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ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 

Μοντέλα: MP5988 / MP5998 
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Επισκόπηση 
●Εκλεπτυσμένη σχεδίαση εξωτερικού 

Μοναδικός σχεδιασμός που ταιριάζει στο χέρι. 
●Υποστήριξη μορφής πολλαπλών αρχείων 
 Αυτή η συσκευή αναπαραγωγής υποστηρίζει τις μορφές αρχείων ήχου MP1, MP2, MP3, WMA και τις 
μορφές αρχείων βίντεο AVI και AMV. 
●Υποστήριξη αναβάθμισης υλικολογισμικού 
 Μπορείτε να κατεβάσετε λογισμικό αναβάθμισης μέσω της δυνατότητας βελτίωσης της λειτουργίας της 
συσκευής από την τοποθεσία της στο web.  
●Ηλεκτρονικά έγγραφα 
    Μπορείτε να κατεβάσετε αρχεία κειμένου στη συσκευή και να τα διαβάσετε ανά πάσα στιγμή.  
●Μνήμη USB χωρίς πρόγραμμα οδήγησης 
 Διαχειριστείτε τα αρχεία σας στη μνήμη USB χωρίς τη χρήση συγκεκριμένου λογισμικού, χωρίς 
προγράμματα οδήγησης στα WIN2000 ή άλλα βοηθήματα. 
●’Κρυφός χώρος’ 
 Μπορείτε να διαχωρίσετε μέρος της μνήμης μέσω της κρυπτογράφησης και της απόκρυψης με τα 
προγράμματα που παρέχονται, με αποτέλεσμα τα δεδομένα να μην μπορούν να διαβαστούν ή να 
τροποποιηθούν από άλλα άτομα. 

●Εγγραφή / Επανάληψη 
 Η φωνή μπορεί να καταγραφεί και να αποθηκευτεί σε μορφή WAV. Διατίθεται λειτουργία επανάληψης 
Phase/Contrast (Φάση/Αντίθεση). 
●Ισοσταθμιστής 
 Κανονική, Ροκ, Ποπ, Κλασική, Απαλή, Τζαζ, DBB. 
● Λειτουργίες αναπαραγωγής 
 Κανονική, Επανάληψη ενός, Φάκελος, Επανάληψη φακέλου, Επανάληψη όλων, Τυχαία σειρά, 
Εισαγωγή.. 

Δηλώσεις 

Συγχαρητήρια για την αγορά αυτού του προϊόντος. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο χρήσης. 
Οι λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά απόδοσης ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. 
Εάν εντοπίσετε διαφορά μεταξύ του προϊόντος σας και του παρόντος εγχειριδίου, επισκεφθείτε την τοποθεσία 
μας στο web. 
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 Γνωρίστε τη συσκευή σας 

 

 

 
 

① ON/OFF                ④NEXT 
② MENU                 ⑤ VOL 
③ PREV                  ⑥PLAY             

 
 

 Στάθμη μπαταρίας 
 Η μπαταρία είναι γεμάτη στα 3,8V. Καθώς περνά ο χρόνος, η ένδειξη στάθμης θα μειώνεται. 
 Η ένδειξη θα φαίνεται κενή όταν η μπαταρία έχει σχεδόν εξαντληθεί. Εκείνη τη στιγμή θα πρέπει να 

φορτίσετε τη μπαταρία σας. 

Πριν από τη φόρτιση ανοίξτε τη συσκευή. Η συσκευή αυτή δεν φορτίζεται όταν είναι σβηστή. 

Σβήστε τη συσκευή όταν δεν την χρησιμοποιείτε. 

Βασικές λειτουργίες 
 Πρόσβαση στα μενού 

   Ανοίξτε τη συσκευή. Μετά την εμφάνιση της ένδειξης LGOO θα εμφανιστούν τα κύρια μενού. 
 Μετακίνηση 

   Μετακινηθείτε στη μουσική και στα μενού 
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 Κάντε Γρήγορη προώθηση/Επαναφορά (Fast Forward / Reverse) κατά την αναπαραγωγή της μουσικής. 
 Λίστα μενού 

     Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις λειτουργίες από το κύριο μενού. 
  Κύριο μενού: (Ανοίξτε τη συσκευή για πρόσβαση) 
 

 
 

            Αναπαραγωγή βίντεο: 
 

                                       

 

     Λειτουργία μουσικής: 

                                       

 

Λειτουργία εγγραφής: 
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   Λειτουργία αναπαραγωγής: 

 
        Φωτογραφία:                 

                                   

 

Ρυθμίσεις: 

                                   

Ηλεκτρονικό βιβλίο: 
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Λειτουργία USB (Σύνδεση με Η/Υ): 

 

 

 Ρύθμιση έντασης ήχου 
     Πατήστε VOL και, στη συνέχεια, πατήστε NEXT για να αυξήσετε την ένταση ή PREV για να την 
μειώσετε. 
 Άνοιγμα και σβήσιμο της συσκευής 

Πατήστε παρατεταμένα PLAY για να θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία. 
Πατήστε παρατεταμένα PLAY για να θέσετε τη συσκευή εκτός λειτουργίας. 

 Play (Αναπαραγωγή) & Pause (Παύση). Έξοδος από το υπομενού 
Στη λειτουργία μουσικής, πατήστε PLAY για να κάνετε αναπαραγωγή της μουσικής. 
Κατά την αναπαραγωγή της μουσικής, πατήστε PLAY για παύση. Στη συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα 

MENU για να επιστρέψετε στο κύριο μενού . 
 Start (Έναρξη) / Stop (Διακοπή) της εγγραφής 

Σε λειτουργία εγγραφής, πατήστε PLAY για έναρξη της αναπαραγωγής και πατήστε PLAY για παύση.  
 Φόρτιση 
      Το κουμπί λειτουργίας πρέπει να είναι αναμμένο κατά τη φόρτιση. 

Χρήση κουμπιών 
● Λειτουργίες κουμπιών. Ορισμός 

1． Play: Άνοιγμα/κλείσιμο συσκευής (On/Off), Play (Αναπαραγωγή), Pause (Παύση), Stop (Διακοπή) 
2． MODE: Είσοδος στο κύριο μενού από το τρέχον μενού. 
3． A-B: Πρόσβαση στη λειτουργία επανάληψης μεταξύ δύο σημείων. 
4． Next: Επόμενο, Αύξηση έντασης ήχου 
5． Last: Προηγούμενο, Μείωση έντασης ήχου 
6． USB: Έξοδος USB 
7. Earphone: Τυπική έξοδος ακουστικών 
8.ON/OFF: Διακόπτης ισχύος 
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Χρήση κουμπιών. Ορισμός 

Η χρήση των κουμπιών περιλαμβάνει 4 ενέργειες: Πάτημα, Παρατεταμένο πάτημα, Πίεση και Κράτημα. 
Εάν δεν αναφέρεται κάποια συγκεκριμένη ενέργεια, όλες οι ενέργειες θα είναι Πάτημα. 
Πάτημα :Μόλις πατήσετε ένα κουμπί η λειτουργία ενεργοποιείται αμέσως. 
Παρατεταμένο πάτημα: Πατήστε παρατεταμένα ένα κουμπί για τουλάχιστον 1 με 2 δευτ. Αυτή η ενέργεια 
θα είναι έγκυρη μόνο μία φορά. 
Πίεση: Πιέστε ένα ένα πλήκτρο και η λειτουργία ενεργοποιείται μόλις το αφήσετε. 
Παρατεταμένη πίεση: η λειτουργία εκτελείται με τη συχνότητα πατήματος, όπως στις λειτουργίες Fast 
Forward and Reverse (Γρήγορη προώθηση και Επαναφορά). 

4、Αναπαραγωγή μουσικής 
 Απλές ενέργειες 

1. Τοποθετήστε το βύσμα των ακουστικών στην αντίστοιχη υποδοχή 
2. Μόλις θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, επιλέξτε και ενεργοποιήστε τη λειτουργία μουσικής και πατήστε 

Play για να ακούσετε μουσική. 
3. Επιλογή μουσικού κομματιού:  Last: Προηγούμενο κομμάτι 
                              Next: Επόμενο κομμάτι 

 Λειτουργία ισοσταθμιστή 
1. Κατά την αναπαραγωγή μουσικής 

 

 
2. Πατήστε MENU για εισαγωγή στο υπομενού αναπαραγωγής 
3. Πιέστε το πλήκτρο NEXT για την επιλογή της λειτουργίας ισοσταθμιστή 

4. Πατήστε MENU για εισαγωγή στο υπομενού ‘Equalizer Mode’(Λειτουργία ισοσταθμιστή). 

Επιλέξτε ισοσταθμιστή:                   
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5. Λεπτομέρειες ισοσταθμιστή (EQ): 
 

Κανονική   
Ροκ 

Ποπ 
Κλασική 
Απαλή 
Τζαζ 
DBB 

6. Πιέστε το πλήκτρο NEXT για να επιλέξετε ισοσταθμιστή (EQ) και πατήστε MENU για επιβεβαίωση. 
 Συγχρονισμένη εμφάνιση στίχων 

Η συσκευή αναπαραγωγής υποστηρίζει τα αρχεία στίχων με το επίθημα *.LRC και τα εμφανίζει ταυτόχρονα με τη 
μουσική. 

 Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω τα αρχεία στίχων; 
Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο στίχων έχει τον ίδιο τίτλο με το μουσικό αρχείο 
Για παράδειγμα: 

Μουσικό αρχείο: Journey.mp3 
Αρχείο στίχων: Journey.lrc 

 Πώς μπορώ να γνωρίζω αν υπάρχουν διαθέσιμοι στίχοι; 
Αν υπάρχουν στίχοι, εμφανίζεται το κόκκινο εικονίδιο  στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης 

1. Όταν υπάρχουν διαθέσιμοι στίχοι： 

 
2. Κατά την αναπαραγωγή μουσικής, πατήστε παρατεταμένα MENU για είσοδο στη λειτουργία στίχων 
3. Εμφανίζονται οι στίχοι 
4. Πατήστε MENU για να επιστρέψετε στη λειτουργία μουσικής. 
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Εγγραφή φωνής 
Προτού ξεκινήσετε την εγγραφή, βεβαιωθείτε ότι η ισχύς της μπαταρίας επαρκεί. 
Κάθε φάκελος έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης έως και 99 αρχείων φωνητικής εγγραφής. 
 Εγγραφή σε “Record mode” (Λειτουργία εγγραφής) 
1. .Είσοδος στο κύριο μενού: 

 
 

 
 

2. Πατήστε NEXT για να μετακινηθείτε στη λειτουργία εγγραφής (Record) 
3. Πατήστε MENU για είσοδο στη λειτουργία εγγραφής (Record) και θα εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη: 

     
4. Πατήστε PLAY για να ξεκινήσει η εγγραφή. 
5. Πατήστε PLAY για να διακόψετε την εγγραφή. 
6. Πατήστε MENU για να αποθηκεύσετε (Save) και να τερματίσετε (Exit) την εγγραφή. 

 

 Εάν εμφανιστεί η ένδειξη “Memory full” (Μνήμη πλήρης), αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει χώρος για την 

αποθήκευση νέων αρχείων εγγραφής. Για να αποδεσμεύσετε χώρο στη μνήμη, διαγράψτε κάποια από ήδη υπάρχοντα 
αρχεία. 
 
 Επιλογή τύπου εγγραφής (Record Type) 
1. Όταν βρίσκεστε στη λειτουργία ‘Record stop’ (Διακοπή εγγραφής) 
2. Πατήστε MENU για είσοδο στο υπομενού εγγραφής 
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3. Πιέστε next για μετακίνηση στο υπομενού ‘Record type’ (Τύπος εγγραφής) και, στη συνέχεια, πατήστε MENU 
για να το επιλέξετε. 

 

4. Πατήστε NEXT για να επιλέξετε τον κατάλληλο τύπο και πατήστε MENU για να τον επιλέξετε 
5. Πατήστε PLAY για να ξεκινήσει η εγγραφή. 

Φωνή 
1. Εισέλθετε στο κύριο μενού 
2. Πιέστε NEXT για να επιλέξετε ‘voice’ (φωνή) 
3. Πιέστε MENU για είσοδο στο περιβάλλον αναπαραγωγής 

                                    
4. Πατήστε PLAY ξανά για να γίνει αναπαραγωγή του αρχείου. 
5. Επιλέξτε αρχεία φωνητικής εγγραφής。 

PREV: Επιλογή του προηγούμενου αρχείου 
NEXT: Επιλογή του επόμενου αρχείου 

Φωτογραφία 

1.Εισέλθετε στο κύριο μενού 
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2.Πιέστε NEXT για να επιλέξετε Photo (Φωτογραφία) 
3.Πιέστε MENU για είσοδο στο περιβάλλον αναπαραγωγής 

 

4.Πατήστε PLAY για την αναπαραγωγή του αρχείου 

Ρυθμίσεις 
 Είσοδος στις Ρυθμίσεις (Settings) 

Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε τις επιδόσεις του συστήματος. Οι επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με 
την έκδοση του υλικολογισμικού 

1. Εισέλθετε στο κύριο μενού 
2. Πατήστε NEXT για να μετακινηθείτε στην ενότητα “Settings” (Ρυθμίσεις) 
3. Πατήστε MENU για είσοδο. 

 
 

 Λίστα μενού: 
      

1. Περιβάλλον ρυθμίσεων 

 
2. Πατήστε NEXT ή PREV για να επιλέξετε ρύθμιση, όπως LCD (Οθόνη), Language (Γλώσσα), 

Power off (Τερματισμός λειτουργίας), κλπ. 
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3. Πατήστε MENU για είσοδο. 
4. Μετά τη ρύθμιση, πατήστε Mode για έξοδο. 

 
 

       LCD Setting (Ρύθμιση οθόνης LCD) 
1. Πατήστε MENU για είσοδο στη ρύθμιση οθόνηςy (LCD setting) 

 

 
  

2. Πιέστε Next για επιλογή  (PREV σημαίνει επιστροφή στο προηγούμενο στοιχείο) 
3. Μετά τη ρύθμιση, πατήστε MENU για έξοδο. 
 

 Ρύθμιση Language (Γλώσσα) 
   Αυτή η συσκευή αναπαραγωγής διαθέτει 24 γλώσσες εμφάνισης: Απλοποιημένα Κινέζικα, Αγγλικά, 

Παραδοσιακά Κινέζικα, Ιαπωνικά, Κορεάτικα, κλπ. 
1. Πατήστε MENU για είσοδο στο περιβάλλον ‘Language’ (Γλώσσα) 

                                    

 
2． Πιέστε NEXT / PREV για μετακίνηση. 
3． Μετά τη ρύθμιση, πατήστε MENU για έξοδο. 

 

Ρύθμιση Power off (Τερματισμός λειτουργίας) 
   Να έχετε υπόψη σας ότι: 
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Στη λειτουργία off time (χρόνος εκτός λειτουργίας) μπορείτε να ορίσετε την ώρα σε 
δευτερόλεπτα, επιτρέποντας στη συσκευή να τερματίζει αυτόματα τη λειτουργία της όταν παραμείνει 
αδρανής για το χρονικό διάστημα που έχετε ορίσει. Αυτή η λειτουργία παραμένει ανενεργή όταν η 
ρύθμιση είναι 0. 

Στη λειτουργία Sleep time (Λειτουργία ύπνου), μπορείτε να ορίσετε το χρόνο σε λεπτά έτσι ώστε 
η συσκευή να τερματίζει αυτόματα τη λειτουργία της όταν παραμείνει αδρανής (ανεξάρτητα από την 
τρέχουσα κατάσταση) για το χρονικό διάστημα που έχετε ορίσει. Η συσκευή έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε 
να ακούγεται μουσική πριν από την ενεργοποίηση της λειτουργίας ύπνου. Σημειώστε ότι: Η λειτουργία 
ύπνου είναι διαθέσιμη μόνο για μία φορά μετά από κάθε ρύθμιση. Εάν θέλετε να τη χρησιμοποιήσετε 
ξανά θα πρέπει να ρυθμίσετε εκ νέου τη συσκευή. 

  Λειτουργία σε σύνδεση (Online mode) 
            Επιλέξτε online Mode (Λειτουργία σε σύνδεση) για να εισέλθετε στη συγκεκριμένη 
λειτουργία και κάντε την επιλογή σας με τα κουμπιά NEXT και PREV. 
                  

  (Memory info) Πληροφορίες για τη μνήμη 
   Μπορείτε να ελέγξετε το διαθέσιμο χώρο στη μνήμη καθώς και το ποσοστό χρήσης. 

  Firmware version (Έκδοση υλικολογισμικού) 

   Μπορείτε να βρείτε την έκδοση υλικολογισμικού της συσκευής αναπαραγωγής. 

  Firmware upgrade (Αναβάθμιση υλικολογισμικού) 
   Use for upgrade player’s firmware. 

Αναπαραγωγή βίντεο 
1. Εισέλθετε στο κύριο μενού, πατήστε NEXT για να μετακινηθείτε στην επιλογή “MOVIE” (ΤΑΙΝΙΑ) (Διαθέσιμη 

μόνο για αρχεία AVI,AMV): 
 

2．Πατήστε MENU για είσοδο: 

 

3．Πατήστε PLAY για έναρξη της αναπαραγωγής 

 E-book (Ηλεκτρονικό βιβλίο) 
１.Στο κύριο μενού, πατήστε NEXT/PREV για να επιλέξετε ηλεκτρονικό έγγραφο (e-Document), 
２.Πατήστε MENU για είσοδο στο αντίστοιχο υπομενού: 
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３．Πατήστε NEXT ήPREV για να επιλέξετε το έγγραφο που θέλετε να διαβάσετε και, στη συνέχεια, πατήστε 

PLAY για να το διαβάσετε. 
Σημείωση: Εάν έχετε επιλέξει τη λειτουργία ‘Manual play’ (Μη αυτόματη αναπαραγωγή) θα πρέπει να μετακινήστε με 

τα πλήκτρα NEXT ή PREV. Η αυτόματη μετακίνηση στα αρχεία κειμένου γίνεται μόνο όταν είναι επιλεγμένη η 
ρύθμιση ’Auto play’ (Αυτόματη αναπαραγωγή). 

            2.  .Πατήστε MENU για είσοδο. 

9、Χρήση δίσκου USB 
 Η συσκευή χρησιμοποιείται επίσης ως ένας τυπικός δίσκος USB. Υποστηρίζεται από τα Windows98 (χρειάζονται 
προγράμματα οδήγησης), τα Windows 2K ή ανώτερη έκδοση (δεν χρειάζονται προγράμματα οδήγησης), το Mac OS 
10.3, το Red hat Linux 8.0 ή ανώτερη έκδοση. 
 Η συσκευή υποστηρίζει τροφοδοσία ρεύματος μέσω USB και μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς μπαταρία όταν είναι 

συνδεδεμένη με Η/Υ. Για είσοδο όταν βρίσκεστε σε λειτουργία αναμονής (在’waiting mode’ πατήστε Mode για να 
επιστρέψετε στο κύριο μενού και επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε. 

Η συσκευή αυτή υποστηρίζει τη λειτουργία Suspend (Αναστολή). 
 Όταν είναι συνδεδεμένη με Η/Υ, η συσκευή λειτουργεί με τις παρακάτω τρεις καταστάσεις λειτουργίας: 

1. Waiting (Αναμονή) 

 

2. Downloading (Φόρτωση) 

 
3. Uploading (Μεταφόρτωση) 

 

 

 

10、Αναβάθμιση της συσκευής 
 Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό του Η/Υ σας για να συντηρήσετε ή να αναβαθμίσετε το 
υλικολογισμικό της συσκευής. 
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1. Εισέλθετε στο κύριο μενού 
2. Πατήστε NEXT για να μετακινηθείτε στην ενότητα ‘Settings’ (Ρυθμίσεις) 
3. Πιέστε MENU για είσοδο στο υπομενού ‘Settings’ (Ρυθμίσεις). 
4. Πιέστε NEXT για μετακίνηση στο στοιχείο ‘Firmware upgrade’ (Αναβάθμιση υλικολογισμικού) και 

πιέστε MENU για είσοδο. 
5. Συνδέστε τη συσκευή με τον υπολογιστή 
6. Εκτελέστε το εργαλείο αναβάθμισης MP3 Player Update (Ενημέρωση συσκευής αναπαραγωγής), και, 

στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή ’Choose new firmware (Επιλογή νέου υλικολογισμικού) 

 
 

7. Επιλέξτε ένα αρχείο υλικολογισμικού. (Αυτά βρίσκονται στο CDROM που παρέχεται ή μπορείτε να τα 
κατεβάσετε από το Internet) 

         
8. Κάντε κλικ στην επιλογή ‘Start Upgrade’ (Έναρξη ενημέρωσης), για να ξεκινήσει η ενημέρωση. 
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10. Όταν η αναβάθμιση ολοκληρωθεί με επιτυχία, η συσκευή θα εμφανίσει την εξής ένδειξη: 

 

 Η αναβάθμιση του υλικολογισμικού αποσκοπεί στη βελτίωση των επιδόσεων της συσκευής. Μπορείτε 
όμως να εξακολουθήσετε να την χρησιμοποιείτε χωρίς να εκτελέσετε τη διαδικασία ενημέρωσης 

 Η συσκευή ενδέχεται να μη λειτουργήσει όταν η διαδικασία αναβάθμισης δεν εκτελεστεί σωστά! 
Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο προτού ξεκινήσετε τη διαδικασία αναβάθμισης. 

 Το λογισμικό αναβάθμισης δεν λειτουργεί για άλλη συσκευή και το αντίστροφο. 

 
 Συστάσεις για τις νέες λειτουργίες! 

Σχετικά με τον κρυφό χώρο 

 Ορισμένοι χρήστες αρχείων MP3 μπορεί να ανησυχούν για την αποκάλυψη τυχόν μυστικών πληροφοριών. 
Οι προσωπικές πληροφορίες που περιέχονται σε αυτά τα αρχεία δεν θέλουν να αποκαλυφθούν σε άλλα 
άτομα, κατά συνέπεια, τα εν λόγω δεδομένα πρέπει να καταργηθούν πριν από το δανεισμό των αρχείων MP3 
στους άλλους. Αυτό αποτελούσε πρόβλημα. 

Ωστόσο, το πρόβλημα αυτό επιλύθηκε οριστικά με την τεχνική ‘Secret Space’ (Κρυφός χώρος)! 
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Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό που παρέχεται για να διαιρέσετε ολόκληρο το δίσκο USB σε 
δύο τμήματα και να κρυπτογραφήσετε το περιεχόμενο του ενός από αυτά. Στο κρυπτογραφημένο τμήμα 
μπορείτε να διατηρείτε τα προσωπικά σας δεδομένα. Τα δεδομένα αυτά θα προστατεύονται από κωδικό 
πρόσβασης.  

Για να ενεργοποιήσετε το τμήμα ‘Secret Space’ (Κρυφός χώρος): 
1. Συνδέστε τη συσκευή με τον υπολογιστή σας 
2. Εκτελέστε την εφαρμογή MP3 Player Disk Tool (Εργαλείο δίσκου συσκευής ΜΡ3) το οποίο βρίσκεται στο 

CDROM που συνοδεύει τη συσκευή 

 
3. Κάντε κλικ στην κάρτα ‘Allocation and Encrypt’ (Εκχώρηση και κρυπτογράφηση). Εκχωρήστε τον 

κατάλληλο χώρο και ορίστε ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ 
στην επιλογή Start (Έναρξη). 

 

4. Μετά την εκχώρηση του χώρου, εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη: 
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5. Κάντε κλικ στο κουμπί ‘OK’ για επανεκκίνηση. 
6. Μετά την επανεκκίνηση θα δείτε ότι έχουν δημιουργηθεί δύο δίσκοι (στα Windows 2K SP4 ή σε 

παλαιότερες εκδόσεις θα εμφανίζεται μόνο ένας δίσκος). Κάντε κλικ στον κρυπτογραφημένο δίσκο 
(το δεύτερο), όπου θα βρείτε τρία αρχεία, δύο κρυφά και ένα εκτελέσιμο 

 
7. Ανοίξτε το εκτελέσιμο αρχείο ‘RdiskDecrypt.exe’ και εισαγάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό 

πρόσβασης. Εάν είναι σωστά, ο δίσκος θα ανοίξει και μπορείτε να αντιγράψετε αρχεία σε αυτόν. 

 
8. Σε κάθε πρόσβαση στον κρυπτογραφημένο δίσκο θα πρέπει να καταχωρείτε όνομα χρήστη και 

κωδικό πρόσβασης. 

Προειδοποίηση: Η διαίρεση του δίσκου σε τμήματα θα καταργήσει όλα τα δεδομένα και το ίδιο κάνει 
και η συνδυασμένη διαδικασία. 

Προειδοποίηση: Να θυμάστε ότι πρέπει να καταχωρείτε πάντα όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης. Εάν το 

ξεχάσετε, μπορείτε να κάνετε μόνο συνδυασμένη επεξεργασία με αποτέλεσμα να χάσετε όλα τα κρυπτογραφημένα 
δεδομένα. 
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Μετατροπή αρχείων βίντεο σε AMV 
Αυτό το πρόγραμμα χρησιμοποιείται για τη μετατροπή αρχείων βίντεο σε μορφή AMV. Προς το παρόν, 

υποστηρίζεται μόνο η μορφή WMV. 

1． Εκτελέστε το εργαλείο “AMV Convert Tools” (Εργαλεία μετατροπής αρχείων AMV), κάντε κλικ στο 

εικονίδιο  για να επιλέξετε το φάκελο όπου θα αποθηκεύσετε τα αρχεία AMV και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο 

εικονίδιο  για να επιλέξετε το φάκελο όπου βρίσκονται τα πρωτότυπα αρχεία 。 

 
  ２．Επιλέξτε τα ανεπεξέργαστα αρχεία AM και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο εικονίδιο . Το εικονίδιο θα 

μετατραπεί σε  (εμφανίζεται τονισμένο) και θα εμφανιστεί επίσης ένα παράθυρο διαλόγου. Για τη ρύθμιση 

Pixels of AMV επιλέξτε “160*120” και για τη ρύθμιση Frames per second (Καρέ ανά δευτ.) επιλέξτε “middle” 

(μεσαία). Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK για επιβεβαίωση. (Σημείωση: Για τα pixel υποστηρίζεται μόνο η 

ρύθμιση “160*120”) 
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  ３．Κάντε κλικ στο εικονίδιο  για να ξεκινήσει η μετατροπή。 

 
4．Μετά τη μετατροπή, θα ξεκινήσει αυτόματα η αναπαραγωγή των αρχείων AMV. 
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●Αντιμετώπιση προβλημάτων 

                                     
 
 
 
 
 

Δεν υπάρχει τροφοδοσία Ελέγξτε αν έχει τοποθετηθεί σωστά η μπαταρία 
Βεβαιωθείτε ότι έχετε ανοίξει τη συσκευή 

Δεν υπάρχει ήχος Βεβαιωθείτε ότι η ένταση δεν βρίσκεται στη θέση 0 και ότι τα 
ακουστικά έχουν συνδεθεί σωστά 
Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά είναι καθαρά 
Τυχόν κατεστραμμένα αρχεία MP3 παράγουν θόρυβο και, 
ορισμένες φορές, δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή τους 

Στην οθόνη εμφανίζονται 
άγνωστοι χαρακτήρες 

Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή γλώσσα 

Η ζώνη των FM έχει κακή 
απόδοση 

Ρυθμίστε τη θέση της συσκευής και των ακουστικών 
Θέστε εκτός λειτουργίας τις συσκευές που βρίσκονται κοντά 
Το καλώδιο των ακουστικών χρησιμοποιείται ως κεραία 

Δεν είναι δυνατό το κατέβασμα 
μουσικής 

Ελέγξτε το καλώδιο USB και βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι 
σωστά συνδεδεμένο στον Η/Υ 
Ελέγξτε αν έχει εγκατασταθεί σωστά το πρόγραμμα 
οδήγησης 
Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ελεύθερος χώρος στη μνήμη 
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Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Οθόνη 1.8 TFT(160*120) 

Σύνδεση με Η/Υ USB2.0 υψηλής ταχύτητας 

Μνήμη 8GB Flash 

Ηλ. τροφοδοσία Λειτουργία αναπαραγωγής έως 10 ώρες 

Εγγραφή φωνής 

Ρυθμός 

δειγματοληψίας 

rate 

8KHz 

Μορφή WAV (32K bps), ACT (8K bps) 

Χρόνος 35 ώρες (ACT, 128M Flash) 

MP3、WMA、WMV、ASF 

Μέγ. ισχ. εξόδου (L) 10mW + (R)10mW (32Ohm) 

Ρυθμός Bit 

αρχείων MP3 

8K bps – 320K bps 

Ρυθμός Bit 

αρχείων WMA、

WMV、ASF 

5K bps – 384K bps 

Απόκριση 

συχνότητας 
20Hz έως 20KHz 

SNR 85dB 

Παραμόρφωση  

Υποστηριζόμενες μορφές 

μουσικών αρχείων 

MP1, MP2, MP3, WMA, WMV, ASF, WAV 

Θερμοκρασία λειτουργίας -5 έως 40 βαθμοί 

Υποστηριζόμενα λειτ. 

συστήματα 

Windows98 ή νεότερο、Mac OS 10、Linux 2.4.2 

                             Σημείωση: Η σχεδίαση και τα χαρακτηριστικά της συσκευής ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς 

προηγούμενη 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 
 
 
 
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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