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Σηµαντικές οδηγίες προφύλαξης 
 
∆ιαβάστε 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 φορτίζετε 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 55ο 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. 
 
Σύντοµη περιγραφή 
 
Αποθήκευση και αναπαραγωγή ταινιών 
Υποστηρίζει αρχεία εικόνας µε φορµά ASF 
και MPEG 4 καθώς και όλα τα διαδεδοµένα 
αρχεία εικόνας. 
Αναπαραγωγή και εγγραφή αρχείων ήχου 
Υποστηρίζει εγγραφή και αναπαραγωγή 
αρχείων MP3. 
 
Αποσπωµένη µνήµη 
Ενσωµατωµένη µνήµη 512ΜΒ (ή 256 ή 
128ΜΒ ανάλογα µε το µοντέλο). 
Υποστηρίζονται κάρτες µνήµης τύπου SD και 
MMC µε µέγιστη χωρητικότητα 2GB. 
 
Αναζήτηση εικόνων 
∆υνατότητας «ξεφυλλίσµατος» εικόνων σε 
φορµά JPEG 
 
Θύρα USB 1.1 
Συνδέεται µε PC µέσω θύρας USB 1.1 
 
Tροφοδοσία 
Τροφοδοτικό από 220V AC σε 5V DC. 
Μπαταρία λιθίου 1200mA. 
 
Εγκατάσταση µπαταρίας 
Σύµφωνα µε το σχήµα που ακολουθεί ανοίξτε 
το κάλυµµα της υποδοχής της µπαταρίας και 
τοποθετείστε την µπαταρία ιόντων λιθίου 
δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην σωστή 
πολικότητα. 
 
Σηµείωση: H µπαταρία που χρησιµοποιεί η 
συσκευή είναι συµβατή µε τις µπαταρίες των 

Nokia 3310/3330 και 3350. 
 
 
Προσοχή: H συσκευή δεν διαθέτει διακόπτη 
RESET. Για να κάνετε RESET 
(επανεκκίνηση) στην συσκευή πρέπει να 
αφαιρέσετε και να τοποθετήσετε εκ νέου την 
µπαταρία. 
 

Άνοδος (+) 

Κάθοδος (-) 
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Εγκατάσταση κάρτας µνήµης 
 
Ανοίξτε το κάλυµµα της υποδοχής της µνήµης 
και τοποθετήστε την µνήµη µε την σωστή 
φορά. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Προσοχή: Αν εισάγετε κάρτα µνήµης για 
πρώτη φορά θα πρέπει να κάνετε φορµά 
στην συσκευή. 
 
Kαλώδιο USB 
 
Για να κατεβάσετε αρχεία από υπολογιστή 
πρέπει να χρησιµοποιήσετε το καλώδιο USB 
που θα βρείτε στην συσκευασία. Ο λεπτός 
ακροδέκτης µε τα 5PIN συνδέεται µε την 
συσκευή ενώ ο κανονικού µεγέθους 
ακροδέκτης USB µε τα 4PIN συνδέεται µε την 
αντίστοιχη θύρα του PC. Όταν στην οθόνη 
του MP4 player εµφανιστεί η ένδειξη msdc 
µπορείτε να ξεκινήσετε την διαδικασία 
κατεβάσµατος. 

 
 
Καλώδια ηχητικού σήµατος και σήµατος 
βίντεο 
Για να γράψετε στην συσκευή σήµα ήχου και 
εικόνας πρέπει να χρησιµοποιήσετε τα 
αντίστοιχα καλώδια που θα συνδεθούν στην  
αντίστοιχη υποδοχή AV IN της συσκευής 
MP4. 
 
Για να τροφοδοτήσετε µια οθόνη ή άλλη 
συσκευή µε σήµα ήχου και εικόνας από τη 
συσκευή  MP4 συνδέσετε τον ακροδέκτη του 
καλωδίου στην έξοδο AV OUT της συσκευής. 
Η άλλη άκρη του καλωδίου µε τους 
ακροδέκτες τύπου RCA συνδέεται στην 
είσοδο της συσκευής που θα αναπαράγει ήχο 
και εικόνα από το MP4. Ο κίτρινος 
ακροδέκτης συνδέεται στην είσοδο Video της 
συσκευής απεικόνισης ενώ οι ακροδέκτες 
λευκού και κόκκινου χρώµατος συνδέονται 
στις εισόδους AUDIO L και AUDIO R 
αντίστοιχα. 

 
 

Εγκατάσταση λογισµικού 
 
Σε ένα δίσκο CD υπάρχουν προγράµµατα για 
την µετατροπή των αρχείων εικόνας και ήχου 
ώστε να µπορούν να αποθηκευτούν και να H 
αναπαραχθούν από την συσκευή MP4. Αυτά 
τα προγράµµατα πρέπει να εγκατασταθούν 
σε ένα PC ή Lap tοp µε το οποίο θα 
συνδέεται η συσκευή MP4. Toποθετήστε το 
CD µε το λογισµικό στο CD ROM του 
υπολογιστή σας και εγκαταστήστε το 
υπάρχουν λογισµικό. 
 
Επεξεργασία αρχείων: 
Μόνο αρχεία τύπου MP3/MP4/MPEG 2/ AVI 
ή DAT µπορεί να αποθηκευτούν και να 
αναπαραχθούν από το SE MP4 
 
H διαδικασία µετατροπής ενός αρχείου έχει 
ως ακολούθως: 
Κάντε κλικ στο εικονίδιο “Media Converter” 
για να ανοίξει το πρόγραµµα µετατροπής 
αρχείων. 

 
 
Για να µετατρέψετε ένα αρχείο: 
Κάντε κλικ στο «κουµπί» “select media” 
Kάντε κλικ στο «κουµπί» “select destination” 
για να επιλέξετε το φάκελο που θα 
αποθηκευτεί το αρχείο που θα µετατραπεί. 
Κάντε κλικ στο «κουµπί» “convert” για να 
µετατρέψετε το αρχείο. 
 
Κατέβασµα αρχείων: 
Όταν συνδέσετε το MP 4Player 
Με τον PC σας µέσω της θύρας USB στην 
οθόνη της συσκευής θα εµφανιστεί η ένδειξη 
MSDC. Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο «Ο 
υπολογιστής µου» (My Computer) στην 
επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας θα 
εµφανιστούν δύο εξωτερικοί σκληροί δίσκοι. 
Ο ένας είναι η ενσωµατωµένη µνήµη στο 
MP4 player και ο άλλος είναι η κάρτα µνήµης. 
Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα αρχεία που 
κατεβάζετε σε αντίστοιχους καταλόγους. 
Τα αρχεία εικόνας πρέπει να αποθηκεύονται 
στον κατάλογο DCIM/100MEDIA 
Τα αρχεία MP3 στο κατάλογο MP3 

Υποδοχή κάρτας 
µνήµης 
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Τα αρχεία κινούµενης εικόνας στον κατάλογο 
Video. 
 
Προσοχή: µην κάνετε στο αναδυόµενο 
παράθυρο FORMATTING ενώ 
χρησιµοποιείτε την κάρτα SD στο 
υπολογιστή. Σε αυτή την περίπτωση τα 
αρχεία που είναι αποθηκευµένα στην 
εσωτερική µνήµη της συσκευής θα 
διαγραφούν. 
 
Περιγραφή των κουµπιών και των 
χειριστηρίων της συσκευής 
 

 
Κουµπί Power: Πατήστε το συνεχόµενα για 2 
δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε ή 
απενεργοποιήσετε την συσκευή. 
Κουµπί Α: Πιέστε αυτό το κουµπί για να 
εµφανιστούν πληροφορίες σχετικά µε το 
αναπαραγόµενο αρχείο ή για να ξεκινήσει η 
προβολή εικόνων από την µνήµη της 
συσκευής. 
Κουµπί Β: Ρύθµιση της ηχητικής έντασης ή 
καθορισµός της εικόνας από την οποία θα 
ξεκινά η προβολή. 
Χειριστήριο κίνησης κέρσορα (◄ ► ▲ ▼). 
Μέσω αυτού του χειριστηρίου επιλέγετε 
λειτουργίες από το µενού και πλοηγήστε στα 
αποθηκευµένα στην συσκευή αρχεία. 
Κουµπί ΟΚ: Πιέζοντας αυτό το κουµπί 
επιβεβαιώνετε µια εντολή – επιλογή που 
έχετε κάνει. 
Κουµπί HOLD: Μέσω αυτού το διακόπτη 
κλειδώνετε τις λειτουργίες όλων των 
κουµπιών της συσκευής. 
Κουµπί TFT ON/OF: Μέσω αυτού του 
διακόπτη ενεργοποιείτε και απενεργοποιείτε 
την λειτουργία της οθόνης. 
 
 
 

Ενεργοποίηση Απενεργοποίηση της 
συσκευής 
 
Για να ενεργοποιηθεί η συσκευή πιέστε και 
κρατήστε πιεσµένο το κουµπί POWER 
εωσότου το ενδεικτικό POWER ανάψει. 
Για να απενεργοποιήσετε την συσκευή πιέστε 
και κρατήστε πατηµένο το κουµπί POWER 
εωσότου η ένδειξη GOOD BYE εµφανιστεί 
στην οθόνη της συσκευής. 
 
Αναπαραγωγή ταινίας MP4 
 
Μπείτε στο κυρίως µενού της συσκευής και 
επιλέξτε το εικονίδιο VIDEO. Στην συνέχεια 
πιέστε το κουµπί OK για να επιλέξετε την 
λειτουργία αναπαραγωγής αρχείων 
κινούµενης εικόνας. 
 

 
 
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της 
οθόνης ON/OFF 
 
Σύρετε τον διακόπτη TFT ON/OFF προς τα 
δεξιά για να απενεργοποιήσετε την οθόνη. 
Σύρτε τον διακόπτη προς τα αριστερά για να 
ενεργοποιήσετε την οθόνη. 
 
∆ιακόπτης κλειδώµατος λειτουργιών HOLD 
Ενώ η συσκευή είναι ενεργοποιηµένη σύρτε 
τον διακόπτη HOLD προς τα δεξιά για να 
«κλειδώσετε» όλα τα κουµπιά και τις 
λειτουργίες της συσκευής. Σύρτε τον 
διακόπτη προς τα αριστερά για να  
ενεργοποιήσετε πάλι τις λειτουργίες των 
κουµπιών. 
 
Προσοχή: Aν ο διακόπτης HOLD είναι 
ενεργοποιηµένος (έχει συρθεί προς τα δεξιά) 
η συσκευή δεν µπορεί να ενεργοποιηθεί. 
 
Αναπαραγωγή ταινιών MP4 
 
Μπείτε στο κυρίως µενού της συσκευής και 
επιλέξτε το εικονίδιο VIDEO µέσω των 
χειριστηρίων κίνησης του κέρσορα (◄  ► ▲ 
▼). Στην συνέχεια πιέστε το κουµπί OK για 
να επιλέξετε την λειτουργία αναπαραγωγής 
αρχείων κινούµενης εικόνας. 
Μέσω των χειριστηρίων ◄  ► ▲ ▼ επιλέγετε 
το αρχείο που θέλετε να δείτε και στην 
συνέχεια πατάτε το κουµπί OK για να 
ξεκινήσει η αναπαραγωγή. 

Έξοδος ακουστικών 

Είσοδος AV 

Ενδεικτικά 
φόρτισης & 
λειτουργίας 

Οθόνη 

Κουµπιά κίνησης 
κέρσορα 
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Όταν βρίσκεστε σε λειτουργία 
«ξεφυλλίσµατος» - αναζήτησης αρχείων 
χρησιµοποιήστε το κουµπί Β τα κουµπιά  ▲ 
▼ και τέλος το κουµπί ΟΚ προκειµένου να 
επιλέξετε και να σβήσετε ένα αρχείο. 
Όταν αναπαράγετε ένα αρχείο 
χρησιµοποιήστε του κουµπί Β, τα κουµπιά ◄  
► και πάλι το κουµπί Β για να αυξήσετε ή να 
µειώσετε την ηχητική ένταση. 
Σε λειτουργία αναπαραγωγής κρατήστε 
πιεσµένο το κουµπί ► για να κινηθείτε 
γρήγορα προς το τέλος του αρχείου. 
Κρατήστε πιεσµένο το κουµπί ◄ για να 
κινηθείτε γρήγορα προς την αρχή του αρχείου 
που αναπαράγεται. 
Σε λειτουργία αναπαραγωγής πιέστε το 
κουµπί  ▲ ▼ για να επιλέξετε το 
προηγούµενο ή το επόµενο αρχείο. 
 
Αναπαραγωγή µουσικών αρχείων MP3 
 
Μπείτε στο κυρίως µενού της συσκευής και 
επιλέξτε το εικονίδιο AUDIO µέσω των 
χειριστηρίων κίνησης του κέρσορα (◄  ► ▲ 
▼). Στην συνέχεια πιέστε το κουµπί OK για 
να επιλέξετε την λειτουργία αναπαραγωγής 
αρχείων ήχου. 
Μέσω των χειριστηρίων ◄  ► ▲ ▼ επιλέγετε 
το αρχείο που θέλετε να ακούσετε και στην 
συνέχεια πατάτε το κουµπί OK για να 
ξεκινήσει η αναπαραγωγή. 
 
Όταν βρίσκεστε σε λειτουργία 
«ξεφυλλίσµατος» - αναζήτησης αρχείων 
χρησιµοποιήστε το κουµπί Β τα κουµπιά  ▲ 
▼ και τέλος το κουµπί ΟΚ προκειµένου να 
επιλέξετε και να σβήσετε ένα αρχείο. 
Όταν αναπαράγετε ένα αρχείο 
χρησιµοποιήστε του κουµπί Β, τα κουµπιά ◄  
► και πάλι το κουµπί Β για να αυξήσετε ή να 
µειώσετε την ηχητική ένταση. 
Σε λειτουργία αναπαραγωγής κρατήστε 
πιεσµένο το κουµπί ► για να κινηθείτε 
γρήγορα προς το τέλος του αρχείου. 
Κρατήστε πιεσµένο το κουµπί ◄ για να 
κινηθείτε γρήγορα προς την αρχή του αρχείου 
που αναπαράγεται. 
Σε λειτουργία αναπαραγωγής πιέστε το 
κουµπί  ▲ ▼ για να επιλέξετε το 
προηγούµενο ή το επόµενο αρχείο. 
 
 
 

Περιγραφή λειτουργιών 
 
Ξεφύλλισµα αρχείων εικόνας jpg 
 
Μπείτε στο κυρίως µενού της συσκευής και 
επιλέξτε το εικονίδιο JPG µέσω των 
χειριστηρίων κίνησης του κέρσορα (◄  ► ▲ 
▼). Στην συνέχεια πιέστε το κουµπί OK για 
να επιλέξετε την λειτουργία “ξεφυλλίσµατος” 
φωτογραφικών αρχείων .jpg. 
 
Όταν βρίσκεστε σε λειτουργία 
«ξεφυλλίσµατος» - αναζήτησης αρχείων 
χρησιµοποιήστε το κουµπί Β τα κουµπιά  ▲ 
▼ και τέλος το κουµπί ΟΚ προκειµένου να 
επιλέξετε και να σβήσετε ένα αρχείο εικόνας. 
Κατά την διάρκεια της προβολής εικόνας 
πιέζοντας το κουµπί Α επιλέγετε την προβολή 
των εικόνων σαν slide show. Πιέζοντας ξανά 
το κουµπί Α η συσκευή επανέρχεται σε 
κανονική λειτουργία. 
 
Κατά την διάρκεια της προβολής µιας εικόνας 
πιέζοντας το κουµπί B ορίζετε αυτή την 
εικόνα να εµφανίζεται σαν φόντο στην οθόνη 
εικόνα εκκίνησης 
 
Εγγραφή σήµατος από τηλεοπτικό δέκτη 
 
Συνδέστε σωστά τα καλώδια Audio & Video 
µεταξύ τηλεόρασης και MP4 player. (Από µια 
έξοδο AV της τηλεόρασης στην είσοδο AV IN 
του MP4 Player). Μπείτε στο κυρίως µενού 
της συσκευής και επιλέξτε το εικονίδιο 
RECORD µέσω των χειριστηρίων κίνησης 
του κέρσορα (◄  ► ▲ ▼). Στην συνέχεια 
πιέστε το κουµπί OK για να επιλέξετε την 
λειτουργία εγγραφής. Επιλέξτε AN IN/AUDIO 
IN µε τα κουµπιά ▲ ▼ και πατήστε το κουµπί 
ΟΚ για να ξεκινήσει η εγγραφή. Πατήστε ξανά 
το κουµπί ΟΚ για να σταµατήσει η εγγραφή. 
 
Εγγραφή ήχου 
 
Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία όπως 
παραπάνω και επιλέξτε σαν είσοδο του 
ηχητικού σήµατος MIC. 
 
∆ιαγραφή αρχείου 
 
Ενώ έχετε επιλέξει ένα από τους τρόπους 
αναπαραγωγής αρχείων της συσκευής 
(VIDEO/AUDIO/JPG)  
 
χρησιµοποιήστε το κουµπί Β στην συνέχεια 
τα κουµπιά  ▲ ▼ και τέλος το κουµπί ΟΚ 
προκειµένου να επιλέξετε και να σβήσετε ένα 
αρχείο. 
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Εµφάνιση πληροφοριών σχετικά µε το 
αναπαραγόµενο αρχείο 
 
Ενώ έχετε επιλέξει ένα από τους τρόπους 
αναπαραγωγής αρχείων της συσκευής 
(VIDEO ή JPG) χρησιµοποιήστε το κουµπί Α 
για να εµφανιστούν στην οθόνη πληροφορίες 
σχετικές µε τα αναπαραγόµενα αρχεία.  
 
Ρύθµιση της ηχητικής έντασης 
 
Κατά την διάρκεια αναπαραγωγής ενός 
αρχείου MP3/MP4 πιέστε το κουµπί Β στην 
συνέχεια τα ◄  ► και στην συνέχεια πάλι το 
Β προκειµένου να αυξήσετε ή να µειώσετε 
την ηχητική ένταση. 
 
Προβολή εικόνων σαν slide  
 
Επιλέξτε µια εικόνα µέσω των κουµπιών ◄  
► ▲ ▼ στην συνέχεια πατήστε το κουµπί ΟΚ 
για να προβληθεί η εικόνα. Πιέζοντας το 
κουµπί Α ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε η 
προβολή εικόνων σαν slide. 
 
Πώς να καθορίσετε µια εικόνα ώστε να 
εµφανίζεται κατά την εκκίνηση της 
συσκευής 
 
Επιλέξτε µια εικόνα µέσω των κουµπιών ◄  
► ▲ ▼ στην συνέχεια πατήστε το κουµπί ΟΚ 
για να προβληθεί η εικόνα. Πιέστε το κουµπί 
Β και αυτή η εικόνα θα προβάλλεται - αντί 
λογότυπου – κατά την διάρκεια εκκίνησης της 
συσκευής. 
 
Φόρτιση 
 
Το MP 4 Player φορτίζεται όταν το ενδεικτικό 
led φόρτισης του είναι αναµµένο. Η µπαταρία 
του έχει φορτιστεί πλήρως όταν το ενδεικτικό 
φόρτισης του αναβοσβήνει. 
 
Ρύθµιση ενδείξεων χρόνου 
 
Μπείτε στο µενού SETUP και στην συνέχεια 
επιλέξτε DATE&TIME. Χρησιµοποιήστε τα 
κουµπιά ◄  ► ▲ ▼ προκειµένου να ορίσετε 
την ηµεροµηνία (DATE) και την ώρα (ΤΙΜΕ). 
 
Ενεργοποίηση του ενσωµατωµένου 
µεγάφωνου 
 
Μπείτε στο µενού SETUP και στην συνέχεια 
επιλέξτε SPEAKER. Μετά επιλέξτε ΟΝ (για να 
ενεργοποιήσετε το µεγάφωνο ή OFF για να το 
απενεργοποιήσετε). 
 
 
 

Επιλογή γλώσσας απεικόνισης ενδείξεων 
 
Μπείτε στο µενού SETUP και στην συνέχεια 
επιλέξτε LANGUAGE. Χρησιµοποιήστε τα 
κουµπιά ◄  ► ▲ ▼ προκειµένου να 
επιλέξετε την γλώσσα στην οποία θα 
απεικονίζονται οι ενδείξεις και το µενού της 
συσκευής. 
 
Επιλογή µέσου αποθήκευσης (µνήµης) 
 
Μπείτε στο µενού SETUP και στην συνέχεια 
επιλέξτε STORAGE. 
Για να χρησιµοποιήσετε την ενσωµατωµένη 
µνήµη επιλέξτε NANDFLASH 
Για να επιλέξετε την κάρτα µνήµης επιλέξτε 
SD. 
Επιλέγοντας UPDATE µπορείτε να 
«κατεβάσετε» στην συσκευή νέα αρχεία. 
 
Ενεργοποίηση εξόδου TV 
 
Μπείτε στο µενού SETUP και στην συνέχεια 
επιλέξτε TV OUT. H έξοδος σήµατος (οπτικού 
και ηχητικού) ενεργοποιείται. Επιλέγοντας 
LCD η εικόνα θα εµφανίζεται στην 
ενσωµατωµένη στην οθόνη συσκευή. 
 
Επαναφορά εργοστασιακών ρυθµίσεων 
 
Μπείτε στο µενού SETUP και  
επιλέξτε default στην συνέχεια πιέστε το 
κουµπί ΟΚ για να επανέλθουν οι 
εργοστασιακές ρυθµίσεις της συσκευής. 
 
Φορµά µέσων αποθήκευσης 
 
Μπείτε στο µενού SETUP και στην συνέχεια 
επιλέξτε FORMAT 
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Άλλες δυνατότητες 
 
Παχνίδια 
 

 
Φιδάκι 
Μπείτε στο µενού ΑCCESSORY και στην 
συνέχεια επιλέξτε SNAKE. Χρησιµοποιήστε 
τα κουµπιά ◄  ► ▲ ▼ για να παίξετε το 
παιχνίδι. 
 
Russian 
Μπείτε στο µενού ΑCCESSORY και στην 
συνέχεια επιλέξτε RUSSIAN. Χρησιµοποιήστε 
τα κουµπιά ◄  ► ▲ ▼ για να παίξετε το 
παιχνίδι. 
 
Έλεγχος µνήµης 
Για να ελέγξετε την κατάσταση της µνήµης 
της συσκευής επιλέξτε ΑCCESSORY και 
στην συνέχεια επιλέξτε MEMORY. 
 
Ηµερολόγιο 
Για να δείτε την τρέχουσα ηµεροµηνία 
επιλέξτε ΑCCESSORY και στην συνέχεια 
CALENDAR. 
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Τύπος MP 101 
∆ιαστάσεις (mm): 101 x 69,5 x 20 
Βάρος (gr): 144g µε µπαταρία /106g χωρίς 
µπαταρία. 
Απόκριση συχνότητας: 20Hz-20KHz 
Έξοδος ακουστικών: 200mW/32Ω 
Λόγος σήµατος προς θόρυβο: >90dB 
Τύπος Αρχείων βίντεο ASF 
Αρχεία που µετατρέπονται: 
DAT/VOB/MOV/WMV/AVI 
Αρχεία ηχητικού σήµατος: MP3/WAV/WMA 
Φωτογραφικά αρχεία: JPG 
Οθόνη: 2.5’’ 480 x 234  
Θύρα USB: USB 1.1 
Χρόνος εγγραφής : από 35 έως 145 λεπτά 
ανάλογα µε την χρησιµοποιούµενη µνήµη. 
Αυτονοµία µπαταρίας: 3.5 ώρες σε 
αναπαραγωγή κινούµενης εικόνας. 4 ώρες σε 
αναπαραγωγή ήχου. 
 
• Αν ο υπολογιστής σας δεν µπορεί 
να αναπαράξει αρχεία τύπου ASF 
παρακαλούµε ελέγξετε αν έχετε 
εγκαταστήσει σωστά το πρόγραµµα 
DIVX. 

• Παρακαλούµε να χρησιµοποιείτε 
στον υπολογιστή σας την έκδοση 9 (ή 
νεότερες) του Media Player. 
• Πάντα να σβήνετε την συσκευή 
πριν επιλέξετε την έξοδο TV OUT. 
 
Σηµαντικές σηµειώσεις σχετικά µε 
την αποθήκευση αρχείων: 
• To µέγεθος του αρχείου δεν 
µπορεί να είναι µεγαλύτερο από την 
διαθέσιµη µνήµη της συσκευής. 
• Ποτέ µην αποσυνδέετε την κάρτα 
µνήµης ή το καλώδιο USB κατά την 
διάρκεια µεταφοράς αρχείων. Ποτέ 
µην διακόπτετε την λειτουργία της 
συσκευής ή του υπολογιστή κατά την 
διάρκεια της µεταφοράς αρχείων. 
• Μετά την ολοκλήρωση της 
µεταφοράς δεδοµένων πρώτα 
σταµατήστε την λειτουργία της 
σύνδεσης USB και στην συνέχεια 
αποσυνδέσετε το καλώδιο. 
• (Αν χρησιµοποιείτε Windows 98 
περιµένετε πρώτα 2 δευτερόλεπτα και 
στην συνέχεια αποσυνδέσετε το 
καλώδιο USB). 
 
Επιλογή µέσου αποθήκευσης: 
• H συσκευή υποστηρίζει κάρτες µνήµης 
SD/MMC. Όταν τοποθετείτε µια κάρτα η 
συσκευή θα διαβάζει αρχικά τα δεδοµένα 
που υπάρχουν στην κάρτα µνήµης. Για να 
«δείτε» την ενσωµατωµένη στην συσκευή 
µνήµη θα πρέπει να την επιλέξετε µέσω του 
µενού. 
 
Προσοχή: Όταν συνδέετε µια κάρτα µνήµης, 
περιµένετε το µήνυµα πως η κάρτα λειτουργεί 
φυσιολογικά πριν ξεκινήσετε την ανάγνωση-
αναπαραγωγή αρχείων από αυτή.   


