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            ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ – ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε.. 

 
ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΧΟΥ 

 
Οδηγίες χρήσης 
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MP471SL/MP472BL/MP473PK 

MP591SL/MP592BL/MP593PK 

MP383PK 
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Αυτή η συσκευή MP3 υποστηρίζει αρχεία MP1, MP2, MP3, WMA, WMV ή WAV. Έχει εξαιρετικά υψηλή 

αξιοπιστία, κομψή εμφάνιση και σας προσφέρει εξαιρετική απόδοση.  

Επισκόπηση 
●Κομψός εξωτερικός σχεδιασμός 

Μοναδικός σχεδιασμός, κατάλληλος για κράτημα στο χέρι. 
●Υποστήριξη πολλών μορφών αρχείων  
 Η συσκευή αναγνωρίζει αρχεία MP1, MP2, MP3, WMA, WMV και WAV. 
●Διαθέσιμη αναβάθμιση λογισμικού 
 Μπορείτε να κάνετε λήψη λογισμικού αναβάθμισης από το internet, για να βελτιώσετε τη λειτουργία της 
συσκευής.  
●Τηλεφωνικός κατάλογος 
    Ενσωματωμένη δυνατότητα φορητού τηλεφωνικού καταλόγου. 
●Ηλεκτρονικά έγγραφα 
    Μπορείτε να κάνετε λήψη στη συσκευή αρχείων κειμένου και να τα διαβάσετε όποτε θέλετε.  
●Μνήμη USB 

Διαχειριστείτε τα αρχεία σας στη μνήμη USB χωρίς καθορισμένο λογισμικό, χωρίς την ανάγκη οδηγών 
για WIN 98 ή νεότερη έκδοση. 

●Εγγραφή / Επανάληψη 
Μπορείτε να μαγνητοφωνήσετε και να αποθηκεύσετε ηχητικά αρχεία σε μορφή WAV ή ACT  
Διαθέσιμη επανάληψη Φάσης/Κοντράστ. 

●Ισοσταθμιστής  
 Κανονική, Ροκ, Ποπ, Κλασική, Απαλή, Τζαζ, Μπάσα 
● Τρόποι λειτουργίες αναπαραγωγής 

Κανονική, Επανάληψη ενός, Αναπαραγωγή καταλόγου, Επανάληψη καταλόγου, Επανάληψη όλων, 
Τυχαία αναπαραγωγή, Στίχοι. 

●Χρόνος απενεργοποίησης 
 Διαθέσιμη λειτουργία ύπνου και εξοικονόμησης μπαταρίας για μεγαλύτερη εξυπηρέτηση! 
●Πλήρες δυναμικό μενού 
 Οπτικοποιημένα δυναμικά μενού με οδηγίες κειμένου για εύκολο χειρισμό. 

Δήλωση 

Συγχαρητήρια για την επιλογή αυτού του προϊόντος. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. 

Οι λειτουργίες και η απόδοση υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. 

Αν υπάρχουν διαφορές μεταξύ του προϊόντος και αυτού του εγχειριδίου, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας 
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Γνωριμία με τη συσκευή 

 Εξωτερικό και πλήκτρα 

 
              1  ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ 
              2  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
              3  ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ/ΠΑΥΣΗ 

4  ΕΠΟΜΕΝΟ 
              5  ΕΝΤΑΣΗ 
 Ενδείξεις 

 

 Επίπεδα μπαταρίας 
Υπάρχουν 4 επίπεδα 

 Η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη στα 1,5V. Με το χρόνο, η ένδειξη ισχύος μειώνεται. 
 Όταν η μπαταρία έχει σχεδόν αποφορτιστεί, η ένδειξη δείχνει κενό. Φορτίστε την μπαταρία. 

Ενεργοποιήστε τη συσκευή πριν από τη φόρτιση. Η συσκευή δεν φορτίζεται όταν είναι 
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απενεργοποιημένη. 

Απενεργοποιήστε τη συσκευή όταν δεν την χρησιμοποιείτε. 

Βασικές λειτουργίες 
 Πρόσβαση στα μενού 

   Πατήστε Mode για πρόσβαση στα μενού. 
 Κύλιση 

  ○ Κύλιση στα αρχεία μουσικής και στα μενού 
○ Ταχεία προώθηση / αναστροφή κατά την αναπαραγωγή. 

 Λίστα των μενού 
Για πρόσβαση σε διαφορετικές λειτουργίες μενού από το βασικό μενού. 

  Βασικό μενού: (Κρατήστε πατημένο το Mode για πρόσβαση) 
 

  Main menu: (Hold Mode to access) 

 

Recorder Mode: 

 
   Play Voice Mode: 

 
            Radio:  

                                   

Settings: 
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            Telephone: 

                                    

E-Documents: 

 

 

 

   USB Mode (Connect to PC): 

 

 
 Ρύθμιση έντασης ήχου 

Πατήστε VOL για μετάβαση στη ρύθμιση της έντασης του ήχου. Πατήστε Next/Last για αύξηση 
ή μείωση της έντασης του ήχου. 
 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση 

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το play για ενεργοποίηση της συσκευής όταν είναι 
απενεργοποιημένη. 

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το play για απενεργοποίηση της συσκευής όταν είναι 
ενεργοποιημένη. 
 
 Αναπαραγωγή & Παύση, έξοδος από υπομενού 

Σε λειτουργία μουσικής, πατήστε Play για αναπαραγωγή μουσικής. 
Κατά την αναπαραγωγή μουσικής, πατήστε Play για παύση. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το 
play για διακοπή της αναπαραγωγής.      

 Έναρξη / λήξη εγγραφής 
Σε λειτουργία εγγραφής, πατήστε Play για διακοπή της λειτουργίας.  

Χειρισμός πλήκτρων 
● Ορισμός λειτουργίας πλήκτρων 

1． Play: Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση, αναπαραγωγή, παύση, διακοπή 



 
 

  Σελίδα 7   

2． MODE: Είσοδος στο βασικό μενού ή έξοδος από το τρέχον μενού. 
3． VOL: Ρύθμιση έντασης ήχου 
4． Next: Επόμενο, ταχεία προώθηση, αύξηση έντασης ήχου 
5． Last: Προηγούμενο, ταχεία αναστροφή, μείωση έντασης ήχου  
6． USB: Έξοδος USB 
7． ON/OFF: Διακόπτης ισχύος 
8． Earphone: Τυπική έξοδος ακουστικών 

● Ορισμός χειρισμού πλήκτρων 
Υπάρχουν 4 τρόποι χειρισμού: Πατήστε, Πατήστε και κρατήστε πατημένο, Πιέστε και Κρατήστε 
πατημένο. Εάν δεν αναφέρεται τρόπος, ισχύει το "Πατήστε". 
Πατήστε: Πατήστε ένα κουμπί για άμεση ενεργοποίησή του. 
Πατήστε και κρατήστε πατημένο: Πατήστε ένα πλήκτρο και κρατήστε το πατημένο για 
τουλάχιστον 1,2 δευτερόλεπτα. Το πλήκτρο ενεργοποιείται μόνο μία φορά. 
Πιέστε: Πιέστε ένα πλήκτρο. Παύει να είναι ενεργοποιημένο όταν το απελευθερώσετε. 
Κρατήστε πατημένο: Σε περιπτώσεις όπως η ταχεία προώθηση και αναστροφή. 

Αναπαραγωγή μουσικής 
 Απλή διαδικασία 

1. Εισαγάγετε το βύσμα των ακουστικών στην έξοδο ακουστικών. 
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το Play για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Μεταβείτε σε 

λειτουργία μουσικής και πατήστε το Play για αναπαραγωγή. 
3. Επιλογή μουσικού κομματιούc:  Last: Προηγούμενο 
               Next: Επόμενο. 

Ρύθμιση έντασης ήχου: Πατήστε VOL για να αλλάξετε την ένταση του ήχου. Πατήστε Next για 
να την αυξήσετε και last για να τη μειώσετε. 
 
 

 Λειτουργία ισοσταθμιστή 
1. Κατά την αναπαραγωγή μουσικής 

 
2. Πατήστε Mode για είσοδο στο υπομενού αναπαραγωγής. 
3. Πατήστε Next για να επιλέξετε λειτουργία ισοσταθμιστή. 

4. Πατήστε Mode για είσοδο στο υπομενού της λειτουργίας ισοσταθμιστή. 

Επιλέξτε ισοσταθμιστή:        

 
5. Στοιχεία ισοσταθμιστή (EQ): 
 

Natural 
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Rock 

Pop 
Classical 

Soft 
Jazz 
DBB 

6. Πατήστε Next για επιλογή και πατήστε Mode για επιβεβαίωση. 
 Ταυτόχρονη εμφάνιση στίχων 

Η συσκευή υποστηρίζει αρχεία στίχων με κατάληξη *.LRC και τους εμφανίζει ταυτόχρονα. 
 Χρήση αρχείων ήχου 

Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο στίχων έχει το ίδιο όνομα με το αρχείο μουσικής 
Για παράδειγμα: 

Αρχείο μουσικής: My heart will go on.mp3 
Αρχείο στίχων: My heart will go on.lrc 

 Πώς θα ξέρετε αν υπάρχει δυνατότητα ταιριάσματος στίχων; 
Εάν οι στίχοι ταιριάζουν, το εικονίδιο “ ” αλλάζει σε “ ”. 

1. Όταν υπάρχει δυνατότητα ταιριάσματος στίχων： 

 
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το Mode για είσοδο σε περιβάλλον στίχων. 
3. Εμφανίζονται οι στίχοι. 
4. Πατήστε Mode για επιστροφή σε λειτουργία μουσικής. 

Φωνητική εγγραφή 
Πριν ξεκινήσετε την εγγραφή, βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία έχει αρκετή ισχύ. 
Σε κάθε φάκελο αποθηκεύονται έως και 99 αρχεία φωνητικής εγγραφής. 
 Εγγραφή σε “Λειτουργία εγγραφής” 
1. Μεταβείτε στο βασικό μενού: 

 
2. Πατήστε Next για κύλιση στη λειτουργία εγγραφής 
3. Πατήστε Mode για επιλογή τρόπου λειτουργίας εγγραφής. Η οθόνη που εμφανίζεται είναι η εξής: 

     
4. Πατήστε Play για έναρξη της εγγραφής. 

 Κατά την εγγραφή, μόνο τα πλήκτρα Play και Α-Β είναι ενεργά 
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 Επιλογή τύπου εγγραφής 
1. Σε περιβάλλον διακοπής εγγραφής: 
2. Πατήστε Mode για είσοδο στο υπομενού εγγραφής 
3. Εκτελέστε κύλιση στο υπομενού ‘Τύπος εγγραφής’ και πατήστε Mode για να το επιλέξετε. 

Εγγραφή 
κανονικής 
ποιότητας 

αρχεία wav, κανονική ποιότητα 

Εγγραφή 
μεγάλης 
διάρκειας 

αρχεία act, κανονική ποιότητα 

Εγγραφή 
Υψηλής 
ποιότητας 

Υψηλός ρυθμός δεδομένων για υψηλή ποιότητα 
φωνητικών σημειώσεων 

 
4. Πατήστε Next για να επιλέξετε τύπο και πατήστε Mode για να τον επιλέξετε 
5. Πατήστε Play για να ξεκινήσει η εγγραφή. 

Αναπαραγωγή μαγνητοφωνημένων αρχείων 
1. Μεταβείτε στο βασικό μενού 
2. Πιέστε το Next για να επιλέξετε ‘Λειτουργία αναπαραγωγής’ 
3. Πιέστε το Mode για είσοδο στο περιβάλλον εγγραφής 
4. Πατήστε ξανά το Play για αναπαραγωγή του αρχείου. 
5. Επιλέξτε αρχείο φωνητικής εγγραφής。 

Last: Επιλογή προηγούμενου αρχείου 
Next: Επιλογή επόμενου αρχείου 

 

Ραδιόφωνο FM 
Για χρήση της λειτουργίας ραδιοφώνου FM, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: 
1. Μεταβείτε στο βασικό μενού 
2. Πατήστε το πλήκτρο  μέχρι να επιλέξετε “FM” 
3. Πατήστε το πλήκτρο “Mode” για είσοδο στο μενού “FM”. 

  
4. Αυτόματη αναζήτηση ραδιοφωνικών σταθμών 
Πατήστε το κουμπί “  / ” για 2 δευτερόλεπτα (πάτημα μεγάλης διάρκειας). Η συσκευή εκτελεί αυτόματη 
αναζήτηση του επόμενου ραδιοφωνικού σταθμού με βήμα 100KHz προς τα εμπρός ή προς τα πίσω. 
Σταματάει μόνον όταν εντοπίσει ένα σταθμό με καθαρό σήμα. Για ακύρωση της αυτόματης αναζήτησης, 
πατήστε ξανά το κουμπί “  / ”. 
5. Μη αυτόματη αναζήτηση 
Πατήστε το κουμπί    για εντοπισμό της επόμενης συχνότητας FM προς τα πίσω  
Πατήστε το κουμπί   για εντοπισμό της επόμενης συχνότητας FM προς τα εμπρός 
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6. Αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών 
Πατήστε “Mode” για είσοδο στο υπομενού “FM” 
Πατήστε “Mode” για αποθήκευση του ραδιοφωνικού σταθμού. 
7. Για επιλογή σταθμού που είναι ήδη αποθηκευμένος: 
Πατήστε “Play/Pause” για να επιλέξετε και να ακούσετε τον αποθηκευμένο σταθμό. 
8. Έλεγχος έντασης ήχου 
  Πατήστε Vol+ ή Vol- για αύξηση ή μείωση της έντασης του ήχου. 

  : Στη συσκευή αποθηκεύονται έως και 20 σταθμοί. 

  : Για διαγραφή σταθμού ανατρέξτε στην ενότητα "Διαγραφή αρχείου". 

Ρυθμίσεις 
 Εισαγωγή στις ρυθμίσεις 

Εδώ ρυθμίζετε την απόδοση της συσκευής. Οι επιλογές διαφέρουν ανάλογα με την έκδοση του λογισμικού  
1. Μεταβείτε στο βασικό μενού 
2. Πιέστε Next και εκτελέστε κύλιση μέχρι τις “Ρυθμίσεις” 
3. Πατήστε Mode για είσοδο. 

 
 

 Εισαγωγή στις επιλογές: 
 

 
 Λίστα των μενού: 

       ○ Ρύθμιση “Προφύλαξης οθόνης” 
1. Πατήστε Mode για είσοδο στις ρυθμίσεις προφύλαξης οθόνης; 
2. Πατήστε Next για επιλογή  (Last για προηγούμενο) 
3. Μετά τη ρύθμιση, πατήστε Mode για έξοδο. 

○ Ρύθμιση γλώσσας 
   Ανατρέξτε στην ενότητα ‘Ρύθμιση ήχου’ 

○Ρύθμιση απενεργοποίησης 
   Σημείωση: 

Σε λειτουργία 'Εξοικονόμησης μπαταρίας' μπορείτε να ορίσετε το χρόνο σε δευτερόλεπτα για 

LCD set(Προφύλαξη 
οθόνης) 

Ορισμός προφύλαξης οθόνης 

(Γλώσσα) Επιλογή γλώσσας 
(Χρόνος 

απενεργοποίησης) 
Ορισμός αντίστροφης μέτρησης σε λεπτά. Όταν 
ολοκληρωθεί, η συσκευή απενεργοποιείται. 

(Ρύθμιση κοντράστ) Ρύθμιση του κοντράστ της οθόνης 
(Κατάσταση 

μνήμης) 
Έλεγχος κατάστασης χώρου και χρήσης μνήμης 

 (Έκδ. λογισμικού) Έκδοση λογισμικού της συσκευής 
 (Έξοδος) Έξοδος από το περιβάλλον των ρυθμίσεων 
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να απενεργοποιηθεί αυτόματα η συσκευή όταν είναι σε κατάσταση διακοπής και παραμείνει 
ανενεργή για το καθορισμένο διάστημα. Η λειτουργία δεν ισχύει αν ο χρόνος οριστεί στο 0. 
Στη ‘Λειτουργία ύπνου’, μπορείτε να ορίσετε το χρόνο σε λεπτά για να απενεργοποιηθεί η 
συσκευή αυτόματα όταν μείνει ανενεργή (ανεξάρτητα από την τρέχουσα κατάσταση) για το 
καθορισμένο διάστημα. Η δυνατότητα σχεδιάστηκε για να ακούτε μουσική πριν τον ύπνο. 
Σημείωση: Η ρύθμιση ισχύει μόνο για μία φορά. Για να τη χρησιμοποιήσετε ξανά, πρέπει να τη 
ρυθμίσετε πάλι. 

○’Ρύθμιση κοντράστ’ 
Ανατρέξτε στην ενότητα ‘Ρύθμιση φωτισμού φόντου’ 

  ○’Κατάσταση μνήμης’ 
   Μπορείτε να ελέγξετε το συνολικό χώρο της μνήμης και το ποσοστό χρήσης. 
  ○’Έκδοση λογισμικού’ 
   Μπορείτε να βρείτε την έκδοση του λογισμικού της συσκευής. 

 Συμβουλή: Πατήστε το Play για ταχεία έξοδο από το τρέχον μενού. Η λειτουργία ισχύει για όλα 

τα άλλα μενού. 

Ανάγνωση εγγράφων 

Στο βασικό μενού, πατήστε Next/Last για να επιλέξετε ηλεκτρονικό έγγραφο. Πατήστε Mode για είσοδο στο 
αντίστοιχο υπομενού: 
● Επιλογή φακέλου: Επιλέξτε το βασικό κατάλογο του δίσκου προσωρινής μνήμης. 

Πατήστε Mode για είσοδο στο περιβάλλον επιλογής φακέλου. Πατήστε Mode για να επιλέξετε αρχείο. 
Σημείωση: Δεν χρειάζεται να επιλέξετε φάκελο εάν το αρχείο που θέλετε να διαβάσετε βρίσκεται στο βασικό 
κατάλογο. 
Για την επιλογή αρχείου ανατρέξτε στην ενότητα ‘Επιλογή φακέλου’. 
●  Πιέστε Next για να επιλέξετε ‘Ανάγνωση εγγράφου’ και πατήστε Mode για επιβεβαίωση. Κατά την 

ανάγνωση, πατήστε Next ή Pre για κύλιση. 

Χρήση του τηλεφωνικού καταλόγου 
 Εύρεση πληροφοριών καταλόγου 
Ενώ βρίσκεστε στο βασικό μενού πιέστε NEXT και επιλέξτε Telephone Book, πιέστε Play για είσοδο. Θα 
εμφανιστεί το παρακάτω υπομενού: 

 
Πιέστε NEXT για επιλογή Browse TEL, πιέστε Play για είσοδο. 

 
Πιέστε NEXT για μετάβαση στο αντικείμενο που επιθυμείτε, πιέστε Mode για έξοδο. 
Εξερεύνηση καταλόγου: Ελέγξτε τις πληροφορίες επαφής που εισαγάγατε όπως όνομα, E-mail, κινητό, 

τηλέφωνο, Fax κλπ. (Σε περίπτωση που δεν έχετε αποθηκεύσει κατάλογο, θα εμφανιστεί 
μήνυμα: No File! Πιέστε και κρατήστε πατημένο το MODE για έξοδο!) 

Εισαγωγή καταλόγου: εισαγωγή καταλόγου από τον Η/Υ στη συσκευή πολυμέσων 
Εξαγωγή καταλόγου: εξαγωγή καταλόγου από τη συσκευή πολυμέσων στον Η/Υ. 
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● Δημιουργία και επεξεργασία καταλόγου 
● Επεξεργασία καταλόγου 
Μπορείτε να επεξεργαστείτε τον κατάλογο με το excel 2003 και κατόπιν να το αποθηκεύσετε σε μορφή 
αρχείου csv. Το αρχείο θα πρέπει να έχει την παρακάτω μορφή: 

 

9、Χρήση δίσκου USB 
 Η συσκευή είναι επίσης ένας τυπικός δίσκος USB που υποστηρίζεται από τα Windows98 (απαιτούνται 
μονάδες δίσκου), τα Windows 2K ή μεταγενέστερα (δεν απαιτούνται μονάδες δίσκου), τα Mac OS 10.3, τα 
Red hat Linux 8.0 ή μεταγενέστερα. 
Η συσκευή υποστηρίζει τροφοδοσία ρεύματοςUSB και μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς μπαταρία όταν  
συνδέεται με PC. Για είσοδο, σε κατάσταση αναμονής, πατήστε Mode για επιστροφή στο βασικό μενού και  
επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε. 
Η συσκευή υποστηρίζει λειτουργία αναστολής. 
 Όταν η συσκευή συνδέεται με PC, λειτουργεί με τους τρεις παρακάτω τρόπους: 

1. Αναμονή 
 
 

 

2. Λήψη 
 

 

3. Αποστολή  

 

 

 

10、Αναβάθμιση της συσκευής 
 Χρησιμοποιήστε λογισμικό Pc για συντήρηση ή αναβάθμιση του λογισμικού της συσκευής. 

 
 
1. Επιλέξτε αρχείο λογισμικού. (Βρείτε το στο CDROM που παρέχεται ή κάνετε λήψη του από το ίντερνετ 
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2. Όταν η αναβάθμιση ολοκληρωθεί με επιτυχία, στη συσκευή εμφανίζεται η ένδειξη: 
 

 

 Η αναβάθμιση προορίζεται μόνο για τη βελτίωση της απόδοσης της συσκευής. Μπορείτε να 

χρησιμοποιείτε τη συσκευή κανονικά, χωρίς να την αναβαθμίσετε 

 Εάν η διαδικασία δεν γίνει σωστά, η συσκευή ενδέχεται να μη λειτουργεί! Διαβάστε προσεκτικά τις 

οδηγίες πριν εκτελέσετε αναβάθμιση. 

 Το λογισμικό αναβάθμισης δεν λειτουργεί σε άλλες συσκευές και το αντίστροφο. 

Άλλες ρυθμίσεις 
 Επιλογή άλλου φακέλου (υπομενού διακοπής) 

Μπορείτε να καταχωρήσετε τα αρχεία σε διαφορετικούς καταλόγους για εύκολη διαχείριση (οι φάκελοι 
πρέπει να δημιουργηθούν στο PC). Η συσκευή αναγνωρίζει 9 φακέλους στο βασικό κατάλογο 

 
1. Σε κατάσταση διακοπής 2. Πατήστε Mode για είσοδο στο 

υπομενού διακοπής 
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3. Πατήστε Mode για είσοδο στο 
περιβάλλον επιλογής φακέλου 
 
 

 

4. Πατήστε Next ή Last για επιλογή. 
 

 

5. Πατήστε Mode για είσοδο στον 
επιλεγμένο φάκελο  

 

Σημείωση: Μπορείτε να ορίζετε ανεξάρτητους φακέλους σε λειτουργία Μουσικής / Εγγραφής    
/Αναπαραγωγής 

 Διαγραφή φακέλου (υπομενού διακοπής) 
  Μπορείτε να διαγράψετε αρχεία/κανάλια σε λειτουργία Μουσικής/Αναπαραγωγής. 

1. Σε κατάσταση διακοπής. 

 

2.Πατήστε Mode για είσοδο στο 
υπομενού διακοπής 

 
3.Πατήστε Next ή Last για να επιλέξετε ‘Διαγραφή 
αρχείου’ ή ‘Διαγραφή όλων’ 

              

4. Πατήστε Mode για είσοδο στο 

περιβάλλον διαγραφής. 
  

 

5.Πιέστε Next για να επιλέξετε “YES” (ΝΑΙ) 
 

 

6.Πατήστε Mode για επιβεβαίωση της 
διαγραφής 
 
 

 

 Με τη ‘Διαγραφή όλων’ διαγράφονται όλα τα αρχεία του τρέχοντος φακέλου στην τρέχουσα λειτουργία. 
Δηλαδή, επιλέγοντας ‘Διαγραφή όλων’ σε λειτουργία μουσικής, διαγράφονται όλα τα αρχεία μουσικής. Τα 
αρχεία εγγραφής δεν επηρεάζονται. 

 Απομακρύνετε με ασφάλεια τη συσκευή και αποσυνδέστε το καλώδιο USB μετά τη διαγραφή 

αρχείων στο PC, διαφορετικά κάποια αρχεία ενδέχεται να μην αφαιρεθούν. 
 Λειτουργία αναπαραγωγής (υπομενού αναπαραγωγής) 

Κατά την αναπαραγωγή αρχείων μουσικής ή μαγνητοφωνημένων αρχείων, μπορείτε να επιλέξετε 
διάφορους τρόπους αναπαραγωγής (επανάληψη ή τυχαία). 

  Η πρώτη επιλογή στο υπομενού αναπαραγωγής είναι ‘Λειτουργία αναπαραγωγής’ 
  ○ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

 Κανονική  
Αναπαραγωγή αρχείων μουσικής με τη σειρά, 
μέχρι να ολοκληρωθεί ο φάκελος 



 
 

  Σελίδα 15   

 Επανάληψη ενός Επανάληψη ενός αρχείου μουσικής 
 Επανάληψη όλων Επανάληψη όλων των αρχείων μουσικής 

 
 Λειτουργία επανάληψης (υπομενού αναπαραγωγής) 

         Πιέστε  -B για είσοδο ή  
Μεταβείτε από το υπομενού αναπαραγωγής: 

○ Επανάληψη A-B 
1. Κατά την αναπαραγωγή μουσικής ή εγγραφής 
2. Πιέστε Mode για είσοδο στο υπομενού αναπαραγωγής 
3. Πιέστε next για κύλιση στην επιλογή ‘Λειτουργία επανάληψης’ 
4. Πιέστε Mode για είσοδο 
Λειτουργία επανάληψης: Αναβοσβήνει το ‘A’ στο σύμβολοl  για να ορίσετε το σημείο εκκίνησης A 

5. Πιέστε Next για να επιλέξετε το ‘A’ 
Αναβοσβήνει το ‘B’ στο σύμβολο  για να ορίσετε το σημείο λήξης B 
6. Πιέστε Next για να επιλέξετε το B 
Το σύμβολο  σταθεροποιείται και αρχίζει η επανάληψη μεταξύ των σημείων A-B. Κατά την 
αναπαραγωγή, πιέστε Last για να ορίσετε ξανά το σημείο A. 

 

 
 
●Αντιμετώπιση προβλημάτων 

 
 

Δεν υπάρχει ισχύς Ελέγξτε αν έχει εγκατασταθεί σωστά η μπαταρία 
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι ενεργοποιημένη 

Δεν υπάρχει ήχος Βεβαιωθείτε ότι η ένταση του ήχου δεν είναι στο 0 και 
ότι τα ακουστικά έχουν συνδεθεί σωστά 
Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά είναι καθαρά 
Τα φθαρμένα αρχεία MP3 ενδέχεται να παρουσιάζουν 
θόρυβο, ακόμα και να μην αναπαράγονται 

Εμφανίζονται παράξενοι 
χαρακτήρες 

Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή γλώσσα 

Δεν γίνεται λήψη μουσικής Ελέγξτε το καλώδιο USB και βεβαιωθείτε ότι η 
σύνδεση της συσκευής με το PC είναι σωστή 
Ελέγξτε αν έχει εγκατασταθεί η μονάδα δίσκου 
Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει χώρος στη μνήμη 
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Τεχνικά χαρακτηριστικά                                     
Διαστάσεις 48mm*30mm*14mm 

Βάρος Περίπου 22g 

Οθόνη Μήτρα (128*64) υγρών κρυστάλλων 

Σύνδεση με PC Υψηλή ταχύτητα USB2.0 

Μνήμη MP383PK=1GB 

MP471SL/MP472BL/MP473PK=2GB 

MP591SL/MP592BL/MP593PK=4GB 

MP5918/MP5928= 8GB 

Παροχή ισχύος Μέγ. 5 ώρες λειτουργία αναπαραγωγής 

Φωνητική εγγραφή 

Ρυθμός 

δείγματος 

8KHz 

Μορφή WAV (32K bps), ACT (8K bps) 

Χρόνος 35 ώρες (ACT, 128M Flash) 

MP3、WMA、WMV 

Μεγ. Έξοδος (L) 10mW + (R)10mW (32Ohm) 

MP3 Bit rate 8K bps – 320K bps 

WMA、WMV Bit 

rate 
5K bps – 384K bps 

Απόκριση συχν. 20Hz to 20KHz 

SNR 80dB 

Παραμόρφωση ---- 

Μορφές αρχείων που 

υποστηρίζονται 

MP1, MP2, MP3, WMA, WMV, WAV 

Θερμοκρασίες λειτουργίας από -5 έως 40 βαθμούς 

Γλώσσες ενδείξεων Πορτογαλικά, Απλά Κινεζικά, Αγγλικά, Παραδοσιακά Κινεζικά, 

Γερμανικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Ισπανικά κλπc 

Υποστηριζόμενα συστήματα Windows98/SE/ME/2K/XP/Vista/7、Mac OS 10、Linux 2.4.2 

Σημείωση: Ο σχεδιασμός και τα χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. 
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                   Α.Μ.Π. 00510 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ         (ΠΔ 117/2004) 

Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά υψηλής ποιότητας και με στοιχεία που 
μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν. 
Το σύμβολο αυτό υποδηλώνει ότι τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματα, στο τέλος της ζωής τους, 
πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από τα υπόλοιπα σκουπίδια του νοικοκυριού. 
Απορρίψτε αυτά τα εξαρτήματα στο κέντρο ανακύκλωσης της περιοχής σας. 
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχουν χωριστά συστήματα συλλογής για τα χρησιμοποιημένα 
ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά υλικά. 

Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε το περιβάλλον στο οποίο ζούμε! 
 
 

 
 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  
Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των παρακάτω οδηγιών: 

EMC-Directive: 2004 / 108 / EC 
Low Voltage Directive: 2006 / 95 / EC 
CE Marking: 93 / 68 / EEC 
EC RoHS Directive: 2002 / 95 / EC 
 
 
 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: 

Αμοιρίδης – Σαββίδης Α.Ε. 
Λεωφ. Βασ. Όλγας 33, 

Ταχ. Κωδ. 54641, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 
Τηλ: 2310-850107, 2310-850108, Φαξ: 2310-867835 

Ποσειδώνος 45,  
Ταχ. Κωδ. 18344, Μοσχάτο, Αθήνα, Ελλάδα 
Τηλ: 210 9402064, Φαξ: 210 9402137 

www.amiridis-savvidis.gr  
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