נגן מולטימדיה
Archos 3Cam Vision
יבואן  :באג מולטיסיסטם בע"מ
משק  ,33בן שמן
טלפון תמיכה טכנית 04-8560005 :
או בדוא"ל Support@bug.co.il :

תרשים

פונקציות
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חזרה  /ביטול

חיבור אוזניות

התקן USB
נעילה

כפתור הפעלה (החזיקו את הכפתור
ל 3-שניות על מנת לכבות  /להדליק)

בחירת שפה
לשינוי שפת המכשיר ,בחרו באפשרות  ,Settingsונווטו אל האפשרות  .Languageלאחר מכן ,לחצו על
כפתור החזרה  /ביטול על מנת לחזור .מסך הבית יחולק לשני פנלים .החליקו את האצבע ממסך אחד
לשני על מנת לעבור ביניהם.

טעינת המכשיר וחיבורו אל המחשב
טעינת המכשיר
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כאשר הנכם מחברים את המכשיר
אל מחשב דלוק ,ההטענה תחל
באופן אוטומטי .לחילופין,
באפשרותכם לרכוש מטען USB
לחשמל על מנת להטעין את
המכשיר ללא צורך בהפעלת מחשב.

חיבור המכשיר אל המחשב
כאשר הנכם מחברים את כבל ה USB-אל המחשב ,המכשיר יזוהה ככונן קשיח נוסף .תוכלו לראות את
המכשיר מסומן כך.ARCHOS(E: ) :

העברת קבצי וידיאו ,אודיו ותמונות אל המכשיר


באפשרותכם להעביר קבצי מדיה על המכשיר על ידי העתקה  /הדבקה לתיקיות המתאימות
הנמצאות במכשיר .כפתור הסנכרון בתוכנת ה ,Windows media player -הוא דרך אחת
לסנכרן את הקבצים .דרך אפשרות זו תוכלו להוסיף קבצי וידיאו ,אודיו ותמונות על
המכשיר שברשותכם .ניתנת לכם האפשרות לשמור את אותם הקבצים אשר נמצאים
בספריית ה ,Windows media player -גם במכשיר עצמו.



פתחו את תוכנת ה .Windows Media Player -לאחר מכן ,בחרו באפשרות הסנכרון .Sync
כעת ,גררו את קבצי המדיה שברצונכם להעביר אל אזור הסנכרון הנמצא בצדו הימני של
המסך .לאחר מכן ,לחצו על כפתור התחלת הסנכרון  .Start Syncהקבצים הנבחרים יועתקו
אל התיקיות המתאימות אשר נמצאות במכשיר.
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הפעלת קבצי וידיאו
בעת פתיחת דפדפן הוידאו ,תוכלו לראות את רשימת קבצי וידיאו אשר נשמרו על ידכם בתיקיית
הוידיאו במכשיר .לחצו על המסך על מנת לחשוף  /להסתיר את מקשי הניווט .הכפתור אשר נמצא
בפינה הימנית העליונה ,נועד למתוח את קובץ הוידיאו על מנת שיופיע במסך מלא.
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רדיו
על מנת להשתמש ברדיו ,יהיה עליכם לחבר אוזניות שישמשו בתור אנטנה .באפשרותכם להקליט
תוכניות רדיו בזמן ההאזנה ,על ידי כניסה לתפריט אשר נמצא בפינה הימנית התחתונה.

צפייה בתמונות
בעת פתיחת דפדפן התמונות ,תוכלו לראות את קבצי התמונות אחת אחרי השנייה או לחילופין במצגת
אוטומטית .החליקו את האצבע ימינה  /שמאלה על מנת לעבור לתמונה הבאה  /הקודמת .לחצו על
המסך על מנת לחשוף  /להסתיר את כפתורי הניווט .לחצו על כפתור ההפעלה על מנת להתחיל מצגת
מהתמונות אשר נמצאות בתיקייה .כפתור התפריט אשר נמצא בפינה הימנית התחתונה של המסך,
יאפשר לכם להעלות את קצב מעבר התמונות במצגת .באפשרותכם להוסיף מוזיקה למצגת בעזרת
הסמל השמאלי התחתון.

הפעלת קבצי מוזיקה


בעת פתיחת דפדפן המוזיקה ,תוכלו לבחור את קבצי
המוזיקה הרצויים על ידי שם השיר  /אמן  /אלבום  /ז'אנר
(במידה והגדרתם ז'אנר לשיר).
במידה ולקובץ מסוים אין תגית ,תוכלו למצוא את הקובץ
בתיקייה בשם .No Artist, No Album :



במידה וישנו קובץ מילים (קובץ טקסט  )*.LRCבתיקייה אשר
בה נמצא גם קובץ מוזיקה באותו השם ,יופיעו מילים לשיר
בעת הפעלת קובץ המוזיקה.
< .)Display > Display Lyrics
(



המכשיר לא ינגן קבצי מוזיקה מוגנים ( .)DRMקבצי אלו
הם בדרך כלל קבצים אשר נרכשו אונליין.
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בקרי הנגן
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 .1בקרת עוצמה.

 .8מספר השיר.

 .2שם השיר.

 .9משך הזמן הכולל.

 .3שם אלבום.

 .10הוספת השיר הנוכחי
לרשימת המועדפים.

 .4שם אמן.
 .5מצב נגינה.

 .11חזרה לשיר הקודם /
הרצה מהירה אחורה.

 .6מצב חזרה.

 .12הפעלה  /השהייה.

 .7זמן שחלף.

 .13מעבר לשיר הבא  /הרצה
מהירה קדימה.
 .14אפשרויות נגינה.

מצלמה
מעבר בין מצב תמונה
למצב וידיאו.
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מצב נוכחי -
מצב וידאו  /מצב
תמונה.

חזרה לתפריט הראשי.

לחצו על המסך
על מנת להתחיל
 /להפסיק את
ההקלטה /
צילום התמונה.

חשיפה  /הסתרה של
סמלי ההגדרות
המופיעים בתחתית
המסך.

עדשת המצלמה.
צידו האחורי של המכשיר.

פונקציות אחרות
שינוי תמונת רקע
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הגדרה זו מאפשרת לכם לבחור תמונת רקע למסך המכשיר .על מנת לעשות זאת ,היכנסו לאפשרות
 Settingsולאחר מכן נווטו אל האפשרות  .Display Settingsכמו כן ,באפשרותכם לבחור רקע משלכם
על ידי כניסה לדפדפן התמונות ובחירה באפשרות  Set as Wallpaperבהגדרות התמונה .כעת התמונה
שבחרתם תופיע בתור הרקע למסך.

משדר FM
משדר זה בעל צריכת חשמל נמוכה מאפשר לכם לשדר את המוזיקה שלכם אל מכשיר רדיו קרוב,
כדוגמת ,הרדיו ברכב .על מנת להגדיר את התדר ,יהיה עליכם להיכנס לאפשרות  Settingsולאחר מכן
לאפשרות  .FM Transmitterכוונו את מכשיר הרדיו לאותו התדר ,כפי שהגדרתם במכשיר עצמו.
השאירו את האוזניות מחוברות אל המכשיר בזמן פעולה זו על מנת לשפר את איכות השידור.

הגדרות
אלו הן ההגדרות העיקריות במכשיר ,אשר מאפשרות לכם להגדיר אפשרויות שונות כגון :זמן כיבוי
אוטומטי ,בהירות מסך ,שעון  /תאריך ,שפה וכו'.
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על מנת לדפדף בין רשימות ארוכות ,באפשרותכם או להחליק את האצבע מעלה  /מטה על
מנת להשתמש בגלגל הגלילה .על מנת לעשות זאת ,בחרו באפשרות  Settingsולאחר מכן
נווטו אל האפשרות  Scroll Wheelעל מנת לחשוף  /להסתיר את גלגל הגלילה.

פתרון בעיות
בעיה :קטע הוידיאו  /אודיו אשר העברתי אל המכשיר אינו פועל או לחילופין פועל בצורה שאינה
תקינה.
פתרון לבעיה :בדקו שפורמט קטע הוידיאו מתאים למכשיר .כמו כן ,ישנם קטעי וידיאו אשר זקוקים
להמרה לפורמטים אחרים.

בעיה :המכשיר "קפוא" ואינו מגיב כאשר לוחצים על המסך.
פתרון לבעיה :כ בו את המכשיר ,והדליקו שוב .כמו כן ,באפשרותכם ללחוץ על כפתור האתחול הנמצא
בצידו האחורי של המכשיר .על מנת ללחוץ על כפתור זה השתמשו בחפץ חד ודק כמו סיכה.
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בעיה :ברצוני להטעין את המכשיר דרך המחשב ולשמוע מוזיקה בו זמנית.
פתרון לבעיה :במידה וניתקתם את המכשיר דרך אפשרות  ,Removing Safelyאך לא הוצאתם את
כבל ה ,USB -באפשרותכם להשתמש במכשיר בזמן הטעינה .פונקציה של טעינה ושימוש במכשיר בו
זמנית אינה אפשרית במחשבים בעלי מערכות  Windows Vistaאו לחילופין .Windows 7
בעיה :הוספתי קבצי מוזיקה למכשיר ,אך הם אינם מופיעים בדפדפן קבצי המוזיקה.
פתרון לבעיה :חובה עליכם לשמור את קבצי המוזיקה בתיקיית המוזיקה הנמצאת במכשיר .במידה
ולשירים אין תגים ,הם ימוקמו תחת האפשרויות .No Album ,No Artist :בחרו באפשרות Update
 Music Libraryעל מנת לעדכן את ספריית המוזיקה עם כל השירים האחרונים שנוספו.
בעיה :אינני רואה קובץ אשר העתקתי אל המכשיר.
פתרון לבעיה :זכרו ! כאשר הנכם מדפדפים בתיקיית התמונות או לחילופין בתיקיית המוזיקה,
הקבצים אשר אינם מהסוג הנ"ל ,לא יופיעו למרות שהם קיימים .השתמשו בדפדפן הקבצים על מנת
לראות את כל הקבצים.
הוראות בטיחות לסוללת ליתיום :
זהירות סכנה ! החלפה שגויה עלולה לגרום לפיצוץ ,יש להחליף אך ורק בסוללה דומה או שקולה.
אין לחשוף את הסוללה או מארז הסוללת לחום גבוה כגון אור שמש  ,אש וכדומה.

