eΛΛΗΝΙΚΑ

405

605 WIFI

GEN 5 ελληνικο ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ
Έκδοση 2.0
Παρακαλείστε να επισκεφθείτε το www.archos.com/manuals για να κατεβάσετε
την τελευταία έκδοση του εγχειριδίου.

Αγαπητέ πελάτη,
Ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το προϊόν της ARCHOS. Ελπίζουμε να
μείνετε ικανοποιημένη από τη χρήση του για πολλά χρόνια.
Παρακαλείστε να εγγράψετε το προϊόν σας στο website μας (www.archos.
com/register) για να έχετε πρόσβαση στη γραμμή εξυπηρέτησης και για
να σας ενημερώνουμε για τις δωρεάν αναβαθμίσεις των λογισμικών του
προϊόντος σας.
Σας ευχόμαστε την μέγιστη απόλαυση Πολυμέσων,
Η ομάδα της ARCHOS.
Όλες οι πληροφορίες που περιλήφθηκαν σε αυτό το εγχειρίδιο ήταν σωστές
κατά την διάρκεια της δημοσίευσης. Εντούτοις, δεδομένου ότι οι μηχανικοί μας
ενημερώνουν πάντα και βελτιώνουν τα προϊόντα μας, το λογισμικό της συσκευής
σας μπορεί να έχει μια ελαφρώς διαφορετική εμφάνιση ή μια τροποποιημένη
λειτουργία από την παρουσιασμένη σε αυτό το εγχειρίδιο.

Entertainment

way
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
• Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται σε αυτό το εγχειρίδιο
ποικίλουν ανάλογα με το μοντέλο Archos GEN 5 που εσείς
έχετε.
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• Κάθε φορά που βλέπετε ένα από αυτά τα εικονίδια, σημαίνει
ότι το εξής τμήμα αφορά αυτό και μόνο αυτό το μοντέλο.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ARCHOS
Κύρια κουμπιά

Το πάνω μέρος της συσκευής:
ARCHOS 605 WiFi

• Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί on/off για να ενεργοποιήσετε το ARCHOS.*
•	Η φωτεινή ένδειξη, που βρίσκεται δεξιά από το κουμπί, ανάβει όταν η συσκευή είναι
ενεργοποιημένη.

* Όταν πατάτε το κουμπί αυτό για να απενεργοποιήσετε το ARCHOS, η συσκευή θα
συνεχίσει να χρησιμοποιεί ένα μικρό ποσό τροφοδοσίας από τη μπαταρία για να
μπορείτε να έχετε μια γρήγορη επανεκκίνηση.
Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το Archos για μεγάλο χρονικό διάστημα,
θα πρέπει να το απενεργοποιείσετε τελέιως, έτσι ώστε να μην χρησιμοποιούνται
καθόλου οι μπαταρίες. Δείτε το κεφάλαιο με τις Ρυθμίσεις τροφοδοσίας “Power”.
TV/
LCD

• Πατήστε μια φορά τον διακόπτή για να ενεργοποιήσετε την εμφάνιση της εικόνας μεταξύ της ενσωματωμένης οθόνης LCD και της τηλεόρασης (με προαιρετικό το DVR Station
GEN 5, Mini Dock ή Battery Dock, διαθέσιμο στην ιστοσελίδα www.archos.com). Δείτε τις
Προαιρετικές Λειτουργίες.
• Όταν εμφανιστεί στην τηλεόραση η εικόνα, η φωτεινή ένδειξη TV/LCD ανάβει και η ενσωματωμένη οθόνη LCD απενεργοποιείται.
• Πατήστε και κρατήστε το πατημένο για να κλειδώσετε/ ξεκλειδώσετε τα κουμπιά της συσκευής σας/ την οθόνη επαφής. Αυτό είναι χρήσιμο αν έχετε το Archos σας στην τσέπη σας,
παραδείγματος χάριν, και δεν θέλετε να πιέσετε ένα κουμπί ή να αγγίξετε την οθόνη τυχαία.
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LED Indicators
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Στο πάνω μέρος της συσκευής:
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Στην αριστερή πλευρά της συσκευής*:

* Στο υψηλής χωρητικότητας ARCHOS 605, οι φωτεινές ενδείξεις βρίσκονται στο
πάνω μέρος της συσκευής, δίπλα στα κουμπιά..
CHG

HDD

TV/
LCD

Ένδειξη φόρτισης μπαταριών.
• Συνεχώς αναμμένη: η μπαταρία φορτίζει
• Αναβοσβήνει: η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη
Ένδειξη δραστηριότητας Οδηγού Σκληρού Δίσκου (ανάλογα με το μοντέλο):
• το φως τρέμει όταν ο σκληρός δίσκος είναι ενεργός (αναπαραγωγή/ μεταφορά αρχείων)
Ένδειξη εμφάνισης βίντεο:
η φωτεινή ένδειξη είναι αναμμένη όταν η εικόνα του Archos εμφανίζεται στην τηλεόραση
(δείτε το κουμπί TV/ LCD).

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Στην αριστερή πλευρά της συσκευής:
Υποδοχή ακουστικών: για να συνδέσετε ακουστικά
Κάτω από τη συσκευή: Αυτές οι συνδέσεις σας επιτρέπουν να:
• Συνδέσετε το Archos σας με έναν υπολογιστή (δείτε Σύνδεση του ARCHOS σε έναν Υπολογιστή)
• Φορτίσετε την μπαταρία του ARCHOS σας (δείτε Φόρτιση της μπαταρίας)
Οι συνδέσεις Docking σας επιτρέπουν επίσης να συνδέσετε
ένα από τα προαιρετικά εξαρτήματά μας (διαθέσιμα στην
ιστοσελίδα www.archos.com):
• Συνδέστε μια συμβατή USB συσκευή στο ARCHOS, με το DVR Station GEN 5, Mini
dock ή με το Battery Dock.
• Εγγράψτε εξωτερικό ήχο/ βίντεο, με το DVR Station GEN 5 ή DVR Travel Adapter.
• Δείτε τις Προαιρετικές Λειτουργίες.
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Ενσωματωμένο μεγάφωνο
Στη δεξιά πλευρά της συσκευής, κάτω από τα κουμπιά
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Πόδι στήριξης

• Το ARCHOS έχει ένα πόδι στήριξης το οποίο βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής.
• Προσεκτικά τραβήξτε το προς τα έξω, με τον τρόπο αυτό θα μπορείτε να στηρίξετε το ARCHOS
σας σε μια επίπεδη, σταθερή επιφάνεια.

Υποδοχή κάρτας μνήμης
(ανάλογα με το μοντέλο)
Η υποδοχή καρτών μνήμης, που βρίσκεται πάνω από τη συσκευή, στη δεξιά πλευρά, σας επιτρέπει να εισάγετε μια από τις ακόλουθες κάρτες (που
δεν παρέχονται):
• SD
• MMC
• Mini και micro SD (με φορέα)
• RS MMC (με φορέα)
•  Για να μάθετε πώς να ψάχνετε τα περιεχόμενα στην κάρτα σας, δείτε το κεφάλαιο:
Αναζήτηση των βίντεο σας, Αναζήτηση των αρχείων μουσικής, Αναζήτηση των
φωτογραφιών σας ή Χρήση της αναζήτησης αρχείων.

ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ: ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Πριν χρησιμοποιήσετε το ARCHOS για πρώτη φορά, φορτίστε πλήρως την μπαταρία. Η μπαταρία του
ARCHOS φορτίζει μέσω της θύρας USB του υπολογιστή:
1. Συνδέστε το καλώδιο ARCHOS USB στο ARCHOS (το οποίο είναι ανενεργό).
2. Συνδέστε την άλλη άκρη του καλωδίου USB στον υπολογιστή σας (ο οποίος είναι ενεργός).
1. 3. Το ARCHOS θα ενεργοποιηθεί και θα αρχίσει η φόρτιση:
- Ένα σύμβολο αστραπής θα λάμψει πάνω από την εικόνα της μπαταρίας στη μπάρα ενώ η
μπαταρία θα φορτίζει:
.
- Η φωτεινή ένδειξη CHG είναι αναμμένη ενώ φορτίζει η μπαταρία. Θα αναβοσβήσει όταν
φορτιστεί πλήρως η μπαταρία.
Μπορείτε επίσης να φορτίσετε τη συσκεύη ARCHOS σας χωρίς υπολογιστή και πιο
γρήγορα, μέσω του προαιρετικού DVR Station GEN 5, Mini Dock ή Battery Dock
(διαθέσιμα στην ιστοσελίδα www.archos.com). Δείτε  τις Προαιρετικές Λειτουργίες.
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ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ARCHOS
ARCHOS 605 WiFi

• Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί
για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε το
ARCHOS. Δείτε το κεφάλαιο Περιγραφή του ARCHOS.
•	Η φωτεινή ένδειξη, δίπλα στο κουμπί ανάβει όταν η συσκευή είναι ενεργή.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΠΑΦΗΣ (INTERFACE) ARCHOS
Περιγραφή διεπαφής (interface)
Μπάρα κατάστασης
• Στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης, η μπάρα κατάστασης
δείχνει την ένταση του ήχου, το επίπεδο της μπαταρίας και
την τρέχουσα ώρα της συσκευής σας.

Ετικέτες (Tabs)
• Στην πάνω αριστερή γωνία της οθόνης, η περιοχή ετικετών
παρουσιάζει άλλες διαθέσιμες εφαρμογές και οθόνες.
Ποικίλλουν, ανάλογα με το πού είστε μέσα στη διεπαφή (interface).
• Όταν υπάρχει μόνο μια ετικέτα διαθέσιμη, το εικονίδιο Tab
στην πάνω αριστερή γωνία δεν είναι ενεργό.
Επιλογές βασισμένες στα συμφραζόμενα
• Στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης, η βασισμένη στα συμφραζόμενα περιοχή επιλογών παρουσιάζει εικόνες επιλογών. Οι διαθέσιμες επιλογές ποικίλουν, ανάλογα με
το που είστε μέσα στη διεπαφή (interface).
για να πάτε στις κύρι• Στην (αρχική) οθόνη Home, επιλέξτε το μενού “Settings”
ες ρυθμίσεις του ARCHOS.
• Στην (αρχική) οθόνη Home, η επιλογή του μενού “Resume ” σας επιτρέπει να
επαναλάβετε την τελευταία μουσική ή αρχείο βίντεο που αναπαράγατε, εάν διακόπηκε πριν από το τέλος. Εάν δεν εμφανίζεται το εικονίδιο του μενού “Resume”
,
σημαίνει ότι καμία μουσική ή αρχείο βίντεο δεν μπορεί να συνεχιστεί.
(ανάλογα με το
μοντέλο)
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Αρχική Οθόνη (Home)
Αυτή είναι η κύρια οθόνη του ARCHOS, εδώ εμφανίζονται οι
κύριες ρυθμίσεις.

(ανάλογα με το μοντέλο)
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ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ ΑΦΗΣ
Το ARCHOS διαθέτει οθόνη αφής. Παρακάτω είναι η περιγραφή της περιοχής της κύρια
οθόνης αφής και μερικές συμβουλές για το πώς να χρησιμοποιήσετε την οθόνη αφής.

Προκειμένου να μην προκαλέσετε ζημιά στην επιφάνεια οθόνης, πρέπει να
χρησιμοποιήσετε μόνο το συμπεριλαμβανόμενο στυλό ή το νύχι σας.

Κύριες ενέργειες της οθόνης αφής
• Για να ανοίξετε μια εφαρμογή/ μια οθόνη μέσω του εικονιδίου του, πατήστε στο εικονίδιο για να
τονιστεί και πατήστε το πάλι.
• Σε διαφορετικές εφαρμογές, μπορείτε να πάτε πίσω ένα επίπεδο με τη σειρά πατώντας πάνω στο
εικονίδιο
εξόδου (Exit) (που βρίσκεται στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης). Οπουδήποτε είστε
στις επιλογές, μπορείτε να επιστρέψετε άμεσα στην αρχική οθόνη Home πατώντας και κρατώντας
πατημένο το εικονίδιο εξόδου Exit.
• Όταν είναι διαθέσιμες διάφορες ετικέτες, μπορείτε να μετακινηθείτε μεταξύ τους πατώντας στο
εικονίδιο
Tab (στην πάνω αριστερή γωνία της οθόνης). Μπορείτε επίσης να πατήσετε άμεσα
σε μια από τις ετικέτες για να έχετε πρόσβαση στην αντίστοιχη οθόνη.
• Για να εκτελέσετε τη λειτουργία ενός μενού επιλογών, πατήστε απλά στο εικονίδιο του.
Προκειμένου να εμφανιστεί ένα κειμένου περιγραφής του εικονιδίου, πατήστε τη λέξη menu.
• Ενώ αναπαράγεται ένα βίντεο ή ένα τραγούδι, μπορείτε να το σταματήσετε προσωρινά/ να το ξαναξεκινήσετε πατώντας στο εικονίδιο
Pause (παύση)/
Play (αναπαραγωγή).
Άλλες ενέργειες της οθόνης αφής
• Όταν παρακολουθείτε ένα βίντεο ή ακούτε μουσική, μπορείτε να πατήσετε πάνω στη μπάρα
προόδου για να πάτε άμεσα σε μια διαφορετική θέση στο βίντεο ή το τραγούδι. Μπορείτε
επίσης να χρησιμοποιήσετε το στυλό για να σείρετε το δρομέα στη μπάρα προόδου σε μια
άλλη θέση στο βίντεο ή το τραγούδι.
• Στις οθόνες όπου εμφανίζεται, η ένταση του ήχου μπορεί να σειρθεί με τον ίδιο τρόπο.
• Στους διαφορετικούς ξεφυλλιστές (Αρχείο, Μουσική, Βίντεο, Φωτογραφίες), μπορείτε να
σείρετε τη μπάρα για πάνω και κάτω για να μετακινηθείτε στον κατάλογο των αρχείων.
Μπορείτε επίσης να κινηθείτε γρηγορότερα πατώντας επάνω ή κάτω από το δρομέα στη
μπάρα.
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• Στον Web φυλλομετρητή και για τη θέαση PDF αρχείων, μπορείτε να μετακινηθείτε πάνω και κάτω
πατώντας στη σελίδα και με σύρσιμο της πάνω ή κάτω (να είστε προσεκτικοί ωστόσο για να μην
πατήσετε σε κάποια σύνδεση!).

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ
Τα κουμπιά πλοήγησης βρίσκονται στη δεξιά πλευρά της συσκευής:
Exit κουμπί εξόδου (Διαφυγή / Πίσω / Διακοπή)
OK κουμπί (Εισαγωγή /Αποδοχή ή Αναπαραγωγή/ Παύση/ Επανεκκίνηση)
Κουμπί για γρήγορη μετακίνηση προς τα πάνω (γρήγορη προώθηση, μετακίνηση ή μεγέθυνση)
Κουμπιά πλοήγησης (μετακίνηση από ένα στοιχείο σε άλλο)
Κουμπί για γρήγορη μετακίνηση προς τα κάτω (γρήγορο τύλιγμα, μετακίνηση ή σμίκρυνση)
Κουμπί ετικέτας (ετικέττα μεταξύ των διαθέσιμων οθονών)
Κουμπί επιλογών (εμφανίση κειμένων περιγραφής των διαθέσιμων
εικόνων επιλογών)
Κουμπί έντασης ήχου (αύξηση/ μείωση της έντασης του ήχου)
Ενέργειες κύριων κουμπιών:
• Για να ανοίξετε μια εφαρμογή/ μια οθόνη μέσω του εικονιδίου της, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά
πλοήγησης για να τονίσετε το εικονίδιο και πατήστε το OK.
• Στις διαφορετικές εφαρμογές, μπορείτε να επιστρέψετε κατά ένα επίπεδο της σειράς πατώντας το
κουμπί εξόδου
μιά φορά. Οπουδήποτε είστε στις επιλογές, μπορείτε να επιστρέψετε άμεσα
στην αρχική οθόνη κρατώντας πατημένο το κουμπί εξόδου.
• Όταν είναι διαθέσιμες διάφορες ετικέτες, μπορείτε να μετακινηθείτε μεταξύ τους πατώντας το
κουμπί ετικέτας .
• Για να εκτελέσετε τη λειτουργία ενός μενού επιλογών, πατήστε το κουμπί επιλογών menu, επιλέξτε το στοιχείο με τα κουμπιά πλοήγησης και πατήστε το OK.
• Κατά την αναπαραγωγή ενός βίντεο, ενός τραγούδι ή μιας παρουσίασης φωτογραφιών, μπορείτε
να διακόψετε/ συνεχίσετε πατώντας το OK..
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Ενέργειες άλλων κουμπιών
• Ενώ παρακολουθείτε ένα βίντεο ή ακούτε μουσική, μπορείτε να κρατήσετε τα αριστερά/
δεξιά κουμπιά πλοήγησης για να μετακινήσετε το δρομέα στη μπάρα προόδου προς μια
άλλη θέση στο βίντεο ή το τραγούδι.
• Για να αυξήσετε/ μειώσετε την ένταση του ήχου, χρησιμοποιείστε το κουμπί ρύθμισης της
έντασης
.
• Στους διαφορετικούς ξεφυλλιστές (Αρχείο, Μουσική, Βίντεο, Φωτογραφίες), μπορείτε να
κρατήσετε το πάνω/ κάτω κουμπί πλοήγησης για να μετακινηθείτε στον κατάλογο των αρχείων. Μπορείτε επίσης να κινηθείτε γρηγορότερα χρησιμοποιώντας τα κουμπιά γρήγορης
μετακίνησης.
• Στον Web φυλλομετρητή (ανάλογα με το μοντέλο) και για τη θέαση PDF αρχείων, μπορείτε να μετακινηθείτε πάνω και κάτω πατώντας τα αντίστοιχα κουμπιά πλοήγησης.

ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
•	Η διεπαφή (interface) του ARCHOS είναι διαθέσιμη σε διάφορες γλώσσες.
• Εάν η γλώσσα σας δεν είναι διαθέσιμη, πηγαίνετε στην ιστοσελίδα της ARCHOS
(www.archos.com/firmware) για να κατεβάσετε και να εγκαταστήστε την πιό πρόσφατη έκδοση. Οι νέες γλώσσες συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα εγκατάστασης μόλις διατίθονται. Δείτε στο κεφάλαιο Αναβάθμιση του προγράμματος.
Για να αλλάξετε τη γλώσσα του συστήματος:
1. Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε το μενού “Settings”

και διαλέξετε το “Language (and Region)”.

2. Επιλέξτε μια διαφορετική γλώσσα χρησιμοποιώντας τα αριστερά/δεξιά βέλη (οι
ρυθμίσεις σας σώζονται αμέσως).
3.	Κλείστε την οθόνη

για να βγείτε και να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
Το ARCHOS σας είναι ένα ηλεκτρονικό προϊόν και χρειάζεται προσοχή:
• Μην το υποβάλετε σε περιττό κλονισμό ή δόνηση.
• Μην το αφήνετε στη ζέστη, να το αφήνετε να αερίζεται (ειδικά όταν συνδέεται με έναν υπολογιστή).
•	Κρατήστε το μακριά από νερό και υπερβολικά υγρές περιοχές.
•	Κρατήστε το μακριά από υψηλά ηλεκτρομαγνητικά πεδία.
• Μην το ανοίξετε. Δεν υπάρχει κανένα χρηστικό κομμάτι μέσα. Με το άνοιγμα του συστήματος θα
χάσετε αυτόματα το διακίωμα της εγγύησης.
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1. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΝΤΕΟ
Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε το εικονίδιο “Video” για να πάτε στην λειτουργία βίντεο.

1.1 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ ΣΑΣ
•	Ο φυλλομετρητής(browser) “Video” σας επιτρέπει την πλοήγηση μέσα στο φάκελο Βίντεο του
σκληρού δίσκου του ARCHOS.
. Όπου και
• Μπορείτε να επιστρέψετε πίσω κατά ένα επίπεδο κλείνοντας την τρέχουσα οθόνη
αν είστε μέσα στις επιλογές, μπορείτε να πάτε πίσω στην αρχική οθόνη πατώντας και κρατώντας
πατημένο το κουμπί/ εικονίδιο εξόδου.

Ο ΦΥΛΛΟΜΕΤΡΗΤΗΣ(BROWSER) VIDEO
•	Η πρώτη οθόνη στην λειτουργία βίντεο σας
δείχνει όλα τα βίντεο και τους υποφακέλους
που βρίσκονται μέσα στο φάκελο Video.
• Για να αναπαράγετε ένα βίντεο, επιλέξτε το
και μετά ανοίξτε το.
• Εάν το βίντεο είναι μέσα σε κάποιον υποφάκελο ανοίξτε τον υποφάκελο και θα δείτε το
βίντεο σας.

• Στον φυλλομετρητή (browser) “Video”, κάθε αρχείο βίντεο εμφανίζεται σε μικρό
εικονίδιο στα αριστερά από το όνομα του αρχείου.
• Για να ορίσετε ένα νέο εικονίδιο για το αρχείο, ανοίξτε το βίντεο, επιλέξτε το μενού
“Set” και διαλέξτε το “Thumbnail” (δείτε: Επιλογές Αναπαραγωγής Βίντεο).

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΜΝΗΜΗΣ
(Ανάλογα με το μοντέλο)
• Εάν εισάγετε μια κάρτα μνήμης στο ARCHOS (δείτε: Υποδοχή κάρτας μνήμης), επιλέξτε τη σειρά
“SD/MMC card reader”, στην πρώτη οθόνη του φυλλομετρητή (browser)“Video”.
• Μπορείτε τώρα να δείτε τα περιεχόμενα της κάρτας σας και να αναπαράγετε τα βίντεο (εάν η
κάρτα σας περιέχει). Στον φυλλομετρητή (browser) βίντεο, εμφανίζονται μόνο τα αρχεία βίντεο.
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ΕΠΙΛΟΓΈΣ ΣΤΟΝ ΦΥΛΛΟΜΕΤΡΗΤΉ (BROWSER) ΒΊΝΤΕΟ
“Info”
- εμφανίζει ένα μήνυμα με τις πληροφορίες σχετικά με το επιλεγμένο αρχείο βίντεο..

“File Management”
- “Rename”: μπορείτε να αλλάξετε το όνομα του επιλεγμένου αρχείου βίντεο

χρησιμοποιώντας το οπτικό πληκτρολόγιο. Δείτε: Χρήση του οπτικού πληκτρολογίου.
- “Delete”: μπορείτε να διαγράψετε το επιλεγμένο αρχείο βίντεο. Μια οθόνη επιβεβαίωσης
θα εμφανιστεί.

“Bookmark”
- “Resume”: θα συνεχίσει την αναπαραγωγή του επιλεγμένου βίντεο από το σελιδοδείκτη.
- “Clear”: θα αφαιρέσει τον σελιδοδείκτη από το επιλεγμένο αρχείο βίντεο.
Το “Bookmark” εμφανίζεται μόνο στο μενού όταν είναι επιλεγμένο ένα αρχείο βίντεο
με σελιδοδείκτη.

“Settings”
- μπορείτε να επιλέξετε να εμφανίζεται η οθόνη ρυθμίσεων κατά την Αναπαραγωγή Βίντεο
(δείτε: Ρυθμίσεις κατά την Αναπαραγωγή βίντεο) την οθόνη ρυθμίσεων “Sound” (δείτε:
Ρυθμίσεις ήχου “Sound”).

1.2 ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΝΤΕΟ
Για να αναπαράγετε ένα βίντεο, επιλέξτε το αρχείο και ανοίξτε το. Το μενού που εμφανίζεται θα φύγει αυτόματα μετά από λίγα δευτερόλεπτα.

ΟΘOΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓHΣ ΒIΝΤΕΟ
1. εικονίδιο εξόδου
2. όνομα αρχείου βίντεο
3. εικονίδιο ετικέτας
4. επίπεδο έντασης ήχου
5. εικονίδιο αναπαραγωγής/ παύσης

6. μπάρα προόδου βίντεο
7. επιλογές μενού

GEN 5
605

MANUAL V2.0

PLAYING VIDEO > P. 13

ΠΛΗΚΤΡΑ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ ΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΝΤΕΟ

• Για να διακόψετε/ συνεχίσετε το βίντεο, πατήστε πάνω στο εικονίδιο Παύσης
/
Αναπαραγωγής
(δείτε το n° 5 στην προηγούμενη οθόνη).
• Για να εμφανιστεί το μενού ξανά, πατήστε μια φορά οπουδήποτε στην οθόνη. Για να εξαφανιστεί
πάλι, περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα ή πατήστε πάνω στο εικονίδιο ετικέτας , στην πάνω
αριστερή γωνία (δείτε το n° 3).
• Μπορείτε να πατήσετε πάνω στην μπάρα προόδου για να πάτε κατευθείαν σε μια άλλη θέση μέσα
στο βίντεο.
• Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το στυλό για να σύρετε τον δρομέα στην μπάρα προόδου σε
μια άλλη θέση στο (δείτε το n° 6).
•	Η μπάρα έντασης του ήχου μπορεί να συρθεί με τον ίδιο τρόπο (δείτε το n° 4).
• Για να εκτελέσετε μια ενέργεια από το μενού, απλά πατήστε πάνω στο εικονίδιο του. Για να εμφανιστεί το κείμενο με την περιγραφή του εικονιδίου, πατήστε πάνω στη λέξη menu (δείτε n° 7).
• Για να σταματήσετε και να πάτε πίσω στον φυλλομετρητή (browser) “Video”, πατήστε πάνω στο
εικονίδιο εξόδου
(δείτε το n° 1). Για να βγείτε από την λειτουργία του βίντεο και να γυρίσετε
στην αρχική οθόνη πατήστε και κρατήστε πατημένο το εικονίδιο εξόδου.

ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΝΤΕΟ
-πάτημα μια φορά: διακοπή του βίντεο και επιστροφή στον
φυλλομετρητή (browser) “Video”
-πατημένο: έξοδος από την λειτουργία βίντεο και επιστροφή
στην αρχική σελίδα.
παύση/ επανεκκίνηση του βίντεο
γρήγορη προώθηση
αριστερά / δεξιά: τύλιγμα/ προώθηση
γρήγορο τύλιγμα
εμφάνιση/ εξαφάνιση των επιλογών
εμφάνιση των διαθέσιμων επιλογών
αύξηση/ μείωση της έντασης του ήχου
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ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΝΤΕΟ
“Info”
- εμφανίζει ένα πλαίσιο κειμένου με πληροφορίες σχετικά με το τρέχον αρχείο βίντεο.

“Soundtrack” και/ ή “Subtitles”
- μπορείτε να επιλέξετε ένα άλλο κομμάτι ήχου (μόνο εάν ένα αρχείο βίντεο περιέχει πολλά
κομμάτια ήχου).
- μπορείτε να επιλέξετε υπότιτλους (μόνο εάν επιλέξετε αρχείο βίντεο που περιέχει υπότιτλους).
Αυτή η επιλογή εμφανίζεται στο μενού μόνο εάν το αρχείο βίντεο περιέχει υπότιτλους
ή διαφορετικά κομμάτια ήχου.

“Format”
- μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζεται η εικόνα.
- “Auto”: ρυθμίζει το μέγεθος του βίντεο για να ταιριάζει στην ενσωματωμένη οθόνη (ή στην
τηλεόραση, με το προαιρετικό DVR Station GEN 5, Mini Dock ή Battery Dock: δείτε τις
Προαιρετικές Λειτουργίες).
- “Full Screen”: μεγαλώνει την εικόνα για να γεμίζει την οθόνη. Για να ταιριάξει στην ARCHOS
οθόνη, ίσως η συσκευή σας χρειαστεί να κόψει σε μικρά κομμάτια την εικόνα, πιο πιθανό σε
πάνω κομμάτι και κάτω.
- “Maximized”: μεγαλώνει την εικόνα για να γεμίσει την οθόνη, με την προϋπόθεση ότι η εικόνα είναι σε μορφή 2.35 με μαύρα όρια στο πάνω και το κάτω μέρος.
- “Original”: εμφανίζει ολόκληρη την εικόνα σε αρχική μορφή.

“Speed”
- θα αναπαράγει το τρέχον βίντεο σε αργή ταχύτητα ή σε γρήγορη.
- ενώ έχετε διακόψει την αργή ταχύτητα, μπορείτε να δείτε ένα ένα τα καρέ, χρησιμοποιώντας
το δεξί βέλος.

“Set”
- “Bookmark”: τοποθετεί έναν σελιδοδείκτη στο τρέχον σημείο στο βίντεο. Μόνο ένας σελιδοδείκτης μπορεί να τοποθετηθεί σε κάθε αρχείο. Μπορείτε να βάλετε σελιδοδείκτη σε μέχρι
32 αρχεία. Τα βίντεο με σελιδοδείκτη θα εμφανιστούν, στον φυλλομετρητή (browser) “Video”,
με ένα σύμβολο
και μια μπάρα προόδου.
- Για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή του βίντεο από τον σελιδοδείκτη, πηγαίνετε στον φυλλομετρητή (browser) “Video” και επιλέξτε το αρχείο βίντεο με τον σελιδοδείκτη. Επιλέξτε το μενού
“Bookmark” και μετά το “Resume” (με το “Clear” θα αφαιρέσετε τον σελιδοδείκτη από το βίντεο).
- “Thumbnail”: σώζει την τρέχουσα εικόνα ως ένα μικρό εικονίδιο για αυτό το αρχείο. Στον
φυλλομετρητή (browser) “Video”, το μικρό εικονίδιο του βίντεο θα αντικατασταθεί από ένα
καινούριο.
- “Wallpaper”: η τρέχουσα εικόνα θα καθοριστεί ως εικόνα background της συσκευής σας.
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“Settings”
- μπορείτε να επιλέξετε να εμφανίσετε την οθόνη ρυθμίσεων Αναπαραγωγής Βίντεο (δείτε: τις
Ρυθμίσεις Αναπαραγωγής Βίντεο) ή την οθόνη ρυθμίσεων “Sound” (δείτε:Ρυθμίσεις ήχου
“Sound”).

1.3 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΝΤΕΟ
• Στην λειτουργία βίντεο, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις Ρυθμίσεις Αναπαραγωγής Βίντεο χρησιμοποιώντας το μενού “Settings” .
• Χρησιμοποιείστε το αριστερό/ δεξί βέλος για να επιλέξετε μια διαφορετική ρύθμιση για μια παράμετρο.

“PlayMode”, “Repeat & Shuffle”
- ο παρακάτω πίνακας εξηγεί πως η αναπαραγωγή βίντεο λειτουργεί σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που
επιλέγετε στην “PlayMode” (λειτουργία αναπαραγωγής) και “Repeat & Shuffle” (Επανάληψη & Ανακάτεμα).
“PlayMode”
“Single”

“Folder”

, “Repeat &
Shuffle”

Τι γίνεται στην αναπαραγωγή του βίντεο...

“Normal”

- αναπαράγεται το τρέχον αρχείο βίντεο και σταματά.

“Repeat”

- αναπαράγεται το τρέχον αρχείο βίντεο επανειλημμένα.

“Normal”

- αναπαράγονται όλα τα αρχεία βίντεο του τρέχοντος
φακέλου το ένα μετά το άλλο και μετά σταματάει.

“Repeat”

- αναπαράγονται όλα τα αρχεία βίντεο του τρέχοντος
φακέλου το ένα μετά το άλλο. Αυτό θα επαναλαμβάνεται απεριόριστα.

“Shuffle”

- αναπαράγονται όλα τα αρχεία βίντεο του τρέχοντος
φακέλου σε τυχαία σειρά.
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“Network thumbnails (UPnP)”

- εδώ μπορείτε να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τα εικονίδια των βίντεο ενώ ψάχνετε μέσα
από τα βίντεο του υπολογιστή σας (δείτε: Παραγωγή media Αρχείων του Υπολογιστή σας). Εάν
επιλέξετε το “Disabled”, θα μπορείτε να ψάξετε πιο γρήγορα τα αρχεία βίντεο του υπολογιστή σας

“LCD Backlight”, “Brightness”, “Contrast” & “Gamma”
- ρυθμίζει το επίπεδο εφεδρικού φωτισμού/ την αντίθεση/ τη φωτεινότητα/ το γάμμα της ενσωματωμένης οθόνης.
- μπορείτε επίσης να επαναπροσδιορίσετε τις αρχικές ρυθμίσεις της LCD (με το κουμπι “Reset”).

1.4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΙΝΤΕΟ ΣΤΟ ARCHOS
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Στο Εισαγωγικό περιεχόμενο ARCHOS, έχετε τη δυνατότητα να
προμηθευτείτε τα βίντεο άμεσα από το ARCHOS σας, χωρίς τη χρήση ενός
υπολογιστή. Δείτε: Εισαγωγικό περιεχόμενο του ARCHOS.

Υπάρχουν δύο κύριες μέθοδοι για να μεταφέρετε τα βίντεο που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας
στο ARCHOS:
1. Windows Media® Player: αντιγραφή των βίντεο χρησιμοποιώντας το Windows Media® Player 10
ή καλύτερο*:
- Χρησιμοποιείστε το Windows Media® Player 10 ή καλύτερο* (πλήκτρο Sync) για να
συγχρονίσετε τα αρχεία βίντεο με το ARCHOS.
- Δείτε το κεφάλαιο Εισαγωγή Αρχείων στο ARCHOS για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την μεταφορά των αρχείων βίντεο του υπολογιστή σας με το Windows Media®
Player.
* Για καλύτερη παρουσίαση, σας συνιστούμε να αναβαθμίσετε το πρόγραμμα σε
Windows Media® Player 11 ή μεταγενέστερο.

2. Windows® Εxplorer: Αντιγραφή και επικόλληση των βίντεο σας από τον υπολογιστή μέσα στο
φάκελο Video του ARCHOS.
Για να μάθετε πώς να συνδέετε/ αποσυνδέετε το ARCHOS από τον υπολογιστή, δείτε το κεφάλαιο
Μεταφορά Αρχείων.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΕΙΩΝ ΒΙΝΤΕΟ ΣΥΜΒΑΤΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ
Εάν κάποια βίντεο δεν αναπαράγονται στο ARCHOS, ίσως χρειαστεί να τα μετατρέψετε σε συμβατά αρχεία:
•	Ο ευκολότερος τρόπος να γίνει αυτό είναι με τη χρησιμοποίηση των Windows Media® Player 10 ή
μεταγενέστερο για να μεταφέρετε τα βίντεο στο ARCHOS. Το Windows Media® Player θα τα μετατρέψει αυτόματα σε WMV αρχεία τα οποία η συσκευή μπορεί να αναπαράγει. Δείτε τις οδηγίες του
Windows Media® Player για περισσότερες πληροφορίες.
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• Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το Windows Media® Player, μια έρευνα στο Internet θα σας
βοηθήσει να βρείτε το κατάλληλο πρόγραμμα για να κάνει αυτή τη μετατροπή.
• Εάν θέλετε απλά να αντιγράψετε και να επικολλήσετε μη προστατευμένα αρχεία DVD βίντεο από
τον υπολογιστή σας στο ARCHOS χωρίς να τα μετατρέψετε σε WMV, μπορείτε να προμηθευτείτε
το Cinema plug-in από την ιστοσελίδα της ARCHOS (www.archos.com). Το ίδιο γίνεται και με τα
βίντεο σε μορφή H.264. Σε αυτή την περίπτωση προμηθευτείτε το Video Podcast plug-in.

1.5 ΕΓΓΡΑΦΗ ΒΙΝΤΕΟ
• Με το προαιρετικό DVR Station GEN 5, DVR Travel Adapter ή το Helmet
CamCorder (διαθέσιμο στην ιστοσελίδα www.archos.com), το ARCHOS θα μπορεί
να εγγράψει βίντεο από τις περισσότερες πηγές βίντεο.
• Δείτε: Προαιρετικές Λειτουργίες.

• Με το DVR Station GEN 5, θα μπορείτε επίσης να κάνετε εγγραφές τηλεόρασης
πιο εύκολα, μέσω του TV Program Guide.
• Δείτε το εγχειρίδιο του DVR Station GEN 5 για να μάθετε περισσότερα για αυτό.

DVR Travel Adapter
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DVR Station GEN 5

1.6 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΒΙΝΤΕΟ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ
• Όταν συνδέσετε το WiFi network, το ARCHOS σας δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε, μέσω της συσκευής σας, βίντεο που έχετε στην Windows Media®
Library του υπολογιστή σας.
• Για να γίνει αυτό, θα χρειαστείτε μια σύνδεση WiFi και το πρόγραμμα Windows
Media® Player 11 ή μεταγενέστερο* εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας.
• Το ARCHOS χρησιμοποιεί UPnP (Universal Plug-and-play) προδιαγραφές για να
πάρετε τα βίντεο από του υπολογιστή σας την Windows Media® Library.
• Δείτε: Αναπαραγωγή Αρχείων Πολυμέσων στον Υπολογιστή σας.

* Υπάρχουν άλλα προϊόντα στην αγορά που επίσης μπορούν να μοιραστούν τα
αρχεία μέσων χρησιμοποιώντας τα πρότυπα UPnP.
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2. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Στην αρχική σελίδα, επιλέξτε το εικονίδιο “Music” για να πάτε στην λειτουργία
Μουσικής.

2.1 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΑΣ
• Υπάρχουν δύο τύποι θέασης για να αναζητήσετε τα τραγούδια σας: ο Music Library και ο Music
Browser.
•	Και με τους δύο τύπους, μπορείτε να πάτε πίσω ένα επίπεδο κλείνοντας την τρέχουσα οθόνη
.. Όπου και αν είστε στις επιλογές, μπορείτε να πάτε κατευθείαν στην αρχική οθόνη πατώντας και
κρατώντας πατημένο το κουμπί/ εικονίδιο εξόδου

Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (Music Library)
Η Music Library (αρχική άποψη) δείχνει τη
μουσική σας σε κατηγορίες (Artist, Album,
Genre, κλπ.) εάν τα αρχεία μουσικής περιέχουν αυτές τις πληροφορίες.
• Όταν αντιγράψετε ένα νέο μουσικό κομμάτι
στο ARCHOS, η Music Library θα ανανεωθεί
αυτόματα.
• Εάν μερικά μουσικά αρχεία δεν περιέχουν πληροφορίες, θα καταχωρηθούν ως
(Unknown) στη Music Library.

Ο ΦΥΛΛΟΜΕΤΡΗΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (Music Browser)
• Σας επιτρέπει να πλοηγηθείτε μέσα στο φάκελο Music στο σκληρό δίσκο της συσκευής
σας.
• Για να το χρησιμοποιήσετε, επιλέξτε το
“Browse Hard Drive” στην αρχική οθόνη της
Music Library.
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ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΜΝΗΜΗΣ
(Ανάλογα με το μοντέλο)
• Εάν έχετε εισάγει κάρτα μνήμης μέσα στο ARCHOS (δείτε: Υποδοχή κάρτας μνήμης), επιλέξτε το
“SD/MMC card reader”, στο αρχικό μενού της Music Library.
• Μπορείτε τώρα να περιηγηθείτε μέσα στα περιεχόμενα της κάρτας και να αναπαράγετε τα τραγούδια σας (αν υπάρχουν τραγούδια μέσα σε αυτή). Στη λειτουργία Μουσική, εμφανίζονται μόνο
μουσικά αρχεία, λίστες και φάκελοι.
Όταν εισάγετε μια κάρτα μνήμης, τα περιεχόμενά της (τραγούδια και λίστες)
ενσωματώνονται αυτομάτως μέσα στη Μουσική Βιβλιοθήκη.

ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΤΗΣ MUSIC LIBRARY ΚΑΙ MUSIC
BROWSER ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ*
“Info”
- εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με τον επιλεγμένο φάκελο μουσικής.

“Show playlist”
- ανοίγει ένα παράθυρο λίστας αναπαραγωγής στα δεξιά (δείτε: Λίστες αναπαραγωγής)

“Bookmark”
- “Resume”: συνοψίζει αναπαράγοντας το επιλεγμένο τραγούδι από το σελιδοδείκτη.
“Clear”: αφαιρεί το σελιδοδείκτη από τον επιλεγμένο μουσικό φάκελο.
Ο «Bookmark» εμφανίζεται στο μενού μόνο όταν είναι επιλεγμένος ο μουσικός
φάκελος με σελιδοδείκτη.

“File Management”
- “Rename”: επιτρέπει την αλλαγή ονομασίας του επιλεγμένου μουσικού αρχείου, χρησιμοποιώντας το εικονικό πληκτρολόγιο. Δείτε: Χρήση του Εικονικού Πληκτρολογίου
- “Delete”: Επιτρέπει τη διαγραφή του επιλεγμένου μουσικού φακέλου. Θα εμφανιστεί διάλογος επιβεβαίωσης της διαγραφής.

“Settings”
- μπορείτε να επιλέξετε να εμφανίζονται οι ρυθμίσεις του Music Player στην οθόνη (δείτε:
Ρυθμίσεις του Music Player) ή να εμφανίζονται οι ρυθμίσεις του Ήχου στην οθόνη (δείτε:
Ρυθμίσεις ήχου “Sound”)
* Tα διαθέσιμα περιεχόμενα του μενού ποικίλουν ανάλογα με τη ρύθμιση που
χρησιμοποιείτε (Music Library ή Music Browser).
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2.2 ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
• Χρησιμοποιείστε τη μπάρα προώθησης για να βρείτε μέσα από τη λίστα τα ακουστικά κομμάτια.
• Για να γίνει η αναπαραγωγή ενός τραγουδιού, επιλέξτε το αντίστοιχο αρχείο και ανοίξτε το.

Οθόνη Αναπαραγωγής Μουσικής
1. εικονίδιο εξόδου
2. όνομα καλλιτέχνη,

άλμπουμ, τίτλος, τίτλος
τραγουδιού, μπάρα με τα
εικονίδια ελέγχου αναπαραγωγής και αριθμός
κομματιού

3. διαθέσιμα αρχεία σε
λειτουργία

4. επίπεδο έντασης ήχου
5. εικονίδιο Αναπαραγωγής
/ Εικονίδιο Παύσης

6. προηγούμενο κομμάτι
7. επόμενο κομμάτι
8. μπάρα ελέγχου προόδου
αναπαραγωγής

9. περιεχόμενα μενού

605

Πλήκτρα οθόνης επαφής για την αναπαραγωγή μουσικής

• Για να σταματήσετε προσωρινά ή να συνεχίσετε την αναπαραγωγή του τραγουδιού, ακουμπήστε
στο εικονίδιο
Παύση/
Αναπαραγωγή (δείτε Νο 5 παραπάνω).
• Για να αναπαράγετε το επόμενο / προηγούμενο τραγούδι, ακουμπήστε στην αντίστοιχη περιοχή
της οθόνης (δείτε Νο 6 ή Νο 7).
• Για να πλοηγηθείτε ανάμεσα στα τραγούδια κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής, απλά
ακουμπήστε στο εικονίδιο . Tab. Αυτό θα σας παραπέμψει στη Μουσική Βιβλιοθήκη ή στην επιφάνεια από την οποία κατεβάσατε το τραγούδι (δείτε το Νο3).
• Μπορείτε να ακουμπήσετε στην μπάρα ελέγχου της προόδου αναπαραγωγής για να πάτε απευθείας σε ένα διαφορετικό σημείο του τραγουδιού.
• Επίσης μπορείτε να σύρετε τον κέρσορα στην μπάρα ελέγχου προόδου αναπαραγωγής σε ένα
διαφορετικό σημείο του τραγουδιού (δείτε το Νο8).
•	Η ένταση του ήχου μπορεί να ρυθμιστεί με τον ίδιο τρόπο (δείτε το Νο4).
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• Για να εκτελέσετε μια λειτουργία από τις περιλαμβανόμενες στο μενού, απλά ακουμπήστε στο
κατάλληλο εικονίδιο. Για να εμφανίσετε το περιγραφικό κείμενο του εικονιδίου απλά ακουμπήστε
στη λέξη menu (δείτε το Νο9).
• Για να σταματήσετε το τραγούδι και να πάτε πίσω στη Μουσική Βιβλιοθήκη ή στο φυλλομετρητή,
ακουμπήστε στο εικονίδιο Έξοδος
(δείτε το Νο1). Για να βγείτε από τη λειτουργία Μουσικής
και να πάτε κατευθείαν πίσω στην αρχική οθόνη Home, ακουμπήστε παρατεταμένα το εικονίδιο
Έξοδος.

ΚΟΥΜΠΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
- πάτημα μια φορά: σταματά το τραγούδι και επιστρέφει στην
Βιβλιοθήκη “Music” ή στον φυλλομετρητή
- πατημένο συνεχόμενα: έξοδος από την λειτουργία Μουσικής
και επιστροφή στην αρχική οθόνη.
παύση/ επανεκκίνηση του βίντεο
γρήγορη προώθηση
αριστερό:
- πάτημα μια φορά: πίσω στην αρχή του τραγουδιού ή στο
προηγούμενο τραγούδι (στα πρώτα 10 δευτερόλεπτα του
κομματιού)
- πατημένο συνεχόμενα: τύλιγμα
δεξί:
- πάτημα μια φορά: επόμενο τραγούδι
- πατημένο συνεχόμενα: προώθηση
γρήγορο τύλιγμα
ετικέτα για επιστροφή στην Music Library ή στον Music
browser (ανάλογα με την λειτουργία στην οποία βρίσκεστε στο
τραγούδι)
εμφανίζει το διαθέσιμο μενού επιλογών
αύξηση / μείωση της έντασης ήχου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
“Info”
- εμφανίζει το μήνυμα με τις πληροφορίες σχετικά με το τρέχον μουσικό αρχείο.
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“ARCHOS home screen”
- μπορείτε να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη και να ψάξετε στον σκληρό δίσκο ή να δείτε τις
φωτογραφίες σας ενώ ακούτε μουσική.

“Set bookmark”
- τοποθετεί ένα σελιδοδείκτη στο τρέχον σημείο στο τραγούδι. Μόνο ένας σελιδοδείκτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε αρχείο. Μπορείτε να βάλετε σελιδοδείκτη σε μέχρι 32 αρχεία.
- για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή του τραγουδιού από τον σελιδοδείκτη, στην Music
Library ή στον Music Browser, επιλέξτε το αρχείο μουσικής με τον σελιδοδείκτη. Επιλέξτε το
μενού “Bookmark”, έπειτα διαλέξτε το “Resume” (με το “Clear” αφαιρείτε τον σελιδοδείκτη
από το τραγούδι).

“Set rating”
- μπορείτε να δώσετε βαθμολόγηση στο τρέχον τραγούδι (1-5) ή να αφαιρέσετε την βαθμολόγηση (τίποτα).

“Settings”
- μπορείτε να επιλέξετε να εμφανιστούν οι ρυθμίσεις του Music Player (δείτε επόμενο κεφάλαιο) ή η οθόνη με τις ρυθμίσεις ήχου “Sound” (δείτε: Ρυθμίσεις ήχου “Sound”).

2.3 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ MUSIC PLAYER
• Στην λειτουργία Μουσικής, μπορείτε να πάτε στις ρυθμίσεις του Music Player χρησιμοποιώντας το
μενού επιλογών “Settings” .
• Χρησιμοποιήστε το αριστερό/ δεξί βέλος για να επιλέξετε μια διαφορετική ρύθμιση για μια επιλογή.

“PlayMode”, “Repeat & Shuffle”
- ο παρακάτω πίνακας εξηγεί πώς λειτουργεί η αναπαραγωγή ήχου σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που
επιλέγετε για το “PlayMode” ΚΑΙ για το “Repeat & Shuffle”.
- Ένα εικονίδιο δείχνει τις τρέχουσες λειτουργίες στην οθόνη αναπαραγωγής μουσικής.
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“Repeat &
Shuffle”

Τι γίνεται στην αναπαραγωγή του ήχου...

“Normal”

- αναπαράγεται το τρέχον τραγούδι και σταματά

“Repeat”

- αναπαράγεται το τρέχον τραγούδι επανειλημμένα.

“Normal”

- αναπαράγονται όλα τα τραγούδια του τρέχοντος
φακέλου το ένα μετά το άλλο και μετά σταματάει.

“Repeat”

- αναπαράγονται όλα τα τραγούδια του τρέχοντος
φακέλου το ένα μετά το άλλο. Αυτό θα επαναλαμβάνεται απεριόριστα.

“Shuffle”

- αναπαράγονται όλα τα τραγούδια του τρέχοντος
φακέλου σε τυχαία σειρά.

“Normal”

- αναπαράγονται όλα τα τραγούδια του ARCHOS το
ένα μετά το άλλο και μετά σταματάει.

“Repeat”

- αναπαράγονται όλα τα τραγούδια του ARCHOS
το ένα μετά το άλλο. Αυτό θα επαναλαμβάνεται
απεριόριστα.

“Shuffle”

- αναπαράγονται όλα τα τραγούδια του ARCHOS σε
τυχαία σειρά.

“Queue”

- μπορείτε να επιλέξετε το κομμάτι που θα αναπαραχθεί αφού τελειώσει το τρέχον.
- Ενώ αναπαράγεται το κομμάτι, πηγαίνετε στο παράθυρο του φυλλομετρητή, επιλέξτε το κομμάτι και ανοίξτε το. Αυτό θα βάλει το κομμάτι
στη σειρά, θα αναπαραχθεί μετά το τρέχον κομμάτι.
- Μπορείτε να βάλετε στη σειρά μόνο ένα κομμάτι κάθε φορά και θα
πρέπει να επιλέξετε το κομμάτι πριν τελειώσει το τρέχον.

“Intro”

- Αναπαράγει τα πρώτα δευτερόλεπτα κάθε κομματιού. Μπορείτε να καθορίσετε το μέγεθος αναπαραγωγής στο “Intro duration”. Πατήστε το
OK κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου για να ακούσετε ολόκληρο
το κομμάτι.

“Intro duration”
– καθορίζει το πόσο θα ακουστεί κάθε κομμάτι όταν η λειτουργία παραγωγής “PlayMode” βρίσκεται
στην επιλογή “Intro”.
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2.4 Λίστες αναπαραγωγής (playlists)
• Μια playlist είναι μια λίστα με αρχεία ήχου που αναπαράγονται αυτόματα το ένα μετά το
άλλο.
• Στο ARCHOS σας, μπορείτε να αναπαράγετε, να δημιουργήσετε και να επεξεργαστείτε
όσες λίστες αναπαραγωγής θέλετε.
• Στον φυλλομετρητή (Browser) του ARCHOS, οι λίστες αναπαραγωγής είναι αρχεία με το
εικονίδιο
.
Σημείωση: όταν διαγράφετε μια λίστα αναπαραγωγής, διαγράφετε μόνο τη λίστα και
όχι τα μουσικά αρχεία.

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΙΑΣ ΛΙΣΤΑΣ
• Στην Music Library, επιλέξτε την γραμμή
“Playlist” και ανοίξτε την.
• Επιλέξτε μια λίστα και ανοίξτε την. Ένας
πίνακας με τα περιεχόμενα της λίστας αναπαραγωγής ανοίγει στην δεξιά μεριά.
• Ανοίξτε το πρώτο στοιχείο της λίστας για
να ξεκινήσει η αναπαραγωγή από αυτό το
κομμάτι.

ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΛΙΣΤΑΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Αυτές οι επιλογές εμφανίζονται όταν τα μουσικά αρχεία είναι επιλεγμένα στην αριστερή μπάρα:

“Add to playlist”
- “Selected file”: θα προσθέσει το επιλεγμένο κομμάτι στο τέλος της τρέχουσας λίστας.
- “All files”: θα προσθέσει όλα τα κομμάτια από αριστερά στο τέλος της τρέχουσας λίστας
αναπαραγωγής.

“Insert in playlist”
- “Selected file”: θα εισάγει το επιλεγμένο κομμάτι πριν την επιλογή στην τρέχουσα λίστα
αναπαραγωγής.
- “All files”: θα προσθέσει όλα τα κομμάτια (από την αριστερή μπάρα) πριν την επιλογή στην
τρέχουσα λίστα αναπαραγωγής.
Αυτές οι επιλογές εμφανίζονται όταν είστε στη δεξιά μπάρα (επεξεργαστής λίστας αναπαραγωγής):

“Track”
- “Remove track”: διαγράφει το επιλεγμένο αρχείο από την λίστα
- “Move”: μπορείτε να αλλάξετε την θέση του επιλεγμένου κομματιού μέσα στη λίστα. Επιλέξτε
το κομμάτι που θέλετε να μετακινήσετε, επιλέξτε το μενού “Track”, έπειτα διαλέξτε το “Move”.
Τώρα επιλέξτε την θέση που θέλετε να βάλετε το κομμάτι και τοποθετήστε το.
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“Playlist”
- “Clear”: καθαρίζει την τρέχουσα λίστα.
- “Shuffle”: θέτει σε τυχαία σειρά τα τραγούδια της τρέχουσας λίστας αναπαραγωγής.

“Save playlist”
- “Save”: σώζει την τρέχουσα λίστα στο φάκελο Playlists.
- “Save As”: όπως και το “Save”, αλλά μπορείτε να δώσετε ένα χαρακτηριστικό όνομα στην
λίστα: Δείτε στη Χρήση του εικονικού πληκτρολογίου.

“Hide playlist”
– κλείνει τον επεξεργαστή λίστας.

“Settings”
- μπορείτε να επιλέξετε να εμφανιστεί η οθόνη ρυθμίσεων του Music Player (δείτε στο
Ρυθμίσεις του Music Player) ή την οθόνη ρυθμίσεων “Sound” (δείτε: Ρυθμίσεις ήχου
“Sound”).

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΛΙΣΤΑΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
1. Ενώ βρίσκεστε στον Music browser, επιλέξτε το μενού “Show playlist”. Μια λίστα θα ανοίξει στα
δεξιά. Ως αρχική ρύθμιση, η νέα λίστα αναπαραγωγής περιέχει τα ίδια τραγούδια με την τελευταία
λίστα που ανοίξατε. Μπορείτε να ξεκινήσετε τις αλλαγές.
2. στην αριστερή μπάρα, βάλτε τα τραγούδια που θέλετε να προσθέσετε στην λίστα σας. Επιλέξτε ένα
τραγούδι και ανοίξτε το για να το προσθέσετε στην λίστα. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία με όλα
τα κομμάτια που θέλετε.
Για να προσθέσετε όλα τα τραγούδια ενός φακέλου στην λίστα:ανοίξτε τον φάκελο
στην αριστερή μπάρα και επιλέξτε το πρώτο τραγούδι. Έπειτα χρησιμοποιείστε την
επιλογή “Add to playlist” ή την “Insert in playlist” για να επιλέξετε το “All files”.

3. ¨όταν είστε ικανοποιημένοι με τη νέα σας λίστα, επιλέξτε το μενού “Save playlist” και μετά διαλέξτε το “Save as”.
4. Εισάγετε το όνομα στην νέα σας λίστα με το εικονικό πληκτρολόγιο (δείτε: χρήση του οπτικού
πληκτρολογίου) και επιλέξτε το “OK”.
Χρησιμοποιείστε τις ετικέτες για να πάτε πίσω ή μπροστά μεταξύ της αριστερής και
δεξιάς μπάρας.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΙΑΣ ΛΙΣΤΑΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Για να επεξεργαστείτε μια υπάρχουσα λίστα:
1. Στην Music Library, επιλέξτε την γραμμή “Playlist” και ανοίξτε την.
2. Επιλέξτε την λίστα που θέλετε να επεξεργαστείτε και ανοίξτε την. Μια λίστα θα ανοίξει στα δεξιά.
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3. Μπορείτε τώρα να προσθέσετε, να μπερδέψετε, να μετακινήσετε ή να αφαιρέσετε κομμάτια μέσα
στην λίστα αναπαραγωγή, χρησιμοποιώντας το κατάλληλο μενού επιλογών. Το διαθέσιμο μενού
επιλογών διαφέρει ανάλογα με την μπάρα στην οποία βρίσκεστε (δείτε: Μενού επιλογών της λίστας αναπαραγωγής).
4. Αφού κάνετε τις αλλαγές που θέλετε, επιλέξτε το “Save playlist” και διαλέξτε το “Save” για να
σώσετε τη λίστα. Εάν θέλετε να δώσετε ένα άλλο όνομα, επιλέξτε το “Save As”.

ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΕΝΩ ΑΚΟΥΤΕ ΜΟΥΣΙΚΗ
1. Ενώ αναπαράγεται ένα τραγούδι, χρησιμοποιείστε το κουμπί/ εικονίδιο ετικέτας για να πάτε πίσω
στην Music Library ή στον Music Browser και επιλέξτε το μενού “Show playlist”.
2. Το παράθυρο σας θα έχει τότε δύο μπάρες: τα μουσικά αρχεία στα αριστερά και την τελευταία
λίστα που αναπαράχθηκε στα δεξιά.
3. Ενώ ακούτε το τραγούδι σας, μπορείτε να επεξεργαστείτε την τελευταία λίστα.
και επιστρέψτε στην οθόνη αναπαραγωγής.
4.	Κλείστε τον επεξεργαστή λίστας
Παρακαλείστε να σημειώσετε: αυτό μπορεί να γίνει μόνο εάν έχετε πάει στο
φάκελο Μουσική μέσω του εικονιδίου “Music” στην αρχική οθόνη και όχι μέσω του
εικονιδίου “Browser”.

2.5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟ ARCHOS
Υπάρχουν δύο κύριες μέθοδοι για να μεταφέρετε τη μουσική που είναι αποθηκευμένη στον υπολογιστή σας στο ARCHOS:

1. Windows Media® Player: αντιγραφή της μουσικής χρησιμοποιώντας το Windows Media®

Player 10 ή μεταγενέστερο*:
-Χρησιμοποιείστε το Windows Media® Player 10 ή καλύτερο* (πλήκτρο Sync) για να
συγχρονίσετε τα μουσικά αρχεία με το ARCHOS.
-Δείτε το κεφάλαιο Εισαγωγή Αρχείων στο ARCHOS για να μάθετε περισσότερα σχετικά
με την μεταφορά των μουσικών αρχείων του υπολογιστή σας με το Windows Media®
Player.

* Για καλύτερη παρουσίαση, σας συνιστούμε να αναβαθμίσετε το πρόγραμμα σε
Windows Media® Player 11 ή μεταγενέστερο.

2. Windows® explorer: Αντιγραφή και επικόλληση των μουσικών αρχείων σας από τον

υπολογιστή μέσα στο φάκελο Video του ARCHOS.
Για να μάθετε πώς να συνδέετε/ αποσυνδέετε το ARCHOS από τον υπολογιστή, δείτε το κεφάλαιο
Μεταφορά Αρχείων.

GEN 5

PLAYING MUSIC > P. 27

MANUAL V2.0

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ CD ΣΑΣ ΣΤΟ ARCHOS
Μπορείτε εύκολα να φτιάξετε σύνδεση ήχου με τον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το Windows
Media® Player 10 ή μεταγενέστερο για να μετατρέψετε τα CDs σε MP3 ή σε WMA αρχεία:
1. Τοποθετείστε το μουσικό CD στον υπολογιστή σας και τα
Windows® θα σας ρωτήσει τι θέλετε να κάνετε.
2. Επιλέξτε το Rip music from CD, και ο Windows Media®
Player θα ξεκινήσει την εγγραφή από το CD. Τα τραγούδια θα εξαχθούν αυτόματα από το CD και θα μετατραπούν σε MP3 ή WMA αρχεία, ανάλογα με το έχετε
επιλέξει στις επιλογές εγγραφής του Windows Media®
Player. Η αρχική μορφή είναι WMA.
3. Μόλις το κάνετε αυτό, το άλμπουμ θα γίνει μέρος της
Music Library σας.
4. Δείτε το κεφάλαιο Μεταφορά Αρχείων για να μάθετε για
την μεταφορά μουσικών αρχείων στο ARCHOS.
Δείτε τις οδηγίες του Windows Media® Player για περισσότερες πληροφορίες.
• Ελέγξτε τους νόμους και τους κανονισμούς της χώρας σας σχετικά με τα
πνευματικά δικαιώματα σχετικά με τα CDs για προσωπική χρήση.
• Μερικά μουσικά CDs έχουν σύστημα προστασίας αντιγραφής που μπορεί να μην
επιτρέψει στο Windows Media® Player να φτιάξει μουσικά αρχεία.

2.6 ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΗΧΟΥ
• Με το DVR Station GEN 5 ή το DVR Travel Adapter (διαθέσιμα στο www.archos.
com), το ARCHOS θα μπορεί να εγγράψει τον ήχο από τις περισσότερες αναλογικές
γραμμές πηγής αναλογικού ήχου.
• Δείτε: Προαιρετικές Λειτουργίες.

DVR Travel Adapter

DVR Station GEN 5
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2.7 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ
• Όταν συνδέεστε με το WiFi δίκτυο του σπιτιού σας, το ARCHOS σας δίνει τη δυνατότητα να αναπαράγετε, κατευθείαν από την συσκευή σας, τη μουσική που βρίσκεται στο Windows Media® Library του υπολογιστή σας.
• Για να κάνετε κάτι τέτοιο, χρειάζεστε μια σύνδεση WiFi και εγκατεστημένο στον
υπολογιστή σας το Windows Media® Player 11 ή μεταγενέστερο*.
• Το ARCHOS χρησιμοποιεί UPnP (Universal Plug-and-play) πρότυπα για την
μετατροπή των μουσικών αρχείων από του υπολογιστή σας την Windows Media®
Library.
• Δείτε: Παραγωγή των Media Αρχείων του Υπολογιστή σας.

* Υπάρχουν και άλλα προϊόντα στην αγορά που μπορούν να μεταφέρουν media
αρχεία χρησιμοποιώντας UPnP πρότυπα.
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3. ΘEαση ΦωτογραφιΩν
Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε το εικονίδιο “Photo” για να εισαχθείτε στη Θέαση
Φωτογραφιών.

3.1 Αναζhτηση μeσα απo τις φωτογραφiες σας
•	Ο φυλλομετρητής “ Photo” σας επιτρέπει να περιπλανηθείτε στο φάκελο Pictures του σκληρού
δίσκου του ARCHOS’.
. Σε
• Μπορείτε να βρεθείτε ένα επίπεδο πίσω στην διαδοχή κλείνοντας την τρέχουσα οθόνη
όποιο επίπεδο κι αν είστε, μπορείτε να βρεθείτε απ’ ευθείας στην αρχική οθόνη πατώντας και
κρατώντας πατημένο το κουμπί/ εικονίδιο Εξόδου.

ΦΥΛΛΟΜΕΤΡΗΤΗΣ (BROWSER) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ
•	Η πρώτη επιφάνεια της λειτουργίας
Φωτογραφίας εμφανίζει όλες τις φωτογραφίες και τους υποφακέλους που βρίσκονται
στο φάκελο Pictures.
• Για να δείτε μια φωτογραφία, επιλέξτε το
εικονίδιό της και μετά ανοίξτε την. Αν η
φωτογραφία βρίσκεται μέσα σε υποφάκελο
στον φάκελο Pictures, ανοίξτε τον υποφάκελο, και θα δείτε την φωτογραφία σας.
•	Ο Photo Browser (φυλλομετρητής φωτογραφιών) σας επιτρέπει επίσης να δείτε τις
εικόνες σας ταξινομημένες βάσει ημερομηνίας.
Στο Photo Browser κάθε φωτογραφία είναι καταχωρημένη με ένα εικονίδιο.

Αναζήτηση των φωτογραφιών μέσα στη κάρτα μνήμης
(Ανάλογα με το μοντέλο)
• Αν έχετε εισάγει μια κάρτα μνήμης στο ARCHOS (δείτε: Υποδοχή κάρτας μνήμης), επιλέξτε τη
γραμμή “SD/MMC card reader”, στην αρχική οθόνη της Μουσικής Βιβλιοθήκης.
• Τώρα μπορείτε να περιπλανηθείτε στα περιεχόμενα στην κάρτα και να δείτε τις φωτογραφίες σας
(εφόσον περιέχονται στην κάρτα). Στη λειτουργία Φωτογραφίας, εμφανίζονται μόνο οι εικόνες των
φακέλων και των αρχείων.
Όταν εισάγεται μια κάρτα μνήμης, τα περιεχόμενά της (εικόνες) εισάγονται αυτόματα
στη βιβλιοθήκη των Φωτογραφιών (εμφάνιση “ All by date”” και η πλοήγηση γίνεται
βάσει ημερομηνίας).
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ΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΜΕΤΡΗΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ *
“Info”
- εμφανίζει ένα μήνυμα με πληροφορίες σχετικές με την επιλεγμένη εικόνα.

“Delete”
- Σας επιτρέπει να διαγράψετε την επιλεγμένη εικόνα. Μια οθόνη επιβεβαίωσης θα εμφανιστεί.

“Start slideshow”
- Ξεκινήστε την παρουσίαση από το επιλεγμένο εικονίδιο
- Το αντικείμενο του μενού “Pause slideshow” θα εμφανιστεί, επιτρέποντάς σας να διακόψετε
την παρουσίαση.

“Settings”
- θα εμφανίσει τις ρυθμίσεις οθόνης κατά τη θέαση των φωτογραφιών (δείτε Ρυθμίσεις
Θέασης Φωτογραφιών).
* Οι διαθέσιμες επιλογές του μενού διαφοροποιούνται ανάλογα με το πού βρίσκεστε
στον Photo Browser.

3.2 ΘEαση φωτογραφιΩν
Για να δείτε μια εικόνα, επιλέξτε το αντίστοιχο εικονίδιο και ανοίξτε την. Το μενού της θα εξαφανιστεί
αυτόματα μετά από μερικά δευτερόλεπτα.

Οθόνη θέασης φωτογραφιών
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ΠΛΗΚΤΡΑ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ ΑΦΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΘΕΑΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

• Για να εμφανίσετε το μενού της ξανά, επιλέξτε μια φορά ένα οποιοδήποτε σημείο της οθόνης. Για
να εξαφανιστεί ξανά, περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα ή επιλέξτε το πλήκτρο Tab , , στη πάνω
αριστερή γωνία.
• Για να εμφανίσετε την επόμενη εικόνα, σύρετε το στυλό (οπουδήποτε στην εικόνα) από αριστερά
προς τα δεξιά. Πηγαίνετε από δεξιά στα αριστερά για να πάτε πίσω στην προηγούμενη εικόνα.
• Για να στρέψετε την εικόνα 90° κατά την αντίθετη φορά των δεικτών του ρολογιού, σύρετε το
στυλό (οπουδήποτε στην εικόνα) από κάτω προς τα πάνω. Για να στρέψετε την εικόνα 90° κατά την
φορά των δεικτών του ρολογιού, σύρετε το στυλό από πάνω προς τα κάτω.
• Για να εκτελέσετε μια λειτουργία του μενού, απλώς επιλέξτε το εικονίδιό του. Για να εμφανίσετε το
περιγραφικό κείμενο της εικόνας, επιλέξτε τη λέξη menu.

. Για να εξέλθε• Για να κλείσετε την εικόνα και να πάτε πίσω στον Photo Browser , επιλέξτε το
τε από την λειτουργία Φωτογραφίας και να πάτε κατευθείαν πίσω στην αρχική οθόνη, πατήστε και
κρατείστε πατημένο το εικονίδιο Exit.

ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ
- πάτημα μία φορά : κλείνει τη Θέαση Φωτογραφιών και επιστρέφει στον Photo Browser
- πατημένο : έξοδος από τη λειτουργία Μουσικής και επιστρέφει κατευθείαν στην Αρχική οθόνη.
έναρξη/ παύση παρουσίασης
μεγέθυνση
αριστερά/ δεξιά : προηγούμενη /επόμενη εικόνα
κάτω /πάνω : στροφή 90° δεξιόστροφα/ αριστερόστροφα
σμίκρυνση
εμφάνιση/ απόκρυψη του μενού επιλογών
εμφάνιση των διαθέσιμων αντικειμένων του μενού
αύξηση/ μείωση έντασης ήχου

ΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΘΕΑΣΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ
“Info”
- εμφανίζει πλαίσιο μηνύματος με πληροφορίες για την τρέχουσα εικόνα
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“Rotate”
- Επιλέξτε “Left” για να στρέψετε την εικόνα 90° αριστερόστροφα
- Επιλέξτε “Right” για να στρέψετε την εικόνα 90° δεξιόστροφα.

“Start slideshow”
- ξεκινά την παρουσίαση από το τρέχον εικονίδιο
- θα εμφανιστεί η επιλογή του μενού “ Pause slideshow”, επιτρέποντάς σας να διακόψετε την
παρουσίαση

“Set as wallpaper”
-	Ορίζει την τρέχουσα εικόνα ως εικόνα φόντου του ARCHOS.

“Settings”
- “Photo”: εμφανίζει την οθόνη με τις ρυθμίσεις για τη Θέαση Φωτογραφιών (δείτε επόμενη
ενότητα).

“Zoom”
- χρησιμοποιήστε τον κύλινδρο ολίσθησης για μεγέθυνση/ σμίκρυνση της τρέχουσας εικόνας.

3.3 Ρυθμiσεις κατa τη Θeαση Φωτογραφιων
• Από την λειτουργία Φωτογραφίας έχετε πρόσβαση στην οθόνη ρυθμίσεων της θέασης φωτογραφιών μέσω του μενού επιλογών “Settings” .
• Χρησιμοποιήστε το αριστερό/ δεξί βέλος για να επιλέξετε διαφορετικές ρυθμίσεις μιας παραμέτρου.

“Picture Pause”
- προσδιορίζει το χρόνο εμφάνισης κάθε εικόνας κατά την παρουσίαση.
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“Transition”
- προσδιορίζει το μεταβατικό εφέ που χρησιμοποιείται μεταξύ δυο εικόνων. Υπάρχουν διάφορα εφέ
από τα οποία μπορείτε να επιλέξετε.

“Sequence”
- σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε /απενεργοποιήσετε τη λειτουργία τυχαίας σειράς. Αν αυτή η
παράμετρος είναι ρυθμισμένη στο “Shuffle”, οι εικόνες σας θα εμφανίζονται με τυχαία σειρά. Για
να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, επιλέξτε “Normal”.

“Format”
-		σας επιτρέπει να αλλάξετε τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται οι εικόνες.
- “Original”: εμφανίζει ολόκληρη την εικόνα με τις αρχικές της παραμέτρους.
- “Full Screen”: μεγεθύνει την εικόνα ώστε να ταιριάζει στην οθόνη. Προκειμένου να καλύψει την
οθόνη του ARCHOS, η συσκευή σας ίσως χρειαστεί να αφαιρέσει μικρά τμήματα της εικόνας, πιο
πιθανό το πάνω και το κάτω μέρος της.

3.4 ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΚΟΝΩΝ ΣΕ ΣΕΙΡΑ
- Για να παρακολουθήσετε μια παρουσίαση, επιλέξτε το αρχείο της εικόνας στον φυλλομετρητή
“Photo” ή ενώ βλέπετε τις εικόνες, επιλέξτε “Start slideshow” από το μενού.
- Ενώ η παρουσίαση είναι ενεργή, μπορείτε να τη σταματήσετε οποιαδήποτε στιγμή επιλέγοντας
από το μενού την επιλογή “ Pause slideshow ”.
- Μπορείτε να προσδιορίσετε το χρόνο παρουσίασης κάθε εικόνας και το εφέ μετάβασης από τις
ρυθμίσεις “ Photo ” (δείτε: Ρυθμίσεις φωτογραφίας “Photo”).

3.5 ΘΕΑΣΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΕΝΩ ΑΚΟΥΤΕ ΜΟΥΣΙΚΗ
Μπορείτε να βλέπετε φωτογραφίες και ως παρουσίαση σε σειρά ενώ ακούτε μουσική:
• Επιλέξτε την επιλογή του μενού “ARCHOS home screen” ενώ αναπαράγεται ένα τραγούδι.
• Στην αρχική οθόνη επιλέξτε το εικονίδιο “ Photo” για να πάτε στην λειτουργία Φωτογραφίας.
• Πλοηγηθείτε στις φωτογραφίες σας (δείτε: Αναζήτηση μέσα από τις φωτογραφίες σας) ή ξεκινήστε μια παρουσίαση φυσιολογικά (δείτε: Αναπαραγωγή εικόνων σε σειρά).
• Για να πάτε πίσω στην οθόνη Αναπαραγωγής Μουσικής, πηγαίντε στην αρχική οθόνη και επιλέξτε
στο εικονίδιο “Music”.
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3.6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΣΤΟ ARCHOS
Υπάρχουν δύο κύριες μέθοδοι για να μεταφέρετε τις εικόνες που είναι αποθηκευμένες στον υπολογιστή σας στο ARCHOS:

1. Windows Media® Player: αντιγραφή των εικόνων χρησιμοποιώντας το Windows Media®

Player 10 ή μεταγενέστερο*:
- Χρησιμοποιείστε το Windows Media® Player 10 ή καλύτερο* (πλήκτρο Sync) για να
συγχρονίσετε τις εικόνες του υπολογιστή σας με το ARCHOS.
- Δείτε το κεφάλαιο Εισαγωγή Αρχείων στο ARCHOS για να μάθετε περισσότερα σχετικά
με την μεταφορά των μουσικών αρχείων του υπολογιστή σας με το Windows Media®
Player.

* Για καλύτερη παρουσίαση, σας συνιστούμε να αναβαθμίσετε το πρόγραμμα σε
Windows Media® Player 11 ή μεταγενέστερο.

2. Windows® explorer: Αντιγραφή και επικόλληση των εικόνων σας από τον υπολογιστή μέσα

στο φάκελο Video του ARCHOS.
Για να μάθετε πώς να συνδέσετε/ αποσυνδέσετε το ARCHOS από τον υπολογιστή σας, δείτε το κεφάλαιο Μεταφοράς Αρχείων.
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3.7 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ
• Όταν συνδέσετε στο ιδιωτικό δίκτυο WiFi, το ARCHOS σας δίνει τη δυνατότητα να
δείτε, άμεσα στη συσκευή σας, κοινές φωτογραφίες αποθηκευμένες στην βιβλιοθήκη του Windows Media® του υπολογιστή σας.
• Προκειμένου να λειτουργήσει αυτό απαιτείται μια σύνδεση WiFi και εγκατάσταση
του προγράμματος Windows Media® Player 11 ή μεταγενέστερη έκδοση* στον
υπολογιστή σας.
• Το ARCHOS χρησιμοποιεί πρότυπα UPnP (Universal Plug-and-play) για να διοχετεύσει κοινές φωτογραφίες από την βιβλιοθήκη του Windows Media® του υπολογιστή σας.
• Δείτε: Παραγωγή των Media αρχείων του υπολογιστή σας.

* Στο εμπόριο υπάρχουν άλλα προϊόντα που μπορούν να μοιραστούν φακέλους
πολυμέσων χρησιμοποιώντας UPnP πρότυπα.
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4. ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ
Η Αναζήτηση Αρχείων του ARCHOS σας δίνει τη δυνατότητα να περιηγηθείτε στο
σύστημα του σκληρού δίσκου του ARCHOS. Στην Αρχική οθόνη, επιλέξτε το εικονίδιο “Files” για να εισέρθετε στο Φυλλομετρητής Αρχείων (File Browser).
Θα εμφανιστούν δυο πλαίσια :
• Το πλαίσιο στα αριστερά χρησιμοποιείται
συνήθως για να περιηγηθείτε στα εξαρτήματα του σκληρού σας δίσκου.
• Το πλαίσιο στα δεξιά χρησιμοποιείται όταν
θέλετε να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε
φάκελους και αρχεία (Δείτε : Αντιγραφή και
μετακίνηση φακέλων και αρχείων).

Σχετικά με το σκληρό δίσκο του ARCHOS σας:
ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να διαγράψετε ή να μετονομάσετε τους αρχικούς φακέλους: Μουσική,
Εικόνες, Βίντεο, Λίστα Αναπαραγωγής , κ.λπ. Τα εικονίδια στην Αρχική οθόνη
(“Video, “Music”, “Photo”...) οδηγούν απευθείας σε αυτούς τους φακέλους και δεν
θα λειτουργούν σωστά αν οι φάκελοι διαγραφούν ή αλλάξει το όνομά τους.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΜΝΗΜΗΣ ΣΑΣ
(Ανάλογα με το μοντέλο)
• Αν έχετε εισάγει μια κάρτα μνήμης στο ARCHOS (δείτε: Υποδοχή καρτών μνήμης), επιλέξτε την
εντολή “ SD/MMC card reader”, στην πρώτη οθόνη του File browser.
• Τότε μπορείτε να περιηγηθείτε στα περιεχόμενα της κάρτας. Στον File browser θα εμφανιστούν
όλοι οι φάκελοι και αρχεία.

4.1 ΠΛΟΗΓΗΣΗ
605

ΠΛΗΚΤΡΑ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ ΑΦΗΣ

• Μπορείτε να σύρετε την κυλινδρική μπάρα πάνω και κάτω για να κυλήσετε τη λίστα πάνω και
κάτω. Μπορείτε να κυλήσετε γρηγορότερα επιλέγοντας με τον κέρσορα προς τα πάνω και προς τα
κάτω στην μπάρα ολίσθησης.
• Για να ανοίξετε ένα φάκελο ή αρχείο, επιλέξτε τον για να τονιστεί και μετά επιλέξτε το ξανά.
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• Για να μεταπηδήσετε από το δεξί στο αριστερό πλαίσιο, επιλέξτε το , , ή επιλέξτε απευθείας το
πλαίσιο που θέλετε να τονίσετε.
• Για να εκτελέσετε μια λειτουργία αντικειμένου του μενού, απλώς επιλέξτε το εικονίδιό του.
Προκειμένου να εμφανίσετε τη γραπτή περιγραφή ενός εικονιδίου, επιλέξτε από τη λέξη menu.
(δείτε n° 1). Σε όποιο σημείο κι
• Μπορείτε να πάτε στο προηγούμενο επίπεδο επιλέγοντάς το
αν είστε μπορείτε να πάτε απευθείας πίσω στην Αρχική οθόνη επιλέγοντας και κρατώντας πατημένο το εικονίδιο Έξοδος.

ΠΛΗΚΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
- Πατημένο μια φορά : μετάβαση στο προηγούμενο επίπεδο
- Πατημένο συνεχώς: έξοδος από το File Browser και άμεση
μετάβαση στην αρχική οθόνη.
άνοιγμα ενός φακέλου ή αρχείου
κυλήστε πάνω γρήγορα τη λίστα του αρχείου
Αριστερά: μετάβαση πίσω και ένα επίπεδο πάνω στην ιεραρχία
Πάνω/ κάτω : Κυλήστε τη λίστα του αρχείου πάνω και κάτω
Κυλήστε κάτω γρήγορα τη λίστα του αρχείου
Μεταπήδηση μεταξύ του δεξιού και αριστερού πλαισίου.
Εμφάνιση διαθέσιμων αντικειμένων του μενού
Αύξηση /μείωση έντασης

ΜΕΝΟΥ ΤΟΥ BROWSER
Σημειώστε ότι μερικά από τα παραπάνω αντικείμενα μπορεί να μην εμφανίζονται αν
δεν είναι διαθέσιμα στον επιλεγμένο φάκελο ή αρχείο.

“Info”
- εμφανίζει πλαίσιο μηνύματος με πληροφορίες σχετικές με το επιλεγμένο αρχείο.

“Create folder”
- Δημιουργείται ένας φάκελος στην τρέχουσα τοποθεσία.
- Θα πρέπει να εισάγετε το όνομα του φακέλου από το εικονικό πληκτρολόγιο (δείτε : χρήση
του εικονικού πληκτρολογίου).
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“File Management”
- “Rename”: σας επιτρέπει να αλλάξετε το όνομα του επιλεγμένου αρχείου ή φακέλου χρησιμοποιώντας το εικονικό πληκτρολόγιο. δείτε: χρήση του εικονικού πληκτρολογίου.
- “Delete”: σας επιτρέπει να διαγράφετε τον επιλεγμένο αρχείο ή φάκελο (και όλα τα περιεχόμενα σ’ αυτόν). Μια οθόνη επιβεβαίωσης θα εμφανιστεί.

“Copy”
- “Copy”: σας επιτρέπει να αντιγράψετε τον επιλεγμένο φάκελο ή αρχείο σε προκαθορισμένη
περιοχή στο άλλο πλαίσιο του φυλλομετρητή.
- “Copy all files”: σας επιτρέπει να αντιγράψετε όλα τα αρχεία από τον τρέχοντα φάκελο σε
προκαθορισμένη περιοχή στο άλλο πλαίσιο του φυλλομετρητή.
- “Move”: σας επιτρέπει να μετακινήσετε το επιλεγμένο αρχείο ή φάκελο σε προκαθορισμένη
περιοχή στο άλλο πλαίσιο του φυλλομετρητή.

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΩΝ
• Στο αριστερό πλαίσιο, επιλέξτε το αρχείο /φάκελο που θέλετε να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε.
• Στο δεξί πλαίσιο, περιηγηθείτε στην περιοχή που θέλετε να αντιγράψετε το αρχείο/ φάκελο.
• Επιστρέψτε στο αριστερό πλαίσιο και επιλέξτε την επιλογή του μενού “Copy” και μετά επιλέξτε
“Copy”, “Copy all files” ή “Move”, ανάλογα με την ενέργεια που θέλετε να εκτελέσετε.

4.2 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ
Το εικονικό πληκτρολόγιο είναι μια διασύνδεση που σας επιτρέπει να πληκτρολογήσετε ένα κείμενο, για παράδειγμα την μετονομασία ενός αρχείου ή φακέλου, ή όταν θέλετε να δώσετε τίτλο σε μια
λίστα αναπαραγωγής που μόλις έχετε δημιουργήσει.

1. τρέχον όνομα αρχείου/

φακέλου
2. εικονίδιο εξόδου
3. κλειδί αλλαγής

4. Alt/Alt Gr πλήκτρο : ενερ-

• Το πραγματικό πληκτρολόγιο μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με το μοντέλο.
• Αν το κλειδί είναι διαφανές, αυτό σημαίνει ότι είναι απενεργοποιημένο.

γοποίηση /απενεργοποίηση των δευτερευόντων
λειτουργιών του πλήκτρου
5. κλείδωμα κεφαλαίων
6. μετακίνηση του κέρσορα
ένα χαρακτήρα στα αριστερά
7. μετακίνηση του κέρσορα
ένα χαρακτήρα στα δεξιά
8. διαγραφή ενός χαρακτήρα
πριν τον κέρσορα
9. αποθήκευση ονόματος.

GEN 5
605

MANUAL V2.0

Using the File Browser > P. 38

ΠΛΗΚΤΡΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ ΟΘΟΝΗΣ ΑΦΗΣ

• Για να εισάγετε ένα χαρακτήρα, πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο.
(δείτε n° 2 στην προη• Για εξέλθετε από το πληκτρολόγιο χωρίς να αποθηκεύσετε, πατήστε το
γούμενη οθόνη).
• Όταν είστε ικανοποιημένοι με το όνομα, πατήστε το πλήκτρο Ok (δείτε n° 9) για να το αποθηκεύσετε και να εξέλθετε από το πληκτρολόγιο. Μια οθόνη επιβεβαίωσης θα εμφανιστεί.

ΠΛΗΚΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ
κλείνει το πληκτρολόγιο χωρίς έξοδο
εισάγει έναν επιλεγμένο χαρακτήρα
ίδιο όπως το πλήκτρο Shift
μεταπήδηση από το ένα κλειδί στο άλλο
ίδιο όπως το πλήκτρο Alt/ Alt Gr (ανάλογα με το μοντέλο)

-

4.3 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΜΕΤΡΗΤΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΕΝΩ ΑΚΟΥΤΕ ΜΟΥΣΙΚΗ
Μπορείτε να αναζητήστε τα αρχεία σας ενώ ακούτε μουσική:
• Επιλέξτε την επιλογή “ARCHOS home screen” του μενού ενώ αναπαράγεται ένα τραγούδι.
• Στην Αρχική οθόνη, επιλέξτε το εικονίδιο “ Files ” για να πάτε στο File Browser και ξεκινήστε την
αναζήτηση των αρχείων σας.
• Για να επιστρέψετε στην οθόνη Μουσικής αναπαραγωγής, πηγαίνετε στην αρχική οθόνη και επιλέξτε το εικονίδιο “ Music ” .
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4.4. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

• Όταν είστε συνδεδεμένοι στο δίκτυο Windows®, μπορείτε να αναζητήσετε* τους κοινούς φακέλους με τους άλλους υπολογιστές στο δίκτυο, χρησιμοποιώντας το File Browser του ARCHOS.
• Από την αρχική οθόνη, επιλέξτε το εικονίδιο “ Files ”. Στο αριστερό πλαίσιο του φυλλομετρητή, επιλέξτε τη πρώτη εντολή στη λίστα (“Network”). Η συσκευή σας θα συνδεθεί με το σημείο
πρόσβασης του WiFi και μετά ερευνήστε για άλλους υπολογιστές στο δίκτυο των Windows®.
Μπορείτε έπειτα να επιλέξετε ένα υπολογιστή και να ξεκινήσετε την αναζήτηση των κοινών φακέλων.
*  Αν ο υπολογιστής με τους κοινούς φακέλους έχει φυσιολογικά ένα κωδικό όνομα
και κωδικό των Windows®, θα σας ζητηθεί να τους εισάγετε πρώτα ώστε να είναι
δυνατή η πρόσβασή σας στα περιεχόμενα των φακέλων

Χρησιμοποιώντας τον διπλό φυλλομετρητή του ARCHOS, θα είστε ικανοί να αναπαράγετε τους φακέλους των πολυμέσων ή να μεταφέρετε οποιοδήποτε φάκελο από ένα δίκτυο υπολογιστών στη δική
σας συσκευή. Μπορείτε επίσης να μεταφέρετε φακέλους από την συσκευή σας σε ένα κοινό φάκελο
ικανό για εγγραφή στον υπολογιστή (δείτε το Αντιγραφή και μετακίνηση αρχείων και φακέλων).
Αν το WiFi δεν είναι ενεργοποιημένο ή αν δεν είστε συνδεδεμένοι στο δίκτυο, η
συσκευή θα σαρώσει για διαθέσιμα δίκτυα και θα συνδεθεί σε ένα γνωστό δίκτυο
ή θα εμφανίσει μια λίστα διαθέσιμων δικτύων ώστε να μπορέσετε να συνδεθείτε σε
ένα από αυτά.

4.5 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ PDF
• Το ARCHOS σας έχει ένα αναγνώστη PDF με υποστήριξη υπερσυνδέσμου.
.
• Στο φυλλομετρητή, τα αρχεία PDF εμφανίζονται με το εικονίδιο
• Για να δείτε ένα έγγραφο PDF, επιλέξτε το έγγραφο PDF στο File Browser και ανοίξτε το.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο αναγνώστης PDF  του ARCHOS ίσως να μην περιέχει όλα τα
χαρακτηριστικά του PDF.
Για παράδειγμα, δεν θα είστε σε θέση να ανοίξετε ένα αρχείο PDF με κωδικό
προστασίας.
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Πλήκτρα οθόνης αφής για PDF

• Για να ακολουθήσετε ένα σύνδεσμο, επιλέξτε το σύνδεσμο (κόκκινη διαγράμμιση) και πατήστε ξανά.
• Για να εμφανίσετε το μενού επεξήγησης ενώ βλέπετε ένα έγγραφο PDF, πατήστε μια φορά στην
κάτω δεξιά γωνία της οθόνης.
• Για να μεταβείτε στην επόμενη / προηγούμενη σελίδα, επιλέξτε επόμενη / προηγούμενη σελίδα
στο μενού.
• Για έξοδο από τον αναγνώστη PDF, επιλέξτε το

.

ΠΛΗΚΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ PDF
- 1ο πάτημα: ταίριασμα σε πλάτος (αν έχει γίνει μεγέθυνση)
- 2ο πάτημα: έξοδος από τον αναγνώστη PDF
ακολουθείται ο επιλεγμένος σύνδεσμος
προηγούμενη σελίδα
πλοήγηση εντός της τρέχουσας σελίδας
επόμενη σελίδα

εμφάνιση διαθέσιμων αντικειμένων μενού

-

ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ
• Μερικά έγγραφα PDF έχουν υπερσυνδέσμους (για παράδειγμα, ένας πίνακας περιεχομένων, συνδέσεις με ένα εξωτερικό website, κ.λπ.).
•	Οι σύνδεσμοι είναι υπογραμμισμένοι με μπλε γραμμή. Ένας επιλεγμένος σύνδεσμος (ενεργός
σύνδεσμος) είναι υπογραμμισμένος με κόκκινη γραμμή.
• Αν θέλετε να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα (όπου επιλέξατε τον σύνδεσμο), επιλέξτε το
“Link back” από το μενού.
Σημειώστε ότι οι υπερσύνδεσμοι που αναφέρονται σε ένα εξωτερικό έγγραφο ή σε
ένα URL μπορεί να μη δουλεύουν.
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ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ PDF
“Hide text overlay”
- θα κρύψει όλα τα επιφανειακά γραφικά (μπάρα κατάστασης, επιλογές μενού, κ.λπ.) για να φαίνεται
μόνο το έγγραφο PDF

“Zoom in”
- μεγεθύνει το έγγραφο.

“Zoom out”
- μικραίνει το έγγραφο.

“Link back”
- θα σας πάει πίσω στην σελίδα από την οποία ήρθατε.
- εμφανίζεται μόνο όταν έχετε προηγουμένως ακολουθήσει ένα σύνδεσμο.

“Go to page...”
- μπορείτε να επιλέξετε μια συγκεκριμένη σελίδα.
- χρησιμοποιείστε τα πλήκτρα αριστερά/ δεξιά για να επιλέξετε τον αριθμό της σελίδας.
- Επιλέξτε το “Ok” για να πάτε στη σελίδα.

“Previous page”
- πηγαίνει στην προηγούμενη σελίδα του εγγράφου.

“Next Page”
- πηγαίνει στην επόμενη σελίδα του εγγράφου.
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5. ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ WIFI ΔΙΚΤΥΟ
Το ARCHOS έχει τη δυνατότητα να συνδέεται με μια μεγάλη ποικιλία ασύρματων δικτύων. Παρακάτω θα βρείτε τη διαδικασία για σύνδεση σε αυτά τα διαφορετικά δίκτυα
WiFi.

5.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ WIFI
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ WIFI
Από την Αρχική οθόνη (Home), επιλέξτε την εντολή του μενού “Enable WiFi”
. Η συσκευή σας
θα ξεκινήσει να ψάχνει για διαθέσιμα ασύρματα δίκτυα WiFi.
• Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας, μπορεί να σας εμφανιστεί το μήνυμα
‘No configured network found. Επιλέξτε το “View available networks” και η λίστα με όλα τα
διαθέσιμα δίκτυα θα εμφανιστεί στην οθόνη.
• Αν πάλι, εμφανιστεί το μήνυμα “Could not connect to any WiFi network!” , επιλέξτε το “View
available networks” και η λίστα με όλα τα διαθέσιμα δίκτυα θα εμφανιστεί.
Από τη στιγμή που θα συνδεθείτε στο ασύρματο WiFi δίκτυο, η μπάρα ελέγχου με το εικονίδιο
(WiFi ασύρματο δίκτυο δεν έχει συνδεθεί) θα μετατραπεί σε
(WiFi ασύρματο δίκτυο έχει συνδεθεί). Δεν εμφανίζεται μπάρα ελέγχου καθόλου όταν η ασύρματη σύνδεση δεν είναι επιτρεπτή.
Όταν εισέλθετε σε μια εφαρμογή που χρησιμοποιεί Ασύρματο δίκτυο WiFi (Web
Browser, ARCHOS Content Portal, κ.λπ. δείτε: Τα χαρακτηριστικά του ασύρματου
δικτύου  WiFi), το ARCHOS θα προσπαθήσει να συνδεθεί με το WiFi. Αν ανιχνευτεί
ένα σχηματισμένο δίκτυο, το ARCHOS το ανιχνεύει αυτόματα και μετά μπορεί να
ενεργοποιήσει την εφαρμογή.

Η ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
•	Η λίστα των διαθέσιμων δικτύων δείχνει
όλα τα ασύρματα δίκτυα στο εύρος της
συσκευής σας
•	Η λίστα ανανεώνεται αυτόματα.
• Στη λίστα των διαθέσιμων δικτύων, για
κάθε δίκτυο θα δείτε τις ακόλουθες πληροφορίες :
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σχηματισμένο δίκτυο

μη-σχηματισμένο
δίκτυο

2. Το όνομα του δικτύου (SSID), αν γνωστοποιείται (αν το SSID δεν γνωστοποιείται, θα είστε
αναγκασμένοι να εισέλθετε στην επόμενη σχηματισμένη οθόνη).

3. Η ένταση του σήματος.
4. Ο τύπος του πλήκτρου απόκρυψης που απαιτείται:
Ανοικτό δίκτυο
(κανένα κλειδί)

WEP
κλειδί

WPA κλειδί

WPA2 κλειδί

5. Το κανάλι που χρησιμοποιείται από το δίκτυο
6. Ο τύπος του δικτύου (Infrastructure ή Ad-Hoc). Τα Ad-Hoc δίκτυα δεν υποστηρίζονται προς
το παρόν.

• Επιλέξτε το δίκτυο που θέλετε να συνδεθείτε (το ιδιωτικό σας ασύρματο δίκτυο ή ένα ελεύθερο
σημείο).
• Θα οδηγηθείτε στην σχηματισμένη οθόνη για αυτό το δίκτυο, όπου θα πρέπει να εισάγετε μερικές
πληροφορίες για να ρυθμίσετε την πρόσβασή σας σε αυτό το δίκτυο.

5.2 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ WIFI ΔΙΚΤΥΟΥ
Προκειμένου να συνδεθείτε σε ένα ασύρματο δίκτυο, το ARCHOS θα χρειαστεί συγκεκριμένες πληροφορίες για το δίκτυο. Η συσκευή θα λάβει αυτόματα συγκεκριμένες πληροφορίες που χρειάζεται
από το σημείο WiFi. Μπορείτε να εισάγετε τις υπόλοιπες πληροφορίες χειροκίνητα στη σχηματισμένη
οθόνη του δικτύου, όπως φαίνεται στις επόμενες ενότητες.
Σημειώστε ότι η συσκευή σας θα θυμάται τις πληροφορίες της σύνδεσης στο δίκτυο
που εισήλθατε, προκειμένου να το ξαναχρησιμοποιείσετε και συνδέεται αυτόματα στο
δίκτυο όταν βρίσκεται στο εύρος του.
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ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
• Το άνοιγμα των δικτύων δεν απαιτεί πλήκτρο αυθεντικότητας.
• Εάν το δίκτυο έχει ενεργοποιηθεί αυτόματα
(DHCP), απλά πατήστε το κουμπί “Connect”
και το ARCHOS θα συνδεθεί αυτόματα με
το δίκτυο, το παρεχόμενο σήμα είναι αρκετά
δυνατό.

• Εάν το δίκτυο χρειάζεται επιβεβαίωση
χειροκίνητα, χρησιμοποιείστε το αριστερό/
δεξί βέλος για να επιλέξετε τις ρυθμίσεις
“Manual” στις παραμέτρους “Configuration”.
• Εμφανίζονται άλλοι παράμετροι: οι απαιτούμενες πληροφορίες μπορούν να ρυθμιστούν
από το άτομο που διαχειρίζεται το δίκτυο.

Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή όλων των πληροφοριών, πατήστε πάνω στο κουμπί “Connect” και το
ARCHOS θα συνδεθεί στο δίκτυό σας, το παρεχόμενο σήμα είναι αρκετά δυνατό..

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ (WEP, WPA Ή WPA2 KEY)
• Τα προστατευμένα δίκτυα απαιτούν ένα
κλειδί κρυπτογράφησης για να συνδεθούν.
•	Ο τύπος του κλειδιού (WEP, WPA ή WPA2)
θα ανιχνευθεί αυτόματα από τη συσκευή
σας.
•	Οι υπόλοιπες απαραίτητες πληροφορίες
μπορεί να ληφθούν από το πρόσωπο που
διαχειρίζεται το δίκτυο.
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Θα πρέπει να διευκρινίσετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:
“Key length” (για WEP δίκτυα μόνο)
- το κλειδί επικύρωσης μπορεί να είναι 10 χαρακτήρες (64bit) ή 26 χαρακτήρες (128bit).
“Key” (WEP ή WPA)
- πληκτρολογήστε το κλειδί επικύρωσης.
- θα πάτε σε ένα εικονικό πληκτρολόγιο (δείτε: Χρήση του Εικονικού πληκτρολογίου).
- πληκτρολογήστε τον κωδικό και πατήστε το “OK” όταν τελειώσετε.
“Authentication” (για WEP δίκτυα μόνο)
- η μέθοδος επικύρωσης του δικτύου μπορεί να βασιστεί σε ένα “Open System (default)” ή σε
“Shared Key”.
“Configuration”
- μπορεί να είναι “Automatic (DHCP)” ή “Manual”.
- εάν είναι “Automatic (DHCP)”, τότε δεν χρειάζεται να εισάγετε περισσότερες πληροφορίες. Απλά
χρησιμοποιείτε το κουμπί “Connect” και το ARCHOS σας θα συνδεθεί σε αυτό το δίκτυο, παρέχεται ένα αρκετά δυνατό σήμα.
- εάν πρέπει να προσδιορίσετε το δίκτυο χειροκίνητα επιλέξτε τις ρυθμίσεις “Manual”. Θα εμφανιστούν άλλες παράμετροι: οι απαιτούμενες πληροφορίες μπορούν να προσδιοριστούν από τον
υπεύθυνο για τη διαχείριση του δικτύου.
Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή όλων των πληροφοριών, χρησιμοποιείστε το κουμπί “Connect”
και το ARCHOS θα συνδεθεί σε αυτό το δίκτυο, παρέχεται ένα αρκετά δυνατό σήμα.
Φιλτραρισμένα δίκτυα: Εάν ο διαχειριστής του δικτύου σας επιτρέπει μόνο
συγκεκριμένες συσκευές να συνδέονται στο δίκτυο (γνωστή ως MAC address
φιλτράρισμα), μπορείτε να έχετε ένα δίκτυο με την MAC address του ARCHOS σας.
Για να βρείτε την MAC address σας, επιλέξτε το “Settings” από το μενού της αρχικής
οθόνης, έπειτα επιλέξτε το “System”. Δείτε στο κεφάλαιο Ρυθμίσεις συστήματος
“System”.
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66. ΤΑ WIFI ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Όταν συνδέετε ένα WiFi δίκτυο, το ARCHOS σας δίνει τη δυνατότητα να:
• νοικιάσετε ή να προμηθευτείτε on-line βίντεο/ μουσική μέσω του ARCHOS Content
Portal. Δείτε: Εισαγωγικό περιεχόμενο του ARCHOS.
• αναζητήσετε την ιστοσελίδα με το προαιρετικό Web Browser plug-in, διαθέσιμο στο
www.archos.com. Δείτε επόμενο κεφάλαιο.
• αναπαράγετε media αρχεία αποθηκευμένα σε άλλο υπολογιστή ή στο δίκτυο.
Δείτε: Αναπαραγωγή Media αρχείων του υπολογιστή σας.

6.1 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ WEB
Για αναζήτηση στο web, θα χρειαστείτε το Web Browser plug-in, διαθέσιμο στην
ιστοσελίδα www.archos.com. Με τον Internet browser, ειδικά σχεδιασμένο για το
ARCHOS σας, θα έχετε τη δυνατότητα να αναζητήσετε ιστοσελίδες*, χρησιμοποιείστε
τα e-mailing, download content, κλπ βασισμένα στο web .
*υποστηρίζει Flash™ περιεχόμενα και Javascript. Java οπτική μηχανή δεν υποστηρίζεται.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ WEB BROWSER
Από την αρχική σελίδα, επιλέξτε το εικονίδιο “Web”.
• Εάν έχετε ήδη συνδεθεί σε ένα δίκτυο, ο Web browser θα ανοίξει απλά και θα μπορείτε να ξεκινήσετε την περιήγησή σας στο Web.
• Εάν το WiFi δεν είναι ενεργό ή εάν δεν έχετε συνδεθεί σε ένα δίκτυο, η συσκευή θα σαρώσει για
διαθέσιμα δίκτυα και θα σας συνδέσει σε ένα γνωστό δίκτυο ή θα εμφανίσει μια λίστα με τα διαθέσιμα δίκτυα για να μπορέσετε να συνδεθείτε σε ένα από αυτά.
• Παρακαλείστε να σημειώσετε: δεν παρέχουν όλα τα ασύρματα δίκτυα πρόσβαση στο Internet.
Μερικά WiFi δίκτυα μόνο συνδέει τους υπολογιστές μεταξύ τους, χωρίς σύνδεση στο Internet.
Εάν η ώρα και η ημερομηνία δεν είναι σωστά ρυθμισμένες, ίσως να μην μπορείτε να
έχετε πρόσβαση σε μερικές ιστοσελίδες ( δείτε το κεφάλαιο Ρύθμιση του ρολογιού
“Clock” settings). Εάν επιλέξετε να ρυθμίσετε το ρολόι αυτόματα όταν το ARCHOS
συνδέεται με ένα WiFi δίκτυο, θα χρειαστεί να επιλέξετε τη Country και City/Zone
(δείτε: ρυθμίσεις γλώσσας και προέλευσης “Language (and Region)”).

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WEB BROWSER
• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Web browser για να διαβάσετε τα e-mail σας βασισμένα στο
WEB, να δείτε ιστοσελίδες και να κατεβάσετε έγγραφα από το Internet.
• Το επεξηγηματικό μενού θα εξαφανιστεί μετά από μερικά δευτερόλεπτα.
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•	Ο Web browser έχει ‘tabbed browsing’. Μπορείτε να ανοίξετε διάφορες σελίδες συγχρόνως. Θα
εμφανιστούν στην περιοχή ετικετών, στην πάνω αριστερή γωνία της οθόνης. Όταν διάφορες σελίδες είναι ανοικτές, επιλέξτε απλά μια ετικέτα για να έχετε πρόσβαση στη σελίδα που θέλετε. Δείτε
το επόμενο κεφάλαιο.

ΚΟΥΜΠΙΑ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ ΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ WEB BROWSER
• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το στυλό σας για να μετακινήσετε την τρέχουσα ιστοσελίδα οριζόντια ή κάθετα. Για να ανοίξετε μια σύνδεση, πατήστε απλά πάνω της.
• Για να κινηθείτε μεταξύ των διαθέσιμων ετικετών, πατήστε πάνω στο , ή άμεσα πάνω στην
αντίστοιχη ετικέτα.
• Για να εμφανιστούν τα διαθέσιμα στοιχεία επιλογών, πατήστε πάνω στη λέξη menu.
για να κλείσει την τρέχουσα ή κρα• Όταν εμφανίζονται διάφορες ετικετες, πατήστε πάνω στο
τήστε πατημένο το εικονίδιο για να κλείσει ο Web browser και επιστρέψτε άμεσα στην αρχική
οθόνη. Όταν υπάρχει μόνο μια ετικέτα, πατήστε πάνω στο
για να βγείτε από τον Web browser.

ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ WEB BROWSER
- Όταν εμφανίζονται διάφορες ετικέτες: πιέστε μιά φορά για να κλείσετε την
τρέχουσα ετικέτα. Πιέστε και κρατήστε το πατημένο για να κλείσετε τον
Web browser και να επιστρέψετε άμεσα στην αρχική οθόνη.
- Όταν υπάρχει μόνο μια ετικέττα: πατήστε το μια φορά για να βγείτε από τον
Web browser.
επικύρωση (κουμπί εισαγωγής)
μεγέθυνση
μετακίνηση αριστερά / δεξιά/ πάνω/ κάτω
σμίκρυνση
πάει στην επόμενη ετικέττα
εμφανίζει τα διαθέσιμα στοιχεία επιλογών
αύξηση / μείωση της έντασης του ήχου
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ΜΕΝΟΥ ΤΟΥ BROWSER
“Reload” / “Stop”
- θα σταματήσει η φόρτωση της ιστοσελίδας, εάν φορτώνετε αυτήν την περίοδο.
- θα ανανεώσει την τρέχουσα ιστοσελίδα, εάν έχει σταματήσει η φόρτωση.
“Back”
- θα επιστρέψει στην προηγούμενη σελίδα που κοιτάξατε βιαστικά.
“Zoom”
- αλλάζει τον τρόπο που εμφανίζεται η ιστοσελίδα. Επιλέξτε τη λειτουργία ζουμ.
“Go to”
- “Enter URL...”: σας επιτρέπει να εισαγάγετε τη διεύθυνση μιας Web περιοχής που επιθυμείτε να
επισκεφτείτε. Εισάγετε τη διεύθυνση με το εικονικό πληκτρολόγιο (δείτε : Χρήση του Εικονικού
Πληκτρολογίου). Επιλέξτε το “OK” ” για να ανοίξει ο ιστοχώρος στο τρέχον παράθυρο, ή επιλέξτε
το “Open in new tab” για να το ανοίξει σε ένα νέο παράθυρο.
- “Search...”: επιτρέπει σε σας να ψάξετε μια διεύθυνση σε μια από τις διαμορφωμένες μηχανές αναζήτησης. Εισάγετε τη λέξη με το εικονικό πληκτρολόγιο (δείτε : Χρήση του Εικονικού
Πληκτρολογίου). Επιλέξτε το “OK” για να ανοίξουν τα αποτελέσματα στο τρέχον παράθυρο, ή
επιλέξτε το “Open in new tab” για να τα ανοίξει σε ένα νέο παράθυρο.
“Favorites”
- θα ανοίξει τον διαχειριστή “Favorites”. Εδώ μπορείτε να προσθέσετε τα αγαπημένα σας, να τα
μετονομάσετε ή να τα διαγράψετε. Επιλέξτε ένα αγαπημένο και χρησιμοποιήστε το μενού “Open in
new tab” για να ανοίξει η αντίστοιχη ιστοσελίδα σε ένα νέο παράθυρο.
“Settings”
- θα ανοίξει την οθόνη ρυθμίσεων “Web Browser”. Εδώ μπορείτε να αποφασίσετε εάν θα δεχτείτε/αγνοήστε τα popup παράθυρα, θα ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε flash περιεχόμενα, θα
διαγράψετε την Internet history και τα cookies, κλπ.
Παρακαλώ σημειώστε ότι μερικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα του Web που
απαιτούν το ειδικό plug-in λογισμικό ή Active Χ μποροεί να μην λειτουργήσουν σε
αυτήν την ειδική έκδοση του Web Browser.

6.2 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ MEDIA ΑΡΧΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ
• Όταν συνδεθείτε με το δίκτυο WiFi, το ARCHOS σας δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθείσετε,
άμεσα στη συσκευή σας, τα αρχεία πολυμέσων (βίντεο, μουσική ή φωτογραφίες) αποθηκευμένες
στην Windows Media® Library του υπολογιστή σας.
• Για το λόγο αυτό, θα χρειαστείτε μια WiFi σύνδεση και το Windows Media® Player 11 ή υψηλότερο εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας *.
• Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο όταν έχετε μια μεγάλη βιβλιοθήκη μουσικής και βίντεο και δεν μπορείτε να την εγκαταστήσετε ολοκληρη στον εσωτερικό σκληρό δίσκο του ARCHOS.
• Το ARCHOS χρησιμοποιεί πρότυπα UPnP (Universal Plug-and-play) για την μετατροπή media
αρχείων από την Windows Media® Library του υπολογιστή σας.
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\Μεταφορά ενός από τα κοινά βίντεο του υπολογιστή σας και η εμφάνιση του στην τηλεόραση σας
* Εάν δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε το Windows Media® Player 11 ή υψηλότερο,
είναι δυνατό να προσεγγιστούν και να μεταφερθούν τα αρχεία του υπολογιστή
σας από τον ARCHOS File Browser. Δείτε  το Αναζήτηση άλλων υπολογιστών στο
δίκτυο.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΟΥ WINDOWS MEDIA® PLAYER
1. Συνδέστε το ARCHOS στο WiFi δίκτυο (δείτε Σύνδεση σε ένα
WiFi Δίκτυο).
2. Συνδέστε τον υπολογιστή σας με το ίδιο δίκτυο WiFi και ξεκινείστε το Windows Media® Player, έκδοση 11 ή υψηλότερη.
3.	Κάντε κλικ πάνω στην ετικέτα Library και επιλέξτε το Media
sharing...
4. Σημειώστε το κουτί Share my media to, και κάντε κλικ στο
OK. Το εικονίδιο ARCHOS πρέπει να εμφανιστεί στο παράθυρο,
με ένα σύμβολο προειδοποίησης δίπλα του*.
*  Προσοχή: την πρώτη φορά που ρυθμίζετε τις
επιλογές σας, μπορεί να πάρει μερικά λεπτά για
να εμφανίσει ο υπολογιστής σας το εικονίδιο
του ARCHOS.

5. Επιλέξτε το εικονίδιο ARCHOS και κάντε κλικ στο κουμπί Allow.
6. Για να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις σας, κάντε κλικ στο Settings. Μπορείτε, παραδείγματος χάριν,
να εισάγετε ένα όνομα για τα κοινά αρχεία πολυμέσων σας. Θα δείτε έπειτα αυτό το όνομα στο
ARCHOS σας. Κάντε κλικ στο OK για να αποθηκευτούν οι τροποποιήσεις.
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7.	Κάντε κλικ στο OK για να κλείσει το παράθυρο Media Sharing.
8. Μπορείτε τώρα να κλείσετε το Windows Media® Player, και να αρχίσετε τη θέαση των κοινών
αρχείων πολυμέσων του υπολογιστή σας άμεσα στο ARCHOS σας (δείτε το επόμενο κεφάλαιο).

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ MEDIA ΑΡΧΕΙΩΝ ΣΑΣ ΣΤΟ ARCHOS
Ο υπολογιστής σας πρέπει να συνδεθεί στο ίδιο WiFi δίκτυο όπως αυτό που θα συνδεθεί το ARCHOS.
Πρέπει επίσης να έχετε διαμορφώσει τις επιλογές του Windows Media® Player (δείτε το προηγούμενο κεφάλαιο).
1. Στο ARCHOS σας, εισάγετε τη λειτουργία Video, Music ή Photo.
2. Θα παρατηρήσετε ότι το πρώτο στοιχείο στον κατάλογο είναι τα κοινά αρχεία μέσων: “Network
Media Libraries (UPnP)”. Ανοίξτε αυτό το στοιχείο για να ξεκινήσει η σάρωση για τις συσκευές
και τους υπολογιστές με τα κοινά αρχεία μέσων του WiFi δικτύου.
3. Εάν εισάγετε ένα όνομα για τα κοινά αρχεία μέσων σας μέσα στο Windows Media® Player, αυτό
πρέπει να εμφανιστεί. Ανοίξτε το, και θα δείτε όλα τα κοινα βίντεο, τραγούδια ή τις φωτογραφίες
σας.
• Εάν είστε στην λειτουργία Video, θα
έχετε πρόσβαση σε όλα τα βίντεο
που αποθηκεύονται στην Windows
Media® Library του υπολογιστή σας.
• Με τον ίδιο τρόπο, οι λειτουργίες
Music και Photo θα σας επιτρέψουν
να έχετε πρόσβαση σε όλες τις μουσικές/ τις φωτογραφίες που αποθηκεύονται στην Windows Media® Library
του υπολογιστή σας.

Σημείωση: Μπορεί να έχετε μερικά αρχεία βίντεο πολύ υψηλής ποιότητας και αυτά
απαιτούν από το WiFi σύνδεση μεταφοράς αρχείων με υψηλή ταχύτητα. Εάν το
ARCHOS σας είναι μακριά από το WiFi κουτί σας, μπορεί να συμβεί να μειώνεται η
ταχύτητα σύνδεσης μην επιτρέποντας σε  μερικά τηλεοπτικά αρχεία να μεταφερθούν
από τον υπολογιστή σας στο ARCHOS και την τηλεόραση.
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6.3 ΤΟ ARCHOS CONTENT PORTAL
• To ARCHOS Content Portal είναι ένα on-line κατάστημα που ανασυγκροτεί διάφορα βίντεο και μουσική. Αυτό το Portal θα σας επιτρέψει να αγοράσετε ή να
νοικιάσετε τα βίντεο και τα τραγούδια, άμεσα στο ARCHOS σας, ακόμη και χωρίς
τη χρήση υπολογιστή.
• Ή, εάν το ARCHOS σας συνδέεται με το προαιρετικό DVR Station GEN 5 θα μπορείτε να επιλέξετε το περιεχόμενο μέσων Διαδικτύου σας άμεσα από την τηλεόρασή σας.
1. Προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ARCHOS
Content portal, θα πρέπει να καταχωρήσετε
το ARCHOS σας on-line στην ιστοσελίδα του
ARCHOS (www.archos.com/register).
2. Σιγουρευτείτε ότι έχετε διαμορφώσει το
ARCHOS σας στο WiFi δίκτυο (δείτε : Σύνδεση
σε ένα WiFi Δίκτυο).
3. Επιλέξτε το ARCHOS “Content Portal” εικονίδιο για να δείτε τα διαθέσιμα σε απευθείας
σύνδεση καταστήματα μέσων αγοράς βίντεο ή
τραγουδιών.
4. Μπορείτε επίσης να επισκεφτείτε το ARCHOS
on-line κατάστημα για να προμηθευτείτε αξεσουάρ.
Ανάλογα με την ταχύτητα σύνδεσής σας, θα έχετε τη δυνατότητα να αρχίσετε την
αναπαραγωγή βίντεο/ τραγουδίου που αγοράσατε ή νοικιάσατε ενώ κατεβάζεται.
Τα βίντεο/ τραγούδια  πουπαίρνετε από το ARCHOS Content Portal αποθηκεύονται  
στους φακέλους Video/Music.
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7. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ
7.1 ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ARCHOS ΜΕ ΕΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
1.
2.
3.
4.

Ενεργοποιείστε το ARCHOS.
Εισάγετε το καλώδιο USB ARCHOS στο ARCHOS.
Εισάγετε την άκρη του USB καλωδίου στον υπολογιστή σας.
Το ARCHOS θα σας ρωτήσει εάν θέλετε να το συνδέσετε ή να φορτίσετε την μπαταρία της.
Επιλέξτε να το συνδέσετε.
5. Το εικονίδιο του ARCHOS θα εμφανιστεί στον υπολογιστή σας. Μπορείτε τώρα να αρχίσετε να
μεταφέρετε τα αρχεία σε αυτό.

7.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ARCHOS
Υπάρχουν δύο κύριες μέθοδοι για να μεταφέρετε τα αρχεία σας στο ARCHOS:
1. Αντιγράψτε τα αρχεία μέσων σας (βίντεο, μουσική, φωτογραφίες) με το Windows Media® Player 10
ή μεταγενέστερο*:
* Για καλύτερη παρουσίαση, σας συνιστούμε να αναβαθμίσετε το πρόγραμμα σε
Windows Media® Player 11 ή μεταγενέστερο.

Το κουμπί συγχρονισμού στον Windows Media® Player με συντομία το κουμπί ‘sync’ θα προσθέσει τα αρχεία βίντεο, μουσικής και φωτογραφιών στο ARCHOS σας. Θα σας δώσει τη δυνατότητα να
έχετε τα ίδια ψηφιακά μέσα στο ARCHOS σας όπως έχετε στη Windows Media® Player βιβλιοθήκη
μέσων σας.
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1. Συνδέστε το ARCHOS σας στον υπολογιστή. Δείτε Σύνδεση του ARCHOS σε ένα
υπολογιστή.
2. Στον υπολογιστή σας, ξεκινήστε τον Windows Media® Player.
3. Επιλέξτε την ετικέτα Sync.
4. Επιλέξτε τα αρχεία μέσων που θέλετε να μεταφέρετε.
5.	Κάντε κλικ στο κουμπί Start Sync.
6. Τα επιλεγμένα βίντεο, τα τραγούδια ή οι φωτογραφίες θα αντιγραφούν άμεσα στον
αντιστοίχο Video, Music ή Pictures φάκελλο στο ARCHOS.
Δείτε τις οδηγίες του Windows Media® Player για περισσότερες πληροφορίες.
2.	Η δεύτερη μέθοδος είναι να χρησιμοποιήσετε τον Windows® Εxplorer για να αντιγράψετε και να
επικολλήσετε τα αρχεία σας από τον υπολογιστή σας στο Video, Music ή Pictures φάκελλο του
ARCHOS.
Δεν μπορείτε να αντιγράψετε αρχεία μεγαλύτερα από 2 GB στο ARCHOS λόγω του
FAT32 περιορισμού συστημάτων αρχείων. Για τους προχωρημένους χρήστες: στις
“PC Hard Drive” λειτουργίες σύνδεσης (λειτουργία 2 και 3), το   μέγιστο   μέγεθος   
είναι 2 GB για.AVI αρχεία και 4 GB για οποιοδήποτε άλλο τύπο αρχείου.  Δείτε:
Ρυθμίσεις συστήματος “System”.

7.3 ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ
Όταν αποσυνδέετε το ARCHOS από έναν υπολογιστή, η συσκευή σας ενημερώνει
αυτόματα την ARCLibrary, έτσι ώστε τα αρχεία πολυμέσων που μόλις αντιγράψατε
εμφανίζονται στις βιβλιοθήκες Music και Photo.

Windows® XP ή υψηλότερα & WMP10 ή υψηλότερο
• Ελέγξτε ότι κανένα στοιχείο δεν μεταφέρεται μεταξύ του ARCHOS σας και του υπολογιστή σας (η
φωτεινή ένδειξη HDD στο ARCHO δεν τρέμει).
• Τώρα αποσυνδέστε το USB καλώδιο από το ARCHOS σας και / ή τον υπολογιστή.
Windows® 2000 ή Me
ΜΗΝ ΒΓΑΛΕΤΕ ΑΠΛΑ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΉ! Πρέπει να αφαιρέσετε/ αποσυνδέσετε το ARCHOS από τον υπολογιστή πρίν αποσυνδέσετε το USB καλώδιο για να αποφύγετε την
απώλεια δεδομένων ή παγώματος.
• Μόλις τελειώσουν όλες οι μεταφορές σας, κάντε κλικ στο εικονίδιο
‘safely remove’ στο δίσκο συστήματος, δίπλα στο ρολόι.
•	Κάντε κλικ στο μήνυμα ‘safely
remove’.
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• Ένα μήνυμα θα εμφανιστεί, λέγοντας σας ότι είναι τώρα
ασφαλές να αποσυνδεθεί η συσκευή *. Μπορείτε τώρα
να αποσυνδέσετε το USB καλώδιο από το ARCHOS σας
και / ή τον υπολογιστή ακίνδυνα.
* Εάν λαμβάνετε ένα μήνυμα που λέει ότι η συσκευή δεν μπορεί να αφαιρεθεί, κλείστε
οποιοδήποτε πρόγραμμα που μπορεί να χρησιμοποιεί ακόμα τα στοιχεία στη
συσκευή σας, όπως ο media player ή ο Windows® Explorer.

Mac® OS X
ΜΗΝ ΒΓΑΛΕΤΕ ΑΠΛΑ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΉ!
Πρέπει να αφαιρέσετε/ αποσυνδέσετε το ARCHOS από τον υπολογιστή πρίν αποσυνδέσετε το USB καλώδιο για να αποφύγετε την απώλεια δεδομένων ή παγώματος.
• Στην επιφάνεια εργασίας σας, σύρτε το εικονίδιο ARCHOS
στα σκουπίδια, το οποίο θα μετατραπεί σε μεγάλο σύμβολο
εκτίναξης.
• Ρίξτε την εικόνα σε αυτό το σύμβολο: ο σκληρός δίσκος του
ARCHOS θα εξαφανιστεί.
• Μπορείτε τώρα ακίνδυνα να αποσυνδέσετε το USB καλώδιο
από το ARCHOS σας και / ή τον υπολογιστή.
Linux
ΜΗΝ ΒΓΑΛΕΤΕ ΑΠΛΑ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ
ΣΤΙΓΜΉ!
Πρέπει να αφαιρέσετε/ αποσυνδέσετε το ARCHOS
από τον υπολογιστή πρίν αποσυνδέσετε το USB
καλώδιο για να αποφύγετε την απώλεια δεδομένων
ή παγώματος.
• Στον υπολογιστή σας, κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο ARCHOS και επιλέξτε το Safely Remove.
• Περιμένετε μέχρι να εξαφανιστεί το εικονίδιο ARCHOS και ακίνδυνα αποσυνδέστε το USB καλώδιο από το ARCHOS σας και / ή τον υπολογιστή.
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8. ΚΥΡΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε το μενού “Settings”
605

και επιλέξτε μια ρύθμιση.

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ ΑΦΗΣ

• Πατήστε πάνω στο μενού “Settings”
και επιλέξτε μια ρύθμιση για να ανοίξετε την αντίστοιχη
οθόνη.
• Μόλις είστε σε μια οθόνη ρυθμίσεων:
- πατήστε σε μια παράμετρο για να την επιλέξετε.
- πατήστε στα αριστερά/ βέλη για να επιλέξετε μια διαφορετική ρύθμιση.
για να τις αποθηκεύσετε και να επιστρέψετε
- όταν τελειώσετε τις ρυθμίσεις σας, πατήστε
στην αρχική οθόνη.
- Όταν είναι δυνατό, σύρετε τη μπάρα πάνω-κάτω για να μετακινήσετε την οθόνη πάνω-κάτω.

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ
• Για να ανοίξει μια οθόνη ρυθμίσεων, πιέστε το κουμπί menu, χρησιμοποιήστε την πλοήγηση για
να επιλέξετε το μενού “Settings”
και πατήστε το OK.
• Μόλις είστε σε μια οθόνη ρυθμίσεων:
- χρησιμοποιήστε το πάνω/ κάτω κουμπί πλοήγησης για να δώσετε έμφαση σε μια παράμετρο.
- χρησιμοποιήστε τα αριστερά/δεξιά κουμπιά πλοήγησης για να επιλέξετε μια διαφορετική
ρύθμιση.
για να τις αποθηκεύσετε και να
- όταν τελειώσετε τις ρυθμίσεις σας, πιέστε το κουμπί Exit
επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.
- Όταν είναι δυνατό, σύρετε τη μπάρα πάνω-κάτω για να μετακινήσετε την οθόνη πάνω-κάτω.

8.1 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΗΧΟΥ “SOUND”
Αυτή η οθόνη σας επιτρέπει να ρυθμίσετε
τις ρυθμίσεις ήχου του Archos σας εκεί που
θέλετε.
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“Built-in Speaker”

- “ON” / “OFF”: το ενσωματωμένο μεγάφωνο παραμένει ενεργό ή ανενεργό άσχετα από εάν τα
ακουστικά είναι συνδεδεμένα.
- “Automatic”: το ενσωματωμένο μεγάφωνο κλείνει αυτόματα όταν συνδέεται στα ακουστικά ή συνδέετε το ARCHOS σας με τον προαιρετικό DVR Station GEN 5.
“Audio Output”
- καθορίζει εάν το ηχητικό σήμα στέλνεται μέσω “Analog Line-Out” ή με “SPDIF” όταν συνδέεται με
ένα DVR Station GEN 5.
“Bass Boost Level”
- ρυθμίζει τα μπάσα.
“Preset”
- σας επιτρέπει να επιλέξετε γρήγορα ένα προφίλ ήχου.
“Set Equalizer”
- σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα συνηθισμένο προφίλ ήχου. Επιλέξτε αυτήν την επιλογή για
να εισαχθεί η οθόνη εξισωτών (δείτε επόμενο κεφάλαιο).
“Balance”
- σας επιτρέπει να ισορροπήσετε τον ήχο μεταξύ των αριστερών και δεξιών στερεοφωνικών
καναλιών.
“Reset”
- επαναρύθμιση των παραμέτρων του ήχου στις προκαθορισμένες τιμές.

“EQUALIZER” ΟΘΟΝΗ
• Το ARCHOS έχει εξισωτή 5- ζωνών.
• Επιλέξτε μια ζώνη (Bass, Mid. bass, Mid.
range, Mid. treble ή Treble), κατόπιν χρησιμοποιήστε το πάνω/κάτω από τα βέλη για
να αλλάξετε το επίπεδο σε αυτά τα φάσματα συχνότητας.
Είναι σκόπιμο να αλλάζετε αυτές τις
ρυθμίσεις ακούγοντας τη μουσική,
προκειμένου να είστε σε θέση να
εκτιμήσετε τις αλλαγές..
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8.2 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ “DISPLAY”

“LCD ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ”
“LCD Backlight”
- ρυθμίζει το επίπεδο φωτισμού της ενσωματωμένης οθόνης.
605

“Brightness/Contrast”

- χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της ενσωματωμένης
οθόνης (αντίθεση, φωτεινότητα και γάμμα).
- μπορείτε επίσης να επαναρυθμίσετε τις παραμέτρους LCD στις προκαθορισμένες αξίες
(πλήκτρο “Reset”).

605

“Touch-Screen Calibration”

- Εάν η οθόνη αφής δεν αποκρίνεται κατάλληλα, χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί και ακολουθήστε
τις οδηγίες για την οθόνη.
405

“LCD stability”

- Εάν διαπιστώνετε τρεμουλιάσματα στην οθόνη LCD, χρησιμοποιείστε αυτό το κουμπί για να έχετε
πρόσβαση στην οθόνη “LCD stability”.
- Πιέστε τα αριστερά/δεξιά κουμπιά πλοήγησης έως ότου να σταματήσει να αναβοσβήνει η οθόνη LCD.
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“TV SETINGS” (ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ)
“TV Standard”
- επιλέξτε μεταξύ των συστημάτων “NTSC (USA)” και “PAL (Europe)” (επιλέξτε αυτό που είναι συμβατό με το τηλεοπτικό σύστημα της χώρας σας).

“TV Format”
- “4:3” ή “16:9” - το σχήμα που χρησιμοποιήθηκε από την τηλεόρασή σας για να εμφανίσει
τις εικόνες.
-	Η επιλογή “Wide screen” διατίθεται όταν ρυθμίσετε την παράμετρο “TV standard” σε “PAL
(Europe)”.

“TV Connection”
- όταν το ARCHOS σας συνδέεται με το προαιρετικό DVR Station GEN 5 (διαθέσιμο στην www.
archos.com), επιλέξτε τον τύπο τηλεοπτικής παραγωγής (“Composite”, “S-Video” or “RGB”), με
βάση τον τρόπο με τον οποίο έχετε συνδέσει το DVR Station GEN 5 στην τηλεόραση σας.

8.3 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ “APPEARANCE”

“Picture name”
- σας επιτρέπει να επιλέξετε μια εικόνα να χρησιμοποιηθεί ως εικόνα φόντου. Επιλέξτε “None” εάν
δεν θέλετε κάποια εικόνα υποβάθρου.
- μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ όλων των προεπιλεγμένων υποβάθρων ή τις εικόνες που έχετε
θέσει προηγουμένως ως φόντο.
- μπορείτε επίσης να θέσετε μια εικόνα ως φόντο από τις λειτουργίες Φωτογραφίας και Βίντεο.

“Theme color”
- καθορίζει το χρώμα θέματος για τις εικόνες σας (και για το υπόβαθρο, εάν έχετε θέσει εκτός λειτουργίας τη χρήση φόντου).

“Cancel”
- χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί για να απορρίψετε οποιεσδήποτε αλλαγές που μπορεί να είχατε
κάνει από την είσοδο σας σε αυτή τν οθόνη..
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8.4 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

“Language”
- επιλέξτε μια γλώσσα.
- επισκευθείτε την www.archos.com για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα άλλων γλωσσών. Οι νέες
γλώσσες συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα μόλις διατίθενται. Δείτε Αναβάθμιση του προγράμματος
605

“Select location”

- εάν το ρολόι σας είναι ρυθμισμένο στο “Automatic” (δείτε ρυθμίσεις ρολογιού “Clock”), επιλέξτε το
“Country”, και “City/Zone”.
605

“WiFi Region”

- αυτό διαμορφώνεται αυτόματα σύμφωνα με το πώς ρυθμίσατε τη θέση σας.

8.5 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ “TV CONTROL”
• Μπορείτε να ρυθμίσετε τον εκπομπό IR του DVR Station για να επικοινωνήσει με το δέκτη σας .
Θα σας επιτρέψει να προγραμματίσετε τις καταγραφές εύκολα μέσω του τηλεοπτικού οδηγού προγράμματος του ARCHOS.
• Δείτε το εγχειρίδιο του προαιρετικού DVR Station GEN 5.
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8.6 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ “CLOCK”

Εάν χρησιμοποιείτε το προαιρετικό DVR Station GEN 5 για να προγραμματίσετε
τις τηλεοπτικές καταγραφές στο TV σύστημα σας, σιγουρευτείτε ότι η ώρα και η
ημερομηνία είναι ρυθμισμένες σωστά!

“Time Format”
- επιλέξτε μεταξύ των λειτουργιών 12h ή 24h.
605

“Time setting”

- “Automatic”: επιλέξτε αυτήν την παράμετρο εάν θέλετε να θέσετε το ρολόι αυτόματα όταν το
ARCHOS σας συνδέεται με ένα WiFi δίκτυο. Θα πρέπει να επιλέξετε τη θέση σας στις ρυθμίσεις
“Language (and Region)” (δείτε:ρυθμίσεις “Language (and Region)”).
- “Manual”: επιλέξτε αυτήν την παράμετρο για να θέσετε την τρέχουσα ημερομηνία & ώρα με το
χέρι. Οι ακόλουθες παράμετροι θα εμφανιστούν: “Hour”, “Minute”, “Year”, “Month” και “Day”.
605

“Synchronize now”

- εάν είναι ρυθμισμένη η παράμετρος “Time setting” στο “Automatic”, χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί για να θέσετε το ρολόι αυτόματα μέσω ενός δικτύου WiFi.
- για αυτό, το ARCHOS πρέπει να συνδεθεί με ένα δίκτυο WiFi
Προσοχή: Εάν η ώρα & η ημερομηνία δεν είναι ρυθμισμένες σωστά, μπορεί να μην
μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε ορισμένες ιστοσελίδας.

“Hour”, “Minute”, “Year”, “Month”, “Day”
- αυτές οι παράμετροι σας επιτρέπουν να ρυθμίσετε την τρέχουσα ώρα και ημερομηνία με το χέρι.
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8.7 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ “POWER”
• Αυτές οι ρυθμίσεις θα σας βοηθήσουν να
εξοικονομήσετε ενέργεια από την μπαταρία, επιτρέποντας κατά συνέπεια μια πιό
μακροχρόνια αυτονομία.
• Μπορείτε να ρυθμίσετε για τη λειτουργία
μπαταριών και για τη λειτουργία παροχής
ηλεκτρικού ρεύματος (όταν το ARCHOS
συνδέεται με τροφοδοσία DVR Station
GEN 5, Mini Dock ή Battery Dock).
Το ARCHOS θα καταναλώσει περισσότερη ενέργεια καθώς αυτές οι παράμετροι
τίθενται στις υψηλότερες τιμές. Σε λειτουργία μπαταριών, καλύτερα να ρυθμίσετε
αυτές τις παραμέτρους στις χαμηλότερες τιμές προκειμένου να εξοικονομήσετε
ενέργεια.

“Device Full Power Off”
- Εάν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το Archos για μια εκτεταμένη χρονική περίοδο, χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί για να κλείσετε εντελώς τη συσκευή σας, έτσι ώστε να μην υπάρχει απολύτως καμία χρήση μπαταριών*.
* Θυμηθείτε ότι όταν κλείνετε το ARCHOS χρησιμοποιώντας το κουμπί
,η
συσκευή σας θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί ένα μικρό ποσό ενέργειας της μπαταρίας
για ένα γρήγορο ξεκίνημα.

“ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΏΝ”
“Power Off”
- το χρονικό διάστημα της αδράνειας πριν κλείσει η συσκευή.
- η λειτουργία της συσκευής δεν θα διακόπει κατά τη διάρκεια μια παρουσίασης, αναπαραγωγής
ήχου/ βίντεο, καταγραφής ήχου/ βίντεο, ή τη σύνδεση USB.

“Backlight Off”
- το χρονικό διάστημα της αδράνειας πριν απενεργοποιηθεί η οθόνη LCD.
- η οθόνη δεν θα κλείσει κατά τη διάρκεια μια παρουσίασης ή ενός βίντεο, ή όταν βρίσκεστε στο
web.
605

“Web Browser”

- “normal power off”: ενώ είστε στο web, το ARCHOS θα διακόψει σύμφωνα με τη ρύθμιση που
επιλέγεται για την παράμετρο “Power Off”.
- “prevents power off”: ενώ είστε στο web, το ARCHOS δεν θα κλείσει αυτόματα εάν δεν χρησιμοποιείται για κάποιο χρονικό διάστημα.
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“ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ”
“Standby”
- το χρονικό διάστημα αδράνειας των χρηστών πριν το ARCHOS μπει στη λειτουργία Standby.
- το σύστημα δεν θα πάει στην λειτουργία Standby κατά τη διάρκεια μια παρουσίασης, αναπαραγωγής ήχου/ βίντεο, καταγραφή ήχου/ βίντεο, ή τη σύνδεση USB.

“Backlight Off”
- το χρονικό διάστημα της αδράνειας πριν απενεργοποιηθεί η οθόνη LCD.
- η οθόνη δεν θα κλείσει κατά τη διάρκεια μια παρουσίασης ή ενός βίντεο, ή όταν βρίσκεστε στο web.
605

“Web Browser”

- “normal power off”: ενώ είστε στο web, το ARCHOS θα πάει στην λειτουργία Standby σύμφωνα με
τη ρύθμιση που επιλέγεται για την παράμετρο “Power Off”.
- “prevents power off”: ενώ είστε στο web, το ARCHOS δεν θα πάει στην λειτουργία Standby.

8.8 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ PLUG-INS

“Firmware Ver.”
- εμφανίζει την τρέχουσα έκδοση προγράμματος (firmware) και το σύστημα Ψηφιακή διαχείριση
δικαιωμάτων (DRM).

“Plug-ins”
- εμφανίζει τα τρέχοντα plug-ins που είναι εγκατεστημένα στη συσκευή σας.

“Product Key”
- κάθε ARCHOS έχει έναν μοναδικό αριθμό.
- θα χρειαστείτε αυτόν τον αριθμό για να καταχωρήσετε το προϊόν σας on-line (www.archos.com/register).

“Firmware Update”
- χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί για να αναβαθμίσετε το πρόγραμμα με το χέρι (δείτε: Αναβάθμιση
του προγράμματος)
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“Online Firmware Update”

- χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί στην αναζήτηση μιας on-line αναβάθμισης μέσω του WiFi
δικτύου. Εάν υπάρχει ένα διαθέσιμο, θα εγκατασταθεί αυτόματα. Δείτε Αναβάθμιση του
προγράμματος για να μάθετε περισσότερα..

8.9 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το πρόγραμμα (Firmware) είναι το λειτουργικό σύστημα (OS) του ARCHOS. Ενημερώνεται περιοδικά για να φέρει νέα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και βελτιώσεις. Υπάρχουν δύο κύριοι τρόποι για να
ενημερωθεί το πρόγραμμα του προϊόντος σας:
• Άμεσα στο ARCHOS σας εάν η συσκευή σας μπορεί να συνδέθει με το WiFi δίκτυο.
• Με έναν υπολογιστή που συνδέεται με το Διαδίκτυο
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ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΜΕΣΑ ΣΤΟ ARCHOS
(ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ WIFI)

Αυτός είναι ο ευκολότερος τρόπος να ενημερωθεί το πρόγραμμα. Για αυτό, χρειάζεστε μόνο μια πρόσβαση σε ένα δίκτυο WiFi. Δείτε Σύνδεση σε ένα WiFi Δίκτυο.
και επιλέξτε “Firmware and Plug-ins”.
1. Από την αρχική οθόνη, επιλέξτε το μενού “Settings”
2. Χρησιμοποιήστε το κουμπί “Online Firmware Update”.
3. Το ARCHOS θα συνδέθει με το WiFi και θα αναζητήσει on-line το νέο πρόγραμμα. Εάν υπάρχει
ένα διαθέσιμο, θα αρχίσει η φόρτωση, και θα εγκατασταθεί αυτόματα.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
(ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ INTERNET)
Εάν δεν έχετε πρόσβαση σε ένα δίκτυο WiFi, ή εάν το ARCHOS σας δεν είναι WiFi-ενεργό, μπορείτε επίσης να αναβαθμίσετε το πρόγραμμα χρησιμοποιώντας έναν υπολογιστή που συνδέεται στο
internet:
1. Πηγαίνετε στην www.archos.com/firmware.
2. Ψάξτε το πιο πρόσφατο διαθέσιμο για το ARCHOS σας.
3. Συγκρίνετε την πιο πρόσφατη on-line έκδοση με αυτήν που είναι εγκατεστημένη στο ARCHOS
σας: ο αριθμός της έκδοσης του ARCHOS προγράμματος εμφανίζεται στην οθόνη ρυθμίσεων
“Firmware and Plug-ins” (δείτε: Ρυθμίσεις “Firmware and Plug-ins”).
4. Εάν η on-line έκδοση είναι πιό πρόσφατη από τη δική σας, ακολουθείστε τις οδηγίες για να μεταφορτώσετε και να εγκαταστήσετε το νέο πρόγραμμα.
Ο Internet browser μπορεί να σας προειδοποιήσει ότι το περιεχόμενο του
αρχείου θα μπορούσε να βλάψει τον υπολογιστή σας. Το ARCHOS έχει πάρει τις
προφυλάξεις για να εξασφαλίσει ότι αυτό το αρχείο δεν θα βλάψει τον υπολογιστή
σας.
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8.10 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ “SYSTEM”

“Free Storage Space”
- εμφανίζει την ποσότητα ελεύθερου χώρου στο σκληρό δίσκο.
Σημείωση: αναφερόμενος αριθμός megabytes είναι υπολογισμός βασισμένος
σε δυαδικό  σύστημα (1Kb=1024 bytes). Κατά συνέπεια κάθε αναφερόμενος Mb
αντιπροσωπεύει περίπου 1.05 megabytes (decimal), και κάθε αναφερόμενος Gb
αντιπροσωπεύει περίπου 1.07 gigabytes. Η μορφοποίηση λαμβάνει επίσης χώρο.

“USB preference” (για προχωρημένους χρήστες)
Ο επιλεγμένος τρόπος σύνδεσής σας θα χρησιμοποιηθεί κάθε φορά που συνδέετε το ARCHOS σε έναν
υπολογιστή. Ο τρόπος σύνδεσης καθορίζει πώς η συσκευή σας αλληλεπιδρά με τον υπολογιστή σας:
- Τρόπος 1: “Windows Media Device”: Συστηνεται για χρήστες Windows® XP ή υψηλότερο &
WMP10 ή υψηλότερο. Όταν θέσετε αυτόν τον τρόπο, το ARCHOS χρησιμοποιεί το Media Transfer
Protocol (MTP). Το ARCHOS θα σας ρωτήσει εάν θέλετε να το φορτώσετε ή να το συνδέσετε:
επιλέξτε να το συνδέσετε. Όταν συνδέεται με τον υπολογιστή σας, το ARCHOS σας θα κλειδωθεί.
Θα χρειαστεί να συγχρονίζετε τη βιβλιοθήκη πολυμέσων σας αυτόματα κάθε φορά που συνδέετε
το ARCHOS σας στον υπολογιστή σας (με WMP10 ή υψηλότερο). Όταν η μεταφορά αρχείων σας
ολοκληρωθεί, αποσυνδέστε απλά το καλώδιο από το ARCHOS, και η συσκευή σας θα ενημερώσει
την ARCLibrary (βιβλιοθήκες Μουσικής /Φωτογραφιών).
- Τρόπος 2: “PC Hard Drive”: Συστηνεται για χρήστες Windows® XP με Windows Media® Player 9,
Windows® 2000, Me, Mac® OS X or Linux. Το ARCHOS θα σας ρωτήσει εάν θέλετε να το φορτώσετε ή να το συνδέσετε σαν συσκευή μαζικής αποθήκευσης (Σκληρός Δίσκος). Επιλέξτε να
το συνδέσετε ως συσκευή μαζικής αποθήκευσης (εξωτερικός σκληρός δίσκος). Όταν συνδέεται
με τον υπολογιστή σας, το ARCHOS σας θα κλειδωθεί. Αποσύνδεση: όταν η μεταφορά αρχείων
ολοκληρωθεί, αφαιρέστε προσεχτικά το ARCHOS (δείτε: Αποσύνδεση) και η συσκευή σας θα
ενημερώσει την ARCLibrary (βιβλιοθήκες Μουσικής /Φωτογραφιών). Μπορεί να μην είναι ταξινομημένα όλα τα αρχεία.
- Τρόπος 3: “PC Hard Drive (auto-ARCLib)”: Όπως στον τρόπο 2, αλλά ολόκληρη αναβάθμιση της
ARCLibrary (βιβλιοθήκες Μουσικής /Φωτογραφιών) στην αποσύνδεση.

“Update ARCLibrary”
Διαθέσιμομόνο όταν το “USB Preference” είναι ρυθμισμένο στο “PC Hard Drive” (τρόπος 2).
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- Αυτή η λειτουργία USB κάνει μόνο μια γρήγορη αναβάθμιση της ARCLibrary (βιβλιοθήκες
Μουσικής /Φωτογραφιών). Χρησιμοποιείστε το κουμπί “Update ARCLibrary” εάν θέλετε να κάνετε
ολοκληρωμένη αναβάθμιση της ARCLibrary.

“Product Key”
- κάθε ARCHOS έχει έναν μοναδικό αριθμό.
- θα χρειαστείτε αυτόν τον αριθμό για να καταχωρήσετε το προϊόν σας on-line (www.archos.com/
register).
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“MAC address”

- μερικά WiFi δίκτυα φιλτράρουν τις MAC διευθύνσεις. Μπορεί να πρέπει να διαβιβάσετε αυτήν την
διεύθυνση στο πρόσωπο που διαχειρίζεται το δίκτυο

“Repair and Formatting Tools”
- χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί για να έχετε πρόσβαση στην οθόνη ρυθμίσεων “Repair and
Formatting Tools”. Αυτή η οθόνη σας επιτρέπει να κάνει τις ακόλουθες ενέργειες:
- “Clear temporary system files and cache” (δεν σβήνει δεδομένα)
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- “Reset WiFi configuration” (WiFi ρυθμίσεις χάνονται)

- “Format Hard Drive” (σβήνει όλα τα δεδομένα, τα αρχεία μέσων και τις άδειες)
- “Full Reinitialization” (σβήνει όλα τα δεδομένα, τα αρχεία μέσων, τις άδειες και τις ρυθμίσεις))

Σε περίπτωση που το ARCHOS σας παγώσει ή δεν αποκρίνεται άλλο,
προσπαθήστε να το επαναρυθμίσετε (δείτε: Επίλυση προβλημάτων).
Εάν αυτό δεν λειτουργεί ή εάν δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα εργαλεία
Επιδιόρθωσης, μπορείτε να δοκιμάσετε μια αποκατάσταση συστημάτων (δείτε:
Επίλυση προβλημάτων).
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9. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
9.1 ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ARCHOS
DVR Station GEN 5
Όταν συνδεθείτε με το ARCHOS σας και με το σύστημα διασκέδασής σας
στο σπίτι, το DVR Station GEN 5 θα σας επιτρέψει να κάνετε τα ακόλουθα:
•	Να προγραμματίσετε εγγραφές από την τηλεόραση μέσα από το πρόγραμμα του ARCHOS TV Guide (το οποίο είναι διαθέσιμο για τις περισσότερες χώρες).
•	Να γράψετε βίντεο απευθείας στο ARCHOS σας, από το διακλαδωτήρα καλωδίων (cable box), το δορυφορικό σας δέκτη, το ψηφιακό σας
δέκτη ή τις περισσότερες πηγές βίντεο.
• Το Archos σας λειτουργεί και σαν εξωτερικό αποθηκευτικό μέσο, αν
απλά το ενώσετε με μια συμβατή συσκευή μέσω καλωδίου USB (Mass
storage ή PTP).
• μπορείτε να αναπαράγετε τα βίντεό σας στην τηλεόραση, όπως επίσης
και να το φορτίζετε.

DVR TRAVEL ADAPTER (ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ)
Όταν συνδέετε το ARCHOS σας με τον DVR Ταξιδιωτικό Αντάπτορα (Travel
Adapter), θα μπορείτε να κάνετε τα ακόλουθα:
•	Να γράψετε απευθείας στο ARCHOS σας μουσική ή βίντεο από σχεδόν
όλες τις πηγές μουσικής και βίντεο.

MINI DOCK
Όταν συνδέετε το ARCHOS σας με το Mini Dock, θα μπορείτε να κάνετε τα
ακόλουθα:
•	Να εμφανίζεται η επιφάνεια του ARCHOS στην οθόνη της τηλεόρασης
σας.
•	Να συνδέετε οποιαδήποτε συμβατή συσκευή μέσω USB με το ARCHOS
σας και αυτό να συμπεριφέρεται σαν εξωτερικό αποθηκευτικό μέσο.
•	Να φορτίσετε το Archos σας.
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BATTERY DOCK
Το Βattery Dock είναι κάτι σαν το Mini Dock απλώς περιλαμβάνει μπαταρία για να δίνει στο ARCHOS σας επιπλέον χρόνο λειτουργίας.

HELMET CAMCORDER
Υψηλής ανάλυσης Mini-Cam με τηλεχειριστήριο και μικρόφωνο.

9.2 PLUG-INS ΤΟΥ ΑRCHOS
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ PLUG-IN
Για να σας επιτραπεί η αναπαραγωγή MPEG-2 (.VOB) αρχείων βίντεο χωρίς καμιά
επανακωδικοποίηση (τύπος αρχείου που βρίσκεται στα DVD). Επιπλέον επιτρέπει
την αναπαραγωγή AC3 ηχητικού αρχείου.

VIDEO PODCAST PLUG-IN
Για να σας επιτραπεί η αναπαραγωγή αρχείων βίντεο H.264 χωρίς καμία ιδιαίτερη επανακωδικοποίηση (τύπος αρχείου που χρησιμοποιείται συχνά σε video
podcasts). Επιπλέον επιτρέπει την αναπαραγωγή μουσικών αρχείων AAC (μη
προστατευμένο αρχείο).
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PLUG-IN ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΦΥΛΛΟΜΕΤΡΗΤΗ
Ένας ειδικά σχεδιασμένος internet browser για το ARCHOS σας, που θα
σας επιτρέψει να περιηγηθείτε στο διαδίκτυο με το Archos σας. Υποστηρίζει
websites με Flash™.
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9.3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Με το προαιρετικό DVR Station GEN 5 συνδεδεμένο στον οικιακό σας δέκτη (cable
box, δορυφορικό δέκτη, ψηφιακό δέκτη ή βίντεο συσκευή), θα έχετε τη δυνατότητα να προγραμματίζετε εγγραφές πολύ εύκολα μέσω του Οδηγού Τηλέορασης
ARCHOS.
1. Στην Αρχική οθόνη επιλέξτε το εικονίδιο “Recorder” για να εμφανιστεί το Οδηγός Τηλέορασης
ARCHOS.
2. Τα μενού που θα βρείτε στην οθόνη σας επιτρέπουν να επιλέξετε μια διαφορετική μέρα, να ανανεώσετε τον Οδηγό Προγράμματος, ή να αλλάξετε
την πληθώρα ρυθμίσεων (ανανέωση προγράμματος οδηγού και διαμόρφωση λίστας καναλιών).
3. Πλοηγηθείτε μέσα στα διαφορετικά τηλεοπτικά
προγράμματα και απλά επιλέξτε αυτό που επιθυμείτε για να πραγματοποιήσετε εγγραφή.
4. Όταν έρθει η στιγμή , το Archos σας αυτόματα θα ξεκινήσει την εγγραφή στο προκαθορισμένο
πρόγραμμα.
Το εγχειρίδιο που δίνεται μαζί με το DVR Station GEN 5 θα σας ενημερώσει σχετικά με το πώς να
σετάρετε και να χρησιμοποιήσετε τον Οδηγό Προγράμματος Τηλεόρασης (TV Program Guide).

9.4 ΠΩΣ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΒΙΝΤΕΟ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ
Με το προαιρετικό DVR Station GEN 5, DVR Travel Adapter ή το Helmet
CamCorder, θα έχετε τη δυνατότητα να εγγράψετε βίντεο από οποιαδήποτε σχεδόν
πηγή βίντεο:
1. Στην Αρχική οθόνη επιλέξτε το εικονίδιο “Recorder” και χρησιμοποιείστε τα tabs για να εισέλθετε
στη λειτουργία ‘’Video recorder”.
2. Αυτή η οθόνη σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την εγγραφόμενη ένταση του ήχου (δεξιά/ αριστερά
βέλη), ή να αλλάξετε τις διάφορες ρυθμίσεις (παραμέτρους προγραμματισμού και βίντεο).
3. Τώρα μπορείτε να πείτε στο ARCHOS να ξεκινήσει να γράφει από την πηγή βίντεο (“Start
recording” το κόκκινο εικονίδιο/ μενού).
για να σταματήσει και αποθηκεύστε την εγγραφή*.
4.	Κλείστε την οθόνη
Το εγχειρίδιο που έρχεται μαζί με το DVR Station GEN 5 ή το DVR travel Adapter θα σας πει περισσότερα σχετικά με το πώς να πραγματοποιήσετε εγγραφή εξωτερικού βίντεο χειροκίνητα.
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*Όλες οι εγγραφές βίντεο που γίνονται με τη συσκευή ARCHOS αποθηκεύονται στο
φάκελο Video. Εάν επιθυμείτε να τις κρατήσετε σε κάποια διαφορετική τοποθεσία,
μπορείτε πολύ απλά να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία “Move”
του φυλλομετρητή αρχείων του ARCHOS μετά την εγγραφή (δείτε: Χρησιμοποιώντας
τον Φυλλομετρητή Αρχείων).

9.5 ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΗΧΟΥ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ
Με το προαιρετικό DVR Station GEN 5 ή το DVR Travel Adapter, θα έχετε τη δυνατότητα
να πραγματοποιήσετε εγγραφή ηχητικών αρχείων ή μουσικής σχεδόν από οποιαδήποτε
πηγή παραγωγής ήχου.
1. Στην Αρχική οθόνη επιλέξτε το εικονίδιο “Recorder” και χρησιμοποιείστε τα tabs για εισέλθετε στη
λειτουργία “Video recorder”. Μετά επιλέξτε το ενδεδειγμένο “Audio recorder” του μενού.
2. Αυτή η σελίδα θα σας επιτρέψει να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου (δεξιά/ αριστερά βέλη) ή να
επιλέξετε μέσα από τις διάφορες ρυθμίσεις (τίτλος, τύπος αρχείου).
3. Τώρα μπορείτε να πείτε στο ARCHOS να ξεκινήσει την εγγραφή από την πηγή ήχου (“Start
recording” κόκκινο εικονίδιο/ στοιχείο μενού).
για να σταματήσει και να αποθηκευτεί η εγγραφή*.
4.	Κλείστε την οθόνη
Το εγχειρίδιο που βρίσκεται μαζί με το DVR Station GEN 5 ή το DVR travel Adapter θα σας ενημερώσει σχετικά με το πώς να πραγματοποιείτε εγγραφή χειροκίνητα από εξωτερική πηγή.
*Όλες οι ηχητικές εγγραφές που πραγματοποιούνται με τη συσκευή ARCHOS
αποθηκεύονται στο φάκελο Music/(εγγραφή). Εάν επιθυμείτε να αποθηκεύονται
σε άλλο φάκελο απλά μπορείτε να ορίσετε άλλη τοποθεσία χρησιμοποιώντας τη
λειτουργία “Move” του αρχειακού φυλλομετρητή του  ARCHOS, αμέσως μετά την
εγγραφή (δείτε: Χρησιμοποιώντας τον Φυλλομετρητή Αρχείων).

9.6 ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ARCHOS ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
• Με το προαιρετικό DVR Station GEN 5, Battery Dock ή Mini dock, μπορείτε να εμφανίσετε την
εικόνα του ARCHOS στην τηλεόρασή σας.
• Συνδέστε το ARCHOS με τον υποδοχέα της τηλεόρασης, πιέστε το πλήκτρο TV/LCD του ARCHOS,
και η εμφάνιση του ARCHOS θα γυρίσει στην τηλεόραση.
• Όταν οι εικόνες θα εμφανιστούν στην τηλεόραση, ανάβει το φως ένδειξης TV/LCD LED και η ένδειξη οθόνης LCD σβήνει.
Το εγχειρίδιο που συνοδεύει το DVR Station GEN 5, Battery Dock ή το Mini dock θα δώσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εμφάνισης του ARCHOS στην τηλεόρασή σας.

9.7 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΧΕΙΩΝ ΒΙΝΤΕΟ
• Τα αρχεία βίντεο που έχουν καταγραφεί με DVR Station GEN 5 ή το DVR Travel Adapter μπορεί να
τροποποιηθούν με διαγραφή των τομέων που δεν επιθυμείτε να περιλαμβάνονται. Η τροποποίηση που μπορείτε να κάνετε είναι είτε να περικόψετε ή να αφαιρέσετε οριστικά ένα συγκεκριμένο
τομέα του αρχείου βίντεο.
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• Θα μαρκάρουμε τον τομέα του αρχείου βίντεο, και μετά μπορείτε να ζητήσετε από το ARCHOS να
διαγράψει οτιδήποτε εκτός από το μαρκαρισμένο τομέα ή να διαγράψει το μαρκαρισμένο τομέα
από το αρχείο βίντεο Αυτές οι λειτουργίες μπορούν να γίνουν πολλές φορές στο ίδιο αρχείο βίντεο.
• Μόλις τελειώσετε, θα μπορείτε να σώσετε την επεξεργασία στο βίντεο ή την εγγραφή ενός νέου
βίντεο. Εάν σώσετε τα επεξεργασμένα αρχεία μπορείτε να πάτε οποιαδήποτε στιγμή και να τα επεξεργαστείτε πάλι. Οι πληροφορίες του βίντεο δεν διαγράφονται. Ωστόσο, μπορείτε να γράψετε ένα
νέο αρχείο το οποίο θα περιλαμβάνει μέρη του βίντεο που έχετε ορίσει στο τμήμα επεξεργασίας.
Αυτό το αρχείο είναι μικρότερο αλλά δεν μπορείτε να το αναιρέσετε.

Παράδειγμα 1
Έχετε εγγράψει ένα πρόγραμμα βίντεο και θέλετε να κρατήσετε ένα μικρό μουσικό κομμάτι. Αλλά
δεν θέλετε να κρατήσετε το υπόλοιπο.

Έναρξη εγγραφής

Το τμήμα βίντεο

Τέλος εγγραφής

1. Ανοίξτε το αρχείο βίντεο που θέλετε να επεξεργαστείτε και σταματήστε το (δείτε:Παραγωγή βίντεο).
2. Στην μπάρα προόδου, πηγαίνετε στην αρχή στο σημείο (a) που θέλετε, επιλέξτε το “Insert a mark”
και διαλέξτε το “Start Mark”.
και διαλέξτε το “End Mark”.
3. Πηγαίνετε προς το τελικό σημείο (b), επιλέξτε “Insert a mark”
1. 4. Επιλέξτε το μενού “Edit Selection” και διαλέξτε το “Crop”, με το οποίο θα διαγραφεί
οτιδήποτε εκτός από το σημαδεμένο τμήμα.

Παράδειγμα 2
Έχετε μαγνητοσκοπήσει ένα πρόγραμμα τηλεόρασης αλλά θέλετε να μετακινήσετε συγκεκριμένα
τμήματα πριν την έναρξη του προγράμματος, κατά τη διάρκεια του προγράμματος και το πρόγραμμα
που ακολουθούσε επειδή μαγνητοσκοπήθηκε επιπλέον.

1. Ανοίξτε το φάκελο που θέλετε να τροποποιήσετε και παύστε το (δείτε : Παραγωγή Βίντεο).
2. Στην μπάρα επεξεργασίας, πηγαίνετε στο πρώτο ανεπιθύμητο κομμάτι (a), επιλέξτε το αντικείμενο
του μενού “ Insert a mark ”
, και επιλέξτε “ Start Mark ”. Προωθήστε το στο τέλος του πρώτου
ανεπιθύμητου κομματιού (b), επιλέξτε το αντικείμενο του μενού “Insert a mark ” , και επιλέξτε
“ End Mark”. Επιλέξτε το αντικείμενο μενού “ Edit Selection ” και επιλέξτε “ Cut ”,το οποίο θα
κόψει αυτό το μαγνητοσκοπημένο κομμάτι.
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3. Μετάβαση στην αρχή του δεύτερου ανεπιθύμητου κομματιού (c), επιλέξτε το αντικείμενο του
μενού “ Insert a mark” , και επιλέξτε “ Start Mark”. Προωθήστε το στο τέλος του δεύτερου
ανεπιθύμητου κομματιού (b), επιλέξτε το αντικείμενο του μενού “ Insert a mark”
, και επιλέξτε
“ End Mark”. Επιλέξτε το αντικείμενο μενού “ Edit Selection”
και επιλέξτε “Cut”, το οποίο θα
κόψει αυτό το μαγνητοσκοπημένο κομμάτι.
4.	Κάντε το ίδιο για τα υπόλοιπα κομμάτια που θέλετε να αποκόψετε.
• Αν θέλετε να κρατήσετε τα σημεία τροποποίησης ώστε να είναι δυνατό να τα
επανατροποποιήσετε κάποια άλλη στιγμή, επιλέξετε το αντικείμενο μενού “Save
και επιλέξτε “Save”.
edit”
• Αν θέλετε να αποθηκεύσετε τον τροποποιημένο φάκελο ως ένα καινούργιο
, και επιλέξτε
ανεξάρτητο αρχείο, επιλέξτε το αντικείμενο του μενού “Save edit”
“Write to new File”. Μια οθόνη επιβεβαίωσης θα εμφανιστεί.
• Αν θέλετε να ακυρώσετε τα σημεία τροποποίησης και να επανεκκινήσετε την
τροποποίηση επιλέξτε το αντικείμενο του μενού “Cancel changes and restart edit”
.
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ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΡΧΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ
ARCHOS
• Στην περίπτωση που το ARCHOS παγώσει ή δεν ανταποκρίνεται, δοκιμάστε να το επαναπροσδιορίσετε: πατήστε το κουμπί
για 15 δευτερόλεπτα (το ARCHOS θα απενεργοποιηθεί τελείως) θα
ενεργοποιηθεί ως συνήθως.
• Εάν αυτό δε λειτουργεί, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί “master reset” όπως φαίνεται παρακάτω.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την άκρη ενός συνδετήρα για να πατήσετε το κουμπί στην τρύπα.
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Στην αριστερή μεριά της συσκευής::

605

Κάτω από την συσκευή:

Σημείωση: Επαναπροσδιορισμός του ARCHOS δε θα σβήσει κανένα αρχείο από την
συσκευή σας.

ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ AWAITTING
• Εάν το ARCHOS δεν ανταποκρίνεται σωστά ή δεν δείχνει συγκεκριμένα τραγούδια ή βίντεο
που έχετε αντιγράψει, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε το “Repair and Formatting Tools” (δείτε:
Ρυθμίσεις συστήματος).
• Εάν η χρήση του “Repair and Formatting Tools” δεν λύνει το πρόβλημά σας, μπορείτε να δοκιμάσετε μια αναδόμηση συστήματος. Σας επιτρέπει να επισκευάσετε τον σκληρό δίσκο σας, να τον
φορμάρετε κλπ..
για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή
1. Πατήστε το κουμπί
2. Όταν ανάψει η οθόνη LCD, πατήστε αμέσως και κρατήστε πατημένο το κουμπί TV/LCD μέχρι να
ξεκινήσει η λειτουργία Αναδόμησης (μπλε οθόνη).
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Για να πάτε από τη μία επιλογή στην άλλη, χρησιμοποιείστε τα κουμπιά πλοήγησης
πάνω/ κάτω.
Για να καθορίσετε μια επιλογή πατήστε το OK.

Το σύστημα αναδόμησης σας δίνει πολλές επιλογές:

“No”
– ακυρώνει την αναδόμηση του συστήματος.

“Repair Disk”
- Προσπαθεί να επισκευάσει τη δομή του αρχείου στο σκληρό δίσκο.
- Δεν διαγράφει κανένα δεδομένο.

“Format Disk”
- Φορμάρει τον σκληρό δίσκο.
- Διαγράφονται όλα τα δεδομένα (μουσική, φωτογραφίες, βίντεο, κλπ.), άδειες και ρυθμίσεις.
605

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ ΑΦΗΣ

• Εάν η οθόνη αφής δεν ανταποκρίνεται
σωστά ή εάν δεν ανταποκρίνεται καθόλου
πηγαίνετε στην οθόνη ρυθμίσεων “Display”.
• Μετά χρησιμοποιήστε το κουμπί “TouchScreen Calibration” και ακολουθείστε τις
οδηγίες στην οθόνη.
• Δείτε: “Touch-Screen Calibration”.
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ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

- για να πάτε στην οθόνη ρυθμίσεων “Repair and Formatting Tools”: από την αρχική οθόνη επιλέξτε το μενού “Settings”, διαλέξτε το “System”, μετά χρησιμοποιείστε το κουμπί “Repair and
Formatting Tools”. Αυτή η οθόνη σας επιτρέπει τις ακόλουθες ενέργειες:
- “Clear temporary system files and cache” (δεν διαγράφει τα δεδομένα)
605 - “Reset WiFi configuration” (οι ρυθμίσεις του WiFi έχουν χαθεί)

- “Format Hard Drive” (διαγράφει όλα τα δεδομένα, τα αρχεία media και τις άδειες)
- “Full Reinitialization” (διαγράφει όλα τα δεδομένα, τα αρχεία media, τις άδειες και τις ρυθμίσεις)
Σε περίπτωση που το ARCHOS παγώσει ή δεν ανταποκρίνεται, δοκιμάστε τον
επαναπροσδιορισμό των αρχικών ρυθμίσεων (δείτε: Επαναπροσδιορισμός του
ARCHOS).
Εάν ούτε αυτό κάνει κάτι ή εάν δεν μπορείτε να πάτε στα Εργαλεία επισκευής,
μπορείτε να δοκιμάσετε το σύστημα αναδόμησης (δείτε: Αναδόμηση συστήματος).
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
• Δείτε τη συσκευασία.
ΟΘΟΝΗ
-Υψηλή ανάλυση 4.3’’ TFT LCD, 16 εκατομμύρια χρώματα, 800x480 pixels.
605
-	Οθόνη Αφής
405

- Υψηλή ανάλυση 3.5’’ TFT LCD, 320 x 240.

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΝΤΕΟ**
• MPEG-4(2) (ASP@L5 AVI, μέχρι DVD ανάλυση).
• WMV (MP@ML, μέχρι DVD ανάλυση).
• Με το προαιρετικό λογισμικό plug-ins (διαθέσιμο για αγορά στην www.archos.com):
- Video Podcast plug-in: H.264 μέχρι DVD ανάλυση και AAC.
- Cinema Plug-in: MPEG-2 MP@ML up to 10 Mbps (μέχρι DVD ανάλυση) και AC3 στερεοφωνικό ήχο (5.1).
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΧΟΥ**
• Στερεοφωνικό MP3 στα @ 30-320 Kbits/s CBR & VBR, WMA, Προστατευμένα WMA, WAV (PCM/
ADPCM).
• Με το προαιρετικό λογισμικό plug-ins (διαθέσιμο για την αγορά στην www.archos.com): AAC(3)
στερεοφωνικά αρχεία ήχου.

- AAC(3) stereo audio files.
- AC3 stereo audio and 5.1 sound files.
ΘΕΑΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ***
JPEG, BMP, PNG.
ΘΕΑΣΗ PDF
Διαβάζει PDF αρχεία. Μπορεί να μην είναι συμβατό με όλα τα χαρακτηριστικά των PDF αρχείων.
ΕΓΓΡΑΦΗ ΒΙΝΤΕΟ (4)
Μέσω του προαιρετικού DVR Station GEN 5 ή DVR Travel Adapter. Εγγράφει NTSC/PAL/
SECAM σε MPEG-4 AVI μορφή με το στερεοφωνικό ήχο, VGA ανάλυση (640 x 480) @
30 ή 25 f/s.

GEN 5

MANUAL V2.0

Technical Specifications > P. 76

ΕΓΓΡΑΦΗ ΗΧΟΥ
Μέσω του προαιρετικού DVR Travel Adapter ή DVR Station GEN 5: stereo line-in, WAV (IMA ADPCM
or PCM) μορφή.
ΔΙΕΠΑΦΕΣ (INTERFACES)
• USB 2.0 High-Speed Device (συμβατό USB 1.1): Mass Storage Class (MSC) και Media Transport
Protocol (MTP).
• USB 2.0 Host: Mass Storage Class (MSC) και Picture Transfer Protocol (PTP) με προαιρετικό Mini
Dock, Battery Dock και DVR Station GEN 5.
ΣΥΝΔΈΣΕΙΣ
• WiFi (802.11b/g) σύνδεση. Προαιρετικό Internet plug-in (Opera® web browser - υπο605
στηρίζει Adobe Flash® περιεχόμενο) για αναζήτηση στο web. Διαθέσιμο για αγορά στην
www.archos.com)
405

• USB 2.0 θύρα.

• Υποδοχή SD συμβατή με SD, mini SD και micro SD κάρτα (Μόνο στα μοντέλα που έχουν μια ενσωματωμένη (flash) στιγμιαία μνήμη).
• 3.5 mm mini jack για τα ακουστικά.
• Συζεύξεις που συνδέουν το DVR Station GEN 5 και άλλα εξαρτήματα του Archos.
605

Μεγάφωνα

Ενσωματωμένο μεγαφωνο
ΠΗΓΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ (ΤΡΟΦΟΔΟΣΊΑΣ)
• Εσωτερική: Μπαταρία λιθίου (Lithium-Ion Polymer).
• Φόρτιση συσκευής μέσω USB θύρας του υπολογιστή.
• Εξωτερική: Αντάπτορας τροφοδοσίας/ φορτιστής (μέσω των προαιρετικών εξαρτημάτων).
ΕΞΕΛΙΞΙΜΌΤΗΤΑ
• Μπορούν να “κατεβούν” αναβαθμίσεις του προγράμματος.
Η ΣΥΣΚΕΥΑΣIA ΠΕΡΙΛΑΜΒAΝΕΙ
• ARCHOS συσκευή, ακουστικά, ARCHOS USB καλώδιο, προστατευτική θήκη, Οδηγός Γρήγορης
Εκκίνησης (QSG), νομική και ειδοποίηση ασφάλειας.
605

• 2 στυλό
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ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
• Για τον υπολογιστή:
- PC με Windows® ME, 2000, XP, Vista, Media Center.
- Macintosh® OS X ή υψηλότερο (με USB Mass Storage Class υποστήριξη).
- Linux (με την υποστήριξη συσκευών μαζικής αποθήκευσης), USB θύρα.
• Για PlaysForSureTM audio, video και συνδρομητικές υπηρεσίες: PC με Windows® XP
SP1 or higher, Windows Media® Player 10 or higher, and USB 2.0 port.
* 1GB= 1 δισεκατομμύριο bytes; Η πραγματική σχηματοποιημένη χωρητικότητα είναι λιγότερη.
** Ορισμένα ποσοστά δυαδικών ψηφίων, αναλύσεις, ή/και παραλλαγές αρχείων μπορεί να μην είναι
συμβατά.
*** Ορισμένη ανάλυση και μεγέθη αρχείων μπορεί να μην είναι συμβατά.
(2) (MPEG-4: ISO πρότυπα από την Moving Picture Experts Group; AVI: αρχείο ήχου/ βίντεο από την
Microsoft) χωρίς GMC και Quarter Pixel και WMV (συμπεριλαμβανομένου προστατευμένα WMV).
(3) Δεν διαβάζει AAC προστατευμένα αρχεία.
(4) Εξωτερικό βίντεο για Macrovision®- προστατευμένο περιεχόμενο.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΟΚΥΤΤΑΡΟΥ (PIXEL) ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΘΟΝΗ LCD
Η οθόνη LCD στη μονάδα ARCHOS σας έχει κατασκευαστεί με αυστηρά πρότυπα για να παρέχει μια
υψηλής ποιότητας εμπειρία θέασης. Εντούτοις, η οθόνη LCD σας μπορεί να έχει μικρές ατέλειες.
Αυτό δεν είναι ιδιαίτερο στην οθόνη του ARCHOS, αλλά σε όλες τις συσκευές που έχουν οθόνες LCD
ανεξάρτητα από τον αρχικό κατασκευαστή των προϊόντων LCD. Κάθε προμηθευτής εγγυάται ότι η
οθόνη του περιέχει λιγότερα από ορισμένα ελαττωματικά εικονοκύτταρα. Κάθε εικονοκύτταρο οθόνης περιλαμβάνει τρία στοιχεία (Κόκκινο, Μπλε, και Πράσινο).
Ένα ή όλα τα σημεία σε ένα δεδομένο εικονοκύτταρο (pixel) μπορούν να κολληθούν επάνω ή να
ξεκολληθούν. Ένα ενιαίο σημείο που ξεκολλάται δε φαίνεται. Αν ξεκολληθούν και τα τρία σημεία ενός
εικονοκυττάρου θα φανεί.
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Η ARCHOS εγγυάται ότι η οθόνη αυτής της συσκευής θα έχει λιγότερα από 3 ελαττωματικά
εικονοκύτταρα (pixels) (άσχετα από εάν αυτά τα εικονοκύτταρα έχουν ένα ή περισσότερα ελαττωματικά
σημεία). Αυτό σημαίνει ότι κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης για τη χώρα σας, εάν η οθόνη της
συσκευής σας έχει τέσσερα ή περισσότερα ελαττωματικά εικονοκύτταρα, η Archos θα τα επισκευάσει
ή θα σας αντικαταστήσει το προϊόν στο κόστος του. Κατά συνέπεια, για τρία ή λιγότερα ελαττωματικά
εικονοκύτταρα δεν συντρέχουν λόγοι για την αντικατάσταση ή επισκευή του προϊόντος.
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Η ARCHOS εγγυάται ότι η οθόνη αυτής της συσκευής θα έχει λιγότερα από 2 ελαττωματικά
εικονοκύτταρα (pixels) (άσχετα από εάν αυτά τα εικονοκύτταρα έχουν ένα ή περισσότερα ελαττωματικά
σημεία). Αυτό σημαίνει ότι κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης για τη χώρα σας, εάν η οθόνη της
συσκευής σας έχει τρία ή περισσότερα ελαττωματικά εικονοκύτταρα, η Archos θα τα επισκευάσει ή
θα σας αντικαταστήσει το προϊόν στο κόστος του. Κατά συνέπεια, για δύο ή λιγότερα ελαττωματικά
εικονοκύτταρα δεν συντρέχουν λόγοι για την αντικατάσταση ή επισκευή του προϊόντος.

Τεχνικές πληροφορίες
Χρειάζεστε βοήθεια; Μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζεστε:
•	Η ιστοσελίδα μας: δείτε τις πιο συχνές ερωτήσεις στο www.archos.com/faq
• Ρωτώντας την ομάδα τεχνικής υποστήριξης: επισκεφτείτε το www.archos.com/ για e-mail υποστήριξη.
• U.S. & Canada: Τηλ. 877-300-8879 (χωρίς χρέωση).
Όλα τα εμπορικά σήματα και τα ονόματα προϊόντων είναι καταχωρημένα από τους ιδιοκτήτες.
Τα Windows Media® και Windows® είναι εμπορικά σήματα ή καταχωρημένα εμπορικά σήματα της
Microsoft Corporation στις United States και/ ή o 1ther χώρες. αλλαγή χωρίς ειδοποίηση.
Λάθη ή παραλείψεις εξαιρούνται. Οι εικόνες και οι εικονογραφήσεις μπορεί να μην ταιριάζουν
πάντα με το περιεχόμενο.
Όλες οι πληροφορίες που περιλήφθηκαν σε αυτόν τον οδηγό ήταν σωστές κατά την διάρκεια της
δημοσίευσης.
COPYRIGHT ARCHOS © 2007. Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.

All brands and product names are registered trademarks and the property of their respective owners.
Windows Media® and Windows® are trademarks or registered trademarks of Microsoft
Corporation in the United States and/or other countries. change without notice. Errors
or omissions excepted. Images and illustrations may not always match contents.
All the information contained in this guide was correct at the time of publication.
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