνετε φορμά στην μνήμη της συσκευής.

Ακρόαση Μουσικής
Λειτουργίες Play/Stop/Pause
Έχοντας συνδέσει τα ακουστικά επιλέξτε το 
υπο μενού Music. Στην συνέχεια 
χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ◄ ► επιλέξτε 
το τραγούδι που θέλετε και πιέστε το κουμπί 
MENU για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή. 
Πιέζοντας σύντομα το κουμπί σταματάτε 
προσωρινά την αναπαραγωγή. Πιέζοντας 
άλλη φορά το κουμπί ►Ι■ συνεχίζεται 
κανονικά η αναπαραγωγή του μουσικού  
αρχείου. Κατά την διάρκεια της 
αναπαραγωγής η οθόνη της συσκευής 
λειτουργεί σαν αναλυτής φάσματος.
Η συσκευή υποστηρίζει την εμφάνιση των 
στίχων του τραγουδιού αρκεί αυτοί να είναι 
αποθηκευμένοι σε ένα αρχείο τύπου lrc που 
θα βρίσκεται στον ίδιο φάκελο με το μουσικό 
αρχείο και ακριβώς το ίδιο όνομα. Για 
παράδειγμα αν το μουσικό αρχείο έχει 
ονομαστεί Angel.mp3 το αντίστοιχο αρχείο με 
τους στίχους του θα πρέπει να έχει ονομαστεί 
Angel.lrc και να έχει αποθηκευτεί στον ίδιο 
φάκελο. Πιέζοντας το κουμπί “_” μπορείτε να 
εναλλάσσετε την λειτουργία της οθόνης από 
την απεικόνιση του αναλυτή φάσματος στην 
απεικόνιση των στίχων του τραγουδιού.

Ρυθμίσεις λειτουργία αναπαραγωγής 
μουσικών αρχείων

Όταν αναπαράγεται κάποιο μουσικό αρχείο 
πιέστε παρατεταμένα το κουμπί MENU για να 
επιστρέψετε στο κεντρικό μενού. Στην 
συνέχεια επιλέξτε Music και κατόπιν Settings. 
Θα εμφανιστούν οι επιλογές που αναλυτικά 
εμφανίζονται ακολούθως. Χρησιμοποιείστε τα 
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κουμπιά με τα βέλη προκειμένου να επιλέξετε 
μια συγκεκριμένη λειτουργία.

Επανάληψη μουσικού κομματιού 

Για να καθορίσετε ένα κομμάτι ενός μουσικού 
αρχείου που θέλετε να επαναλαμβάνετε 
πιέστε παρατεταμένα το κουμπί + στο σημείο 
που θέλετε να ξεκινά το επαναλαμβανόμενο 
κομμάτι. Η ένδειξη Α θα εμφανιστεί στην 
οθόνη. Πιέστε το κουμπί + παρατεταμένα στο 
τέλος του κομματιού που θέλετε να 
επαναλαμβάνεται. Η ένδειξη Α-Β θα 
εμφανιστεί στην οθόνη και η συσκευή θα 
επαναλαμβάνει το κομμάτι που έχετε 
καθορίσει.

Repeat Mode (Τρόποι 
επαναλαμβανόμενης αναπαραγωγής):
a. Once: Η αναπαραγωγή θα 
σταματήσει όταν έχουν αναπαραχθεί, από 
μια φορά, όλα τα αρχεία μουσικής που 
υπάρχουν σε κάθε φάκελο της μνήμης
b. Repeat: Θα επαναλαμβάνεται ένα 
συγκεκριμένο αρχείο.
c. Folder Once: Θα αναπαραχθούν από μια 
φορά όλα τα μουσικά αρχεία που βρίσκονται 
στο φάκελο που έχετε επιλέξει.
d. Folder Repeat: Θα αναπαράγονται 
κυκλικά όλα τα αρχεία που βρίσκονται στο 
φάκελο που έχετε επιλέξει.
e. All once: Θα αναπαραχθούν μια φορά με 
τυχαία σειρά όλα τα αρχεία του τρέχοντα 
φακέλου.
f. All repeat: Θα αναπαράγονται 
επαναλαμβανόμενα όλα τα μουσικά αρχεία.
g. Intro: Θα αναπαράγονται τα 10 πρώτα 
δευτερόλεπτα του κάθε μουσικού κομματιού 
που βρίσκεται μέσα στον τρέχοντα φάκελο.

2. ΕQ Set (Ρυθμίσεις Ισοσταθμιστή)

Οι ρυθμίσεις που περιγράφονται ακολούθως 
δίνουν, η κάθε μια διαφορετικό ηχητικό 
αποτέλεσμα: Normal / 3D / Rock / Classic / 
Jazz / User EQ.

Επιλέγοντας την ρύθμιση User EQ μπορείτε 
να διαμορφώσετε εσείς την τονική ισορροπία, 
χρησιμοποιώντας τα κουμπιά με τα βέλη 
(που χρησιμοποιείται για να πλοηγήστε και 
στα μενού) προκειμένου να επιλέξετε 
περιοχή συχνοτήτων.

3. Play Mode (Tρόπος αναπαραγωγής 
αρχείων)

Αναπαραγωγή βίντεο αρχείων 
(κινούμενης εικόνας)

Ενώ η συσκευή αναπαράγει κάποιο αρχείο 
video πιέστε το κουμπί ►Ι■ για να 
σταματήσει η αναπαραγωγή. Πιέζοντας 
παρατεταμένα το κουμπί MENU θα βγείτε 
από το μενού αναπαραγωγής αρχείων 
βίντεο. Πιέζοντας παρατεταμένα τα βέλη 
◄ ◄ ► ► θα επιταχύνετε την 
αναπαραγωγή προς τα πίσω (αρχή αρχείου) 
ή προς τα εμπρός (τέλος αρχείου).

Voice REC (Εγγραφή φωνής)

Voice REC (Εγγραφή φωνής):Ενώ έχετε 
επιλέξει την λειτουργία εγγραφής φωνής 
πιέστε παρατεταμένα το κουμπί + για να 
ξεκινήσει η εγγραφή, πιέστε ξανά 
παρατεταμένα το κουμπί + για να 
σταματήσετε προσωρινά την εγγραφή. Πιέστε 
παρατεταμένα το κουμπί _ για να σώσετε 
(αποθηκεύσετε στην μνήμη) το αρχείο που 
έχετε γράψει. Πιέστε παρατεταμένα το 
κουμπί MENU για να αποθηκεύσετε οριστικά 
το εγγεγραμμένο αρχείο και να βγείτε από 
την λειτουργία εγγραφής.

REC Setup (Ρυθμίσεις εγγραφής)

Ενώ η συσκευή δεν αναπαράγει κάποιο 
αρχείο (STOP) πατήστε παρατεταμένα το 
κουμπί MENU για να μπείτε στο υπομενού 
ρυθμίσεων των παραμέτρων εγγραφής REC. 
Οι παράμετροι που μπορείτε να ρυθμίσετε 
είναι οι ακόλουθες:
REC QUALITY (Ποιότητα εγγραφόμενου 
αρχείου) : Σε αυτή την παράμετρο έχετε δύο 
επιλογές High και Common. Με την επιλογή 
High έχετε καλύτερη ηχητική ποιότητα αλλά 
τα αρχεία που δημιουργούνται 
καταλαμβάνουν μεγαλύτερο χώρο στην 
μνήμη. Με την επιλογή Common η ποιότητα 
εγγραφής είναι χαμηλότερη αλλά απαιτείται 
λιγότερος χώρος στην μνήμη της συσκευής.
REC VOLUME (Ηχητική ένταση 
εγγραφόμενου σήματος): Έχετε πέντε 
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επιλογές +1, +2, +3, +4, +5. Όσο υψηλότερο 
είναι ο αριθμός τόσο υψηλότερη είναι η 
στάθμη του ήχου που εγγράφεται.

Τα αρχεία που έχετε γράψει μπορεί να 
ανακληθούν μέσω του υπομενού Music Play.

Αν στην οθόνη εμφανιστεί η ένδειξη “Full
Space” σημαίνει πως δεν υπάρχει ελεύθερος 
χώρος στην μνήμη της συσκευής για να 
εγγράψετε ένα νέο αρχείο. Σβήστε κάποια 
από τα αρχεία που δεν χρειάζεστε 
προκειμένου να ελευθερώσετε χώρο από την 
μνήμη της συσκευής.

Resource Manager (Διαχείριση αρχείων)

Resources Manager
Μέσω αυτής της λειτουργίας μπορείτε να 
έχετε μια πληρέστερη εικόνα για τις ιδιότητες 
των αρχείων που υπάρχουν στην μνήμη της 
συσκευής.

Delete File (Διαγραφή αρχείων)
Επιλέξτε την εμφάνιση μουσικών αρχείων ή 
αρχείων κινούμενης εικόνας (βίντεο). Πιέστε 
το κουμπί ►Ι■ για να εμφανιστεί ένα 
παράθυρο μέσω του οποίου μπορείτε να 
διαγράψετε ένα αρχείο. Επιλέξτε YES για να 
διαγράψετε το συγκεκριμένο αρχείο ή ΝΟ για 
να ακυρώσετε την διαγραφή του αρχείου. 
Πιέστε σύντομα το κουμπί MENU για να 
επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Picture Browse (“Ξεφύλλισμα” εικόνων)

JPEG Browser (“Ξεφύλλισμα” αρχείων 
JPEG): Ενώ είστε στο μενού PHOTO πιέστε 
σύντομα το κουμπί MENU για να μπείτε στην 
λειτουργία ξεφυλλίσματος εικόνων. 
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά με τα βέλη ◄  
► για να δείτε την προηγούμενη ή την 
επόμενη εικόνα.

FM (Λειτουργίες ραδιόφωνου FM)
Μπείτε στο μενού λειτουργίας ραδιόφωνου 
(FM). Οι επιλογές που έχετε είναι οι 
ακόλουθες: Manu, Auto, Mem, Del. (Για να 
επιλέξετε κάθε μια από τις ακόλουθες 
λειτουργίες που εμφανίζονται σε ένα 
παράθυρο πρέπει να πιέσετε το κουμπί 
MENU): 

Manu (Χειροκίνητος συντονισμός): 
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά με τα βέλη ◄  

► για να αλλάξετε χειροκίνητα την 
συχνότητα συντονισμού του δέκτη. Πιέζοντας 
παρατεταμένα το κουμπί MENU βγαίνετε από 
την λειτουργία χειροκίνητου συντονισμού.

Auto (Αυτόματος συντονισμός):
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά με τα βέλη ◄  
► για να συντονιστεί αυτόματα ο 
ραδιοφωνικός δέκτης στον προηγούμενο ή 
στο επόμενο (στην ραδιοφωνική μπάντα) 
σταθμό FM.

Μem (Aποθήκευση σε θέση μνήμης ενός 
σταθμού): Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά με τα 
βέλη ◄ ►  για να επιλέξετε τον σταθμό που 
επιθυμείτε. Πιέστε το κουμπί MENU για να 
επιβεβαιώσετε πως ο σταθμός θέλετε να 
αποθηκευτεί σε μια θέση μνήμης. Ο σταθμός,
η συχνότητα του οποίου εμφανίζεται στην 
οθόνη, αποθηκεύεται στην θέση μνήμης 
σβήνοντας τον σταθμό που τυχόν 
προϋπήρχε αποθηκευμένος σε αυτή τη θέση 
μνήμης.

Del (Διαγραφή σταθμού από μια θέση 
μνήμης): Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά με τα 
βέλη ◄ ► για να επιλέξετε το σταθμό που 
θέλετε να διαγράψετε. Πιέστε το κουμπί 
MENU για να επιβεβαιώσετε πως θέλετε να 
διαγράψετε τον συγκεκριμένο σταθμό από 
την θέση μνήμη που επιλέξατε. Όταν ο 
σταθμός διαγραφεί θα εμφανιστεί η ένδειξη 
“Empty”. Πιέστε σύντομα το κουμπί MENU
για να βγείτε από την λειτουργία διαγραφής 
στην συνέχεια πιέστε παρατεταμένα το 
κουμπί MENU ώστε η συσκευή να επανέλθει 
σε κανονική λειτουργία ραδιόφωνου FM.

FM Record (Εγγραφή μια εκπομπής FM):
Ενώ ακούτε το σταθμό που θέλετε να 
γράψετε πιέστε παρατεταμένα το κουμπί +
για να ξεκινήσετε την εγγραφή. Πιέστε ξανά 
παρατεταμένα το κουμπί + για να 
σταματήσετε προσωρινά την εγγραφή. Πιέστε 
παρατεταμένα το κουμπί MENU για να 
αποθηκευτεί το αρχείο που έχετε γράψει (σαν 
μουσικό αρχείο) και να βγείτε από την 
λειτουργία εγγραφής ενός σταθμούς FM.

Σημείωση: Tο καλώδιο των ακουστικών 
λειτουργεί και σαν κεραία FM. Έτσι τα 
ακουστικά πρέπει να είναι συνδεδεμένα αν 
θέλετε να εξασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή 
λήψη ραδιοφωνικών σταθμών.

E Book (Λειτουργίες ηλεκτρονικού 
σημειωματαρίου)

Κατέβασμα αρχείων κειμένων TXT: συνδέστε 
το MP 4 player με τον υπολογιστή. Επιλέξτε 
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το αρχείο που θέλετε να κατεβάσετε και 
σώστε το σε μορφή .TXT προκειμένου να το 
αποθηκεύσετε στην μνήμη της συσκευής.

Ανάγνωση Αρχείων κειμένου: Αφού από το 
κεντρικό μενού επιλέξετε ΤΕΧΤ 
χρησιμοποιήστε τα βέλη για να επιλέξετε το 
αρχείο κειμένου που θέλετε. Στην συνέχεια 
πιέστε σύντομα το κουμπί MENU για να 
εμφανιστεί το περιεχόμενο του αρχείου 
κειμένου. Μπορείτε να ξεφυλλίσετε το αρχείο 
κειμένου που έχετε ανοίξει χρησιμοποιώντας 
τα κουμπιά με τα βέλη.

Αποθήκευση ¯σελιδοδεικτών° μέσα σε ένα 
κείμενο: ενώ είστε μέσα στο μενού E-Book
πιέστε παρατεταμένα το + για να 
εμφανιστούν οι δείκτες που έχουν 
αποθηκευτεί. Χρησιμοποιήστε τα βέλη για να 
επιλέξετε έναν δείκτη και πιέστε το κουμπί 
MENU αν θέλετε να αποθηκεύσετε το αρχείο 
κειμένου που εμφανίζεται στην τρέχουσα 
σελίδα. Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί _ για 
να μετακινήσετε έναν σελιδοδείκτη και 
χρησιμοποιήστε τα βέλη για να επιλέξετε 
έναν σελιδοδείκτη. Πιέστε το κουμπί MENU
για να ανακαλέσετε το αρχείο κειμένου που 
έχετε αποθηκεύσει.

Game (Λειτουργίες παιχνιδιών)

Μέσα από το μενού SYSTEM επιλέξτε GAME
και στην συνέχεια πιέστε σύντομα το κουμπί 
►Ι■ για να μπείτε στην οθόνη ρύθμισης των 
παραμέτρων του παιχνιδιού.

Περιγραφή κουμπιών

Πιέστε, για λίγο, το κουμπί ►Ι■ για να 
ξεκινήσετε ή σταματήσετε προσωρινά το 
παιχνίδι. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά με τα 
βέλη για να ελέγχετε την κίνηση των 
διαμαντιών. Πιέστε το κουμπί MENU για να 
αλλάξετε το σχήμα. Πιέστε σύντομα το 
κουμπί + για να αυξήσετε την ταχύτητα 
πτώσης των διαμαντιών. Πιέστε σύντομα το 
κουμπί _ για να μειώσετε την ταχύτητα 
πτώσης των διαμαντιών. Πιέστε 
παρατεταμένα το κουμπί MENU για να βγείτε 
από το παιχνίδι.

Λειτουργίες κάρτας μνήμης

Ενώ έχετε επιλέξει μια από τις λειτουργίες 
αναπαραγωγής αρχείων πιέστε το κουμπί 
MENU για να επιστρέψετε στην εμφάνιση της 
λίστας με τα αποθηκευμένα αρχεία. Στην 
συνέχεια πιέστε _ για να μπείτε στην 
λειτουργία αναζήτησης των αρχείων. 
Χρησιμοποιείστε τα κουμπιά με τα βέλη για 

να επιλέξετε την εσωτερική μνήμη της 
συσκευής ή την κάρτα μνήμης.

Λειτουργία μέσω της θύρας USB

Η συσκευή διαθέτει μια θύρα USB 2.0 με
ταχύτητα ανταλλαγής δεδομένων που φτάνει 
τα 5Μbis/sec. Όταν συνδεθεί διαμέσου της 
θύρας USB με ένα PC το τελευταίο την 
¯βλέπει° σαν έναν σκληρό δίσκο. Τα 
λειτουργικά συστήματα που υποστηρίζονται 
είναι Windows 98 (απαιτείται η εγκατάσταση 
drivers στον υπολογιστή) Windows 2000, 
Mac OS 10.3 και Linux RedHat 8.0 ή 
μεταγενέστερο. Όταν η συσκευή είναι 
συνδεδεμένη με τον υπολογιστή μέσω της 
θύρας USB παίρνει την απαραίτητη τάση 
τροφοδοσίας μέσω διαμέσου της σύνδεσης.

Λειτουργία φόρτισης / απεικόνιση 
κατάστασης μπαταρίας.

Αν η μπαταρία έχει εκφορτιστεί στην οθόνη 
θα εμφανιστεί η ένδειξη “Low Battery to
power of” και στην συνέχεια η συσκευή θα 
απενεργοποιηθεί αυτόματα. Μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε τον φορτιστή που 
συνοδεύει την συσκευή για να φορτίσετε την 
μπαταρία. Κατά την διάρκεια της φόρτισης 
στην οθόνη θα απεικονίζεται το εικονίδιο της 
μπαταρίας να φορτίζεται ενώ όταν 
ολοκληρωθεί η φόρτιση της μπαταρίας το 
εικονίδιο της μπαταρίας θα εμφανίζεται 
πλήρες. Για να φορτιστεί πλήρως η μπαταρία 
απαιτούνται 3 ώρες. 

Σημείωση: Tις δύο πρώτες φορές η 
μπαταρία πρέπει να φορτίζεται για 8 ώρες.
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Μετατροπή και αναπαραγωγή αρχείων 
βίντεο.

Μέσω το λογισμικού που συνοδεύει την 
συσκευή μπορεί να μετατραπούν αρχεία 
κινούμενης εικόνας των ακόλουθων τύπων 
WMV, RM, AVI, VOB, DAT σε αρχεία τύπου
AVI ώστε να μπορούν να αναπαραχθούν 
από την συσκευή.

1. Αρχικά εγκαταστήστε το λογισμικό που 
συνοδεύει την συσκευή

2. Στην συνέχεια ανοίξτε το πρόγραμμα AV
Converter.exe. Στην οθόνη του υπολογιστή 
θα εμφανιστεί το ακόλουθο παράθυρο

3. Κάντε κλικ στο ADD και θα εμφανιστεί το 
ακόλουθο παράθυρο που θα σας 
καθοδηγήσει για να μετατρέψετε το αρχείο 
που επιθυμείτε.

4. Επιλέξτε και ορίστε τις παραμέτρους και 
στην συνέχεια επιλέξτε το αρχείο που θέλετε 
να μετατρέψετε. Ακολούθως κάντε κλικ στο 
Start to Convert για να ξεκινήσει η διαδικασία 
μετατροπής του αρχείου.

5. Το αρχείο που έχει μετατραπεί επιτυχώς 
μπορεί να αναπαραχθεί στην συσκευή MP 4 
player. 

Εγκατάσταση των οδηγών 
προγραμμάτων σε ένα PC

Για να εγκαταστήσετε τα προγράμματα των 
οδηγών προγραμμάτων (drivers) στο PC σας
-ώστε η συσκευή να συνεργάζεται σωστά με 
αυτόν και να μπορεί να διαβάσει αρχεία που 
έχουν μετατραπεί στον υπολογιστή σας -
βάλτε τον δίσκο που συνοδεύει το MP4  
player στο CD ROM του υπολογιστή. Στην 

συνέχεια συνδέστε το MP4 player με τον 
υπολογιστή. Aπαιτείται να κρατήσετε 
πατημένο το κουμπί MENU εωσότου 
εμφανιστεί ένα παράθυρο που θα σας 
οδηγήσει στην σωστή εγκατάσταση των 
οδηγών προγραμμάτων.

1. Ακολουθήστε τις οδηγίες που 
εμφανίζονται στα παράθυρα και επιλέξτε το 
φάκελο Upgrading Tool.

2. Ακολουθήστε τις οδηγίες που 
εμφανίζονται στο παράθυρο διαλόγων για να 
εγκατασταθούν σωστά τα προγράμματα των 
οδηγών (driver) της συσκευής.

Οδηγός επίλυσης πιθανών προβλημάτων

Η συσκευή δεν λειτουργεί

Ελέγξετε αν η μπαταρία είναι φορτισμένη. 
Φορτίστε την μπαταρία.

Η λειτουργία της συσκευής έχει μπλοκάρει

Ελέγξετε αν η συσκευή έχει τεθεί σε 
λειτουργία. Ελέγξετε αν το ρυθμιστικό της 
ηχητικής έντασης είναι σε μηδενική θέση.
Ελέγξετε αν τα ακουστικά έχουν συνδεθεί 
σωστά.

Η συσκευή δεν εμφανίζεται σαν σκληρός 
δίσκος στον υπολογιστή σας

Συνδέστε καλά το καλώδιο USB με την 
αντίστοιχη θύρα του υπολογιστή αφού πρώτα 
έχετε θέσει σε λειτουργία την συσκευή.
Εγκαταστήστε εκ νέου τα προγράμματα 
¯οδηγών° που υπάρχουν στο δίσκο που 
συνοδεύει το MP4 Player.

Δεν μπορεί να γίνει εγγραφή ενός αρχείου

Ελέγξετε αν υπάρχει ικανός χώρος στην 
μνήμη της συσκευής.


