עברית

מדריך למשתמש בעברית

גרסה 1.0

אנא בקר באתר  www.archos.com/manualלצורך הורדת הגרסה
האחרונה של המדריך למשתמש
לקוח יקר,
תודה על שבחרת במוצר ארכוס .אנו מקווים שתהנה מהשימוש בו לשביעות רצונך
המלאה לעוד שנים רבות.
אנא רשום את מכשירך ישירות דרך המכשיר באמצעות ה :WiFi
על מנת להבטיח נגישות למוקד התמיכה שלנו ולקבל מידע אודות Plug-ins
בחינם) לדוגמא (Web TV & Radio :וכן הצעות לרכישות דרך האתר שלנו ודרך
.Media Club
תוכל גם להרשם דרך האתר שלנו www.archos.com/register
מאחלים לך את חווית המולטימדיה הטובה ביותר,
צוות ארכוס
כל המידע במדריך זה הינו נכון ליום פרסומו .עם זאת ,כיוון שאנו
מעדכנים ומשפרים את המוצרים באופן שוטף  ,יתכן שהתוכנה במכשירך
תהיה שונה במקצת במראה או בפונקציות אשר מוצגות במדריך זה.
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הקדמה
תיאור המכשיר
מקשים ראשיים
•

לחץ והחזק בכדי להפעיל או לכבות*

•

הנורית הירוקה שמימין למקש תדלק כאשר המכשיר יופעל .בעת הפעלת המכשיר המתן

להופעת הלוגו של ארכוס ושל ™Android
* כאשר המכשיר פועל ,תוכל ללחוץ פעם אחת על מקש  Powerעל מנת להעבירו למצב
 .Standbyבכדי להפעיל שוב את המסך ,לחץ פעם אחת על מקש ה  Powerולאחר מכן לחץ
בשנית בכדי לבטל את נעילת המסך.
אם אינך מתכוון להשתמש במכשיר לתקופה ממושכת ,החזק את מקש ה Powerלמטה עד להופעת
חלון עם רשימת אפשרויות .לחץ על  .Power offהמכשיר ייכבה לגמרי ולא יעשה שום שימוש
בסוללה.
מקשי שמע :להגברת /הנמכת השמע
מחווני נוריות
מחוון טעינת הסוללה )בצידו השמאלי של המכשיר(:
• אור דולק :הסוללה בטעינה
• אור מהבהב :הסוללה טעונה במלואה
מחברים
בצידו השמאלי של המכשיר:
• חיבור לאוזניות
•  :USB portחיבור המכשיר למחשב באמצעות כבל ה USBהמצורף )לצורך העברת
קבצים וטעינת הסוללה( .ראה :חיבור הארכוס למחשב
בצידו התחתון של המכשיר:
• קורא כרטיסים ) Micro-SDHCאפשרי במודלים מסויימים בלבד(
• מחברי אביזרים :לחיבור תחנת ה DVRולתוספות
אחרות לארכוס .ראה Archos plug-ins and add-ons
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רמקולים מובנים
הארכוס מצויד ברמקול מובנה אחד הממוקם בצידו השמאלי של המכשיר
מיקרופון
המיקרופונים ממוקמים מתחת למכשיר ,מצד ימין

מד כיוון
מכשיר הארכוס מצוייד במד כיוון המאפשר שינוי אוטומטי של כיוון המסך בעת סיבובו .בכדי
לקרוא כיצד להגדיר את מד הכיוון )כיול וכיוונון( ראהsound & display :
מקלט  GPSמובנה
מכשירך מכיל מקלט  GPSמובנה .בקר באתר  www.archos.comעל מנת לרכוש רדיון
 GPSולהפעיל  GPSבמכשיר .מפות ה GPSותוכנת ה DVDהמצורפים יאפשרו לך התקנה
של תוכנת ה GPSומפות לבחירתך.
Bluetooth
מכשיר הארכוס שלך משלב בתוכו את טכנולוגיית ה Bluetoothהמאפשרת לך חיבור למכשירי
 Bluetoothאחרים .הארכוס מותאם למספר מכשירי  Bluetoothכמו אוזניות סטריאו מדגם
 .A2DPלתשומת ליבך ,לא כל מכשירי ה Bluetoothמתאימים לשימוש עם מכשיר הארכוס.
בכדי ללמוד כיצד לקנפג את ה Bluetoothלמכשירך ראהWireless control :
רגלית
• מכשירך מצוייד ברגלית הממוקמת בצידו האחורי
• משוך את הרגלית החוצה על מנת להעמיד את מכשירך על משטח שטוח ויציב

השימוש הראשוני במכשיר
טעינת הסוללה
לפני השימוש הראשוני במכשיר יש לטעון את הסוללה במלואה.
• חבר את כבל ה USBשל הארכוס למכשיר הארכוס ולמחשב פועל
• הארכוס ידלק והטעינה תחל:
 oמחוון של נורית הטעינה ידלוק בזמן טעינת הסוללה .הנורית תהבהב כאשר הסוללה תהיה
טעונה במלואה.
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 oסימן של ברק יהבהב מעל צלמית הסוללה בפינה הימנית העליונה של המסך בזמן הטעינה
ניתן גם לטעון את מכשיר הארכוס ללא שימוש במחשב ,בצורה מהירה יותר ,דרך תחנת ה ,DVRה
 ,MINIDOCאו מטען )זמין באתר  (www.archos.comראהArchos add-ons & plug-ins :

כפתור ההפעלה
)ראה :תיאור מכשיר

• על מנת להפעיל/לכבות את המכשיר לחץ והחזק את כפתור ההפעלה
הארכוס(
• הנורית הירוקה תדלק כאשר המכשיר יופעל .בעת הפעלה המכשיר המתן עד להופעת הלוגו של
ארכוס ושל ™Android
• כאשר המכשיר פועל ,יופיע מסך עם אפשרויות בעת לחיצה והחזקה של כפתור ההפעלה:
 :Airplain mode oמנטרל את חיבורי ה  Bluetoothוה WIFI
 :Buttons mode oמקשים יופיעו בצד הימני של המסך ,אשר ישמשו אותך באפליקציות
מסויימות המצריכות שימוש במקשים
 :Full shut down oכיבוי כללי של המכשיר

אשף ההתקנה
בעת ההפעלה הראשונית של מכשיר הארכוס ,יסייע לך אשף ההתקנה להגדיר את הפונקציות המרכזיות
של המכשיר :שפה ,זמן ,ארץ וכד'

השימוש בממשק הארכוס
תיאור הממשק
הסרגל העליון בממשק )משתנה בהתאם למסך המוצג(

.1

.2
.3
.4
.5

חזרה למסך הבית
צלמיות הודעה :גרור את הסרגל העליון כלפי מטה על מנת לראות את ההודעות )אם ישנן(
צלמית סטאטוס) :מצב חיבורי ה WIFIוה  ,Bluetoothמצב הסוללה וכד'(
חזרה למסך קודם
תפריט :מציג את אפשרויות התפריט בהתאם למסך המוצד
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מסך הבית:
 .1אלה הם קיצורי ברירת המחדל של
™Web, Browser, email, ) Android
 contactsוכד'( .לחץ על צלמית על מנת
לפתוח את היישום המתאים.ניתן להתאים
את מסך הבית באמצעות הוספה או הסרה
של קיצורים וכלים ,שינוי הטפט וכד'.
 .2לשונית יישומים :לחץ על הצלמית על מנת
לחשוף את כל יישומי ™ Androidהמותקנים
על הארכוס )משחקים ,כלים שונים וכד'(.
תוכל להעתיקם למסך הבית באמצעות לחיצה
על הצלמיות והחזקתן .ניתן להוריד עוד
יישומי ™ Androidדרך האינטרנט.
 .3כלי מולטימדיה :לחץ על אחת מהצלמיות )למשל " ,("Videoובחר בפונקציה הרצויה מתת התפריט.
חמשת הצלמיות הללו לא ניתנות להפרדה אחת מן השניה ,וניתן להציב אותן רק בתחתית המסך.
מסך הבית המורחב:

הזז את אצבעך בצורה אופקית על פני המסך בכדי לנוע ימינה ושמאלה על פני פאנל המסך המורחב.
התאמת פריטי מסך הבית:
• על מנת להוסיף פריט למסך הבית )קיצורים ,כלים וכד'( ,שים את אצבעך על מקום ריק במסך ובחר
בתחתית המסך.
ולבחור ב Add
מהרשימה .תוכל גם ללחוץ על צלמית התפריט
• בכדי להזיז פריט ממסך הבית ,החזק את אצבעך עליו עד להגדלתו ,ואז גרור אותו למקום הרצו
ושחרר את אצבעך.
• בכדי להסיר פריט ממסך הבית ,החזק אצבעך עליו וגרור אותו לסל המיחזור )כאשר אתה מחזיק
( ,ואז שחרר את
פריט  ,תוית ה Applicationבצידו הימני של המסך הופכת לסל מיחזור
אצבעך.
שינוי הטפט:
ממסך הבית ,הקש על מקש .Menu

רשימת אפשרויות תופיע בתחתית המסך.
לחץ על  Wallpaperובחר מהרשימה.
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שינוי הגדרות:
ובחר קטגורה) :
 ,ולאחר מכן על Settings
ממסך הבית לחץ על לחץ על צלמית Menu
 (Wireless control, Sound & Display, Date & timeוכד' .למידע נוסף על ההגדות השונות ראה:
הגדרות ראשיות.
השימוש במסך המגע
מכשיר הארכוס מצוייד במסך מגע .למטה תמצא תיאור של אזורי המגע הראשיים ומספר
טיפים לשימוש במסך המגע.

פעולות עיקריות במסך המגע

•

באפליקציות השונות ,ניתן לחזור רמה אחת אחורה בהיררכיה על ידי לחיצה על צלמית Back
בפינה הימנית העליונה של המסך(.

• בכל מקום בהיררכיה ,תוכל לחזור ישירות למסך הבית על ידי לחיצה והחזקה של
)בפינה השמאלית העליונה של המסך(.
צלמית הבית
• בזמן ניגון קובץ וידיאו או שיר ,ניתן לעצור /להפעיל מחדש על ידי לחיצה על PAUSE
או

/

פעולות נוספות של מסך המגע

•
•
•
•

בזמן האשנה לשיר או צפיה בוידאו ניתן להקיש על סרגל ההתקדמות על מנת להגיע ישירות
למיקום מסויים בשיר או בוידיאו .ניתן גם להשתמש באצבע בכדי לגרור את הסמן על פני הסרגל
למיקום הרצוי.
במסכים בהם מופיע סרגל הווליום ,ניתן לגרור גם אותו באותו אופן.
בסיירים השונים של ארכוס )קבצים ,מוסיקה ,וידיאו ,תמונות( ניתן לגלול את סרגל הגלילה למטה
ולמעלה בכדי לגלול את רשימת הקבצים .ניתן גם לבצע גלילה מהירה יותר על ידי לחיצה מתחת
או מעל הסמן בסרגל הגלילה.
בסייר ה webניתן לגלול למעלה ולמטה על ידי לחיצה על הדף וגרירתו למעלה ולמטה )יש לשים
לב לא ללחוץ על הלינק(.
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הטיפול במכשיר
מכשיר הארכוס הינו מוצר אלקטרוני המצריך טיפול:
* אין לחשוף את המכשיר למכות או רעידות.
* אין לחשוף את המכשיר לחום ,יש לשמור אותו מאוורר )בייחוד כאשר מחובר למחשב(.
* יש להרחיקו ממים וממקומות לחים מאוד.
* יש להרחיקו משדות אלקטרומגנטיים.
*יש לשמור על החיווט באופן מסודר :המכשיר עלול ליפול אם כבל נמשך בטעות על ידי ילד למשל.
*אל תפתח את המכשיר .אין בתוכו חלקים לשימושך .פתיחת המכשיר תפגום באחריות עליו.
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 .1הפעלת הוידיאו
במסך הבית ,לחץ על צלמית  Videoואז על Internal Storageבכדי להציג את כל הסרטים
והתיקיות המאוחסנים בתיקית הוידיאו שלך.
ניתן להפעיל מחדש את קובץ הוידיאו האחרון שפעל ,במידה ופעולתו הופסקה לפני סיומו
 1.1סיור בקבצי הוידיאו
• סייר הוידיאו מאפםשר לך לנווט בין תיקיות הוידיאו שבזכרון הפנימי של ארכוס.
 .מכל מקום בממשק תוכל
• ניתן לחזור רמה אחת אחורה בממשק על ידי לחיצה על צלמית Back
לנווט ישירות למסך הבית באמצעות לחיצה על צלמית הבית
סייר הוידיאו
• המסך הראשון במצב וידיאו מראה את כל קבצי הוידיאו
ותת התיקיות הממוקמים בתיקיית וידיאו.
• החלק את אצבעך בצורה אנכית על גבי המסך בכדי
לסייר ברשימת הקבצים.
• לחץ על קובץ הוידיאו הרצוי בכדי לבחור אותו ,ואז לחץ
עליו שוב בכדי להפעילו.
• במידה והקובץ נמצא בתת תיקיה ,פתח את
תת התיקיה ותוכל לראותו שם.

בסייר הוידיאו ,כל וידאו יופיע עם תמונה מקדימה ,שתוצג משמאל לשם הקובץ.

תפריט סייר הוידיאו
Info
 תצוגת תיבת הודעה ובה מידע אודות קובץ הוידיאו המודגשFile Management
 : Renameמאפשר שינוי שם קובץ הוידיאו המודגש על ידי שימוש במקלדת הוירטואלית .ראה:
השימוש במקלדת הוירטואלית
 :Deleteמאפשר מחיקת קובץ הוידיאו המודגש .מסך אישור יופיע.
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Create Bookmark
יצירת קיצור דרך )על מסך הבית ,בתפריט וידיאו( עבור קובץ הוידיאו הנבחר.
Bookmark
 :Resumeהפעלת הוידיאו הנבחר ממיקום הסימניה
 :Clearהסרת הסימניה מהקובץ הנבחר
 BOOKMARKיופיע בתפריט רק כאשר קיים קובץ מסומן
Search
מאפשר חיפוש אחר קובץ וידיאו מסויים באמצעות הקלדת מילה או מספר אותיות .ראה :השימוש במקלדת
הוירטואלית
Settings
תוכל לבחור להציג את מסך הגדרות נגן הוידיאו )ראה :הגדרות נגן הוידיאו( ,או את מסך הגדרות
הסאונד )ראה :הגדרות סאונד(

 1.2ניגון קבצי פלייבק
מסך הפלייבק
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

תפריט
חזור
שם קובץ הוידיאו
מסך הבית
PLAY/PAUSE
סרגל התקדמות הוידיאו
עוצמת שמע

שליטה במסך המגע לפלייבק
• בכדי להשהות /להפעיל מחדש את הוידיאו ,לחץ על צלמיות Pause
 5במסך הקודם(
• להצגת מסך התפריט ,לחץ פעם אחת בכל מקום על המסך .על מנת שייעלם לחץ שוב.
Play /
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• תוכל להקיש על סרגל ההתקדמות על מנת לגשת ישירות למיקומים שונים בוידיאו .תוכל גם להשתמש
באצבעך על מנת מנת לגרור את הסמן בסרגל ההתקדמות למיקום אחר בוידיאו )ראה מספר (6
• את סרגל הווליום ניתן לגרור באותה צורה )ראה מספר (4
)ראה מספר (1
• בכדי להציג את פריטי התפריט לחץ על צלמית התפריט
)ראה מספר  .(2ליציאה ממצב
• על מנת לעצור וידיאו ,חזור לסייר  ,VIDEOהקש על צלמית חזור
)ראה מס' (4
וידיאו וחזרה ישירות למסך הבית ,לחץ והחזק את צלמית הבית
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פריטי תפריט פלייבק
Info
מציג תיבת הודעה עם אינפורמציה אודות קובץ הוידיאו
Soundtrack and/or subtitles
 מאפשר בחירת רצועות אודיו אחרת* )רק אם קובץ הוידיאו מכיל מספר רצועות אודיו(. מאפשר בחירת כתוביות* )רק אם קובץ הוידיאו מכיל כתוביות(*רק אם קובץ הוידיאו מכיל מספר רצועות אודיו
**רק אם קובץ הוידיאו מכיל כתוביות
Format
 מאפשר שינוי הצורה בה מוצגת התמונה  :AUTOהתאמת גודל הוידיאו כך שיתאים בצורה הטובה ביותר למסך המובנה )או טלוויזיה,עם תחנת ה MINI DOC ,DVRאו מטען) .ראה(Archos plug-ins & add-ons :
  :FULL SCREENהרחבת התמונה כך שתתאים למסך .בכדי להתאים למסך הארכוס ,יתכן כימכשירך יאלץ לחתוך חלקים קטנים מהתמונה ,לרוב בתחתית התמונה או בחלקה העליון.
 : MAXIMIZEDהגדלת התמונה כך שתתאים למסך ,בהנחה שהתמונה מקודדת בפורמט 2.35עם רצועות שחורות למעלה ולמטה
 :ORIGINALהצגת כל התמונה בפורמט המקורי שלה
SPEED
 הפעלת הקובץ הנוכחי בהילוך איטי או מהיר בעת השהייה בהילוך איטי ,תוכל להתקדם פריים אחר פריים ,על ידי שימוש בחץ הימני.SET
  :BOOKMARKהגדרת סימניה במיקום הנוכחי בוידיאו. על מנת להתחיל הפעלה מחדש של הוידיאו מהסימניה ,עבור למסך הבית בתפריט הוידיאו,ושם תראה את הקובץ המסומן .ניתן גם לגשת לסייר הוידיאו ולהדגיש את הקובץ המסומן.
בחר בפריט  BOOKMARKמהתפריט ,ואז בחר ב  CLEAR) RESUMEיסיר את כל הסימניות
מהוידיאו(
  :THUMBNAILשמירת התמונה הנוכחית כתמונה לתצוגה מקדימה בסייר הוידיאו.  :WALLPAPERהתמונה הנוכחית תוגדר כתמונת רקע למכשירמעבר ל TV-OUT
אם חיברת את מכשירך לטלויזיה דרך תחנת ה ,DVRה mini docאו המטען ,השתמש באופציה
הזו בכדי להעביר את התצוגה מהמסך המובנה בארכוס למסך הטלויזיה.
SETTINGS
ניתן לבחור להציג את מסך הגדרות נגן הוידיאו )ראה :הגדרות נגן הוידאו( או את מסך הגדרות
הסאונד )ראה :הגדרות סאונד(
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 1.3הגדרות נגן הוידיאו
• במצב וידאו ,ניתן לגשת למסך הגדרות נגן הוידאו על ידי שימוש בפריט  SETTINGSמהתפריט
• השתמש בחיצים ימינה/שמאלה לבחירת הגדרות אחרות עבור כל פרמטר

PLAY MODE, REPEAT &SHUFFLE
הטבלה הבאה מסבירה כיצד נגן וידאו יפעל בהתאם להגדרות שתבחר ב Playmodeו Repeat&Shuffle
פעולת נגן הוידאו
 -הפעלת הוידאו הנוכחי פעם אחת

Repeat &shuffle
NORMAL

 -הפעלת הוידאו הנוכחי שוב ושוב

REPEAT

 הפעלת כל קבצי הוידאו של התיקיה הנוכחיתאחד אחרי השני והפסקתם לבסוף

NORMAL

 הפעלת כל קבצי הוידאו של התיקיה הנוכחיתאחד אחרי השני ,שוב ושוב

REPEAT

 הפעלת כל קבצי הוידאו של התיקיה הנוכחיתבצורה אקראית

SHUFFLE

Playmode
SINGLE

FOLDER

UPnP Tumbnail
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 איפשור/ניטרול תמונת התצוגה המקדימה של הוידאו בזמן סיור בקבצי הוידאו המשותפים במחשבך)ראה :הפעלת קבצי מדיה משותפים ממחשבך( .אם תבחר  ,DISABLEDתוכל לסייר בקבצי הוידאו
המשותפים בצורה מהירה יותר.
Brightness
 התאמת רמת הבהירות במסך 1.4העברת קבצי וידיאו לתוך מכשיר הארכוס
מועדון המדיה של ארכוס ,מקנה לך אפשרות לרכוש קבצי וידאו ישירות מארכוס ,ללא שימוש
במחשב .ראה :מועדון המדיה של ארכוס
ישנן שתי שיטות עיקריות להעברת קבצי וידיאו לתוך הארכוס:
 :Windows Media® Player .1העתק את קבצי הוידיאו באמצעות ה WINDOWS MEDIA
 PLAYERגרסה  11או מתקדמת יותר
 השתמש ב  11 WINDOWS MEDIA PLAYERומעלה )טאב  (SYNCעל מנת לסנכרןאת קבצי הוידיאו שבמחשב עם הארכוס .להרחבה ראה הכנסת קבצים לתוך הארכוס
 :Windows® Explorer .2העתק והדבק את קבצי הוידיאו ממחשבך לתיקיית הוידיאו של הארכוס
שים לב :שתי שיטות העברת הקבצים לארכוס מהמחשב מצריכות תוכנת Windows
 Media Playerמותקנת על מחשבך

בכדי ללמוד כיצד לחבר/לנתק את הארכוס מהמחשב ראה את הפרק בנושא העברת קבצים
יצירת קבצי וידיאו מותאמים עם המחשב
אם ישנם קבצי וידיאו שאינם פועלים במכשיר הארכוס ,יתכן שיש צורך להמיר אותם לפורמט מתאים.
• הדרך הקלה ביותר לכך היא באמצעות  windows media player 11או גבוה מכך ,להעברת קבצי
וידיאו לארכוס windows media player 11 .ימיר אוטומטית את רוב הפורמטים לפורמט  WMVאותו
יוכל המכשיר להפעיל.
ראה הוראות עזרה של  WINDOWS MEDIA PLAYERלמידע נוסף
• אם אינך רוצה להשתמש ב  ,windows media player 10חיפוש באינטרנט יאפשר לך למצוא תוכנות
מתאימות.
 1.5הפעלת קבצי וידיאו שיתופיים ממחשבך )(UPNP
• בעת חיבור לרשת ה  WIFIהביתית שלך ,הארכוס מקנה לך אפשרות לצפייה ,ישירות
מהמכשיר ,בקבצי וידיאו שיתופיים המאוחסנים במחשבך בספריית WINDOWS MEDIA
PLAYER
• בכדי להפעיל פונקציה זו תצטרך חיבור  WIFIו גרסת WINDOWS MEDIA
 11 PLAYERומעלה* שתותקן על מחשבך
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* ישנם בשוק מוצרים אחרים )תוכנות( שבאמצעותם ניתן לשתף קבצי מדיה
בסטנדרט UPnP
• הארכוס משתמש בסטנדרט של  (Universal Plug and Play) UPnPעל מנת
להזרים קבצי וידיאו משותפים מספריית  WINDOWS MEDIA PLAYERשל מחשבך
ראה :הפעלת קבצי מדיה משותפים ממחשבך
•
אם אין באפשרותך להתקין  Windows Media Player 11ומעלה על מחשבך ,ניתן
לגשת ולהזרים את הקבצים ממחשבך דרך סייר קבצי הארכוס .ראה :סיור
במחשבים אחרים ברשת
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 .2השמעת מוסיקה
במסך הבית ,בחר בצלמית המוסיקה ואז בחר ב Internal Storageבכדי להציג את כל
השירים והתיקיות המאוחסנים בתיקית המוסיקה במכשירך.
להפעיל מחדש את קובץ המוסיקה האחרון שנוגן במידה והופסק באמצע
ניתןברשת
במחשבים אחרים
במחשבים אחרים ברשת
 2.1סיור בקבצי המוסיקה
• ישנן שתי סוגי תצוגות לצורך סיור בשירים:סייר המוסיקה וספרית המוסיקה

•

בשתי הדרכים תוכל תמיד לחזור רמה אחת אחורה בהיררכיה באמצעות לחיצה על מקש Back
מכל מיקום בממשק תוכל לחזור ישירות למסך הבית על ידי לחיצה והחזקה של צלמית
הבית
כאשר משאירים את מסך הפלייבק דלוק בזמן ניגון שיר ,השיר ימשיך להתנגן ברקע.
כך ניתן לסייר בזכרון הפנימי ,לצפות בתמונות ולגלוש ברשת תוך כדי האזנה
למוסיקה .תוכל לגשת ישירות למסך הפלייבק של קבצי המוסיקה ישירות מאזור
ההודעות .בכדי לעצור את השיר ,לחץ על  Pauseבמסך הפלייבק והקש על Home

ספרית הארכוס
• ספרית המוסיקה )תצוגת ברירית מחדל( מראה את
קבצי המוסיקה ממויינים לפי קטגוריות
)אמן ,אלבום ,כותרת ,ז'אנר ,וכד'( ,במידה וקבצי
המוסיקה מכילים תגיות שכאלה.
• כאשר מתווספים קבצי מוסיקה חדשים לארכוס ,תתעדכן
ספריית המוסיקה באופן אוטומטי.
• אם חלק מקבצי המוסיקה לא מכילים תגים ,הם יתוייגו
כ ") "(UNKNOWNבספריית הארכוס.
סייר המוסיקה
• סייר המוסיקה מאפשר ניווט בתיקיית
המוסיקה שבזיכרון הפנימי במכשירך.
זה מבוסס על סייר הקבצים של הארכוס.
• על מנת להשתמש בסייר ,בחר Internal Memory
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פריטי תפריט סייר המסיקה וספריית המוסיקה*
פריטי התפריט האפשריים משתנים על פי צורת ההפעלה שתבחר )סייר המוסיקה או
ספרית המוסיקה(
Info
 הצגת תיבת הודעה עם כל המידע הדרוש אודות קובץ המוסיקה המודגשShow Playlist
 פתיחת רשימת השמעה בצד ימין )ראה :רשימות השמעה(File Management
  :Renameמאפשר שינוי שם קובץ המוסיקה המודגש באמעות המקלדת הוירטואלית.ראה :השימוש במקלדת הוירטואלית
  :Deleteמאפשר מחיקת קובץ המוסיקה המודגש .מסך אישור יופיע.Create Bookmark
  :Resumeהפעלת השיר המודגש מחדש ממיקום הסימניה  :Clearמחיקת הסימניה מקובץ המוסיקה המודגשBookmark
  :RESUMEהתחלת ניגון השיר המדגש ממיקום הסימניה  :CLEARהסרת הסימניה מקובץ המוסיקה המודגש BOOKMARKיופיע בתפריט רק אם קיים קובץ מודגש מסומן
Search
 מאפשר חיפוש של שיר ספציפי באמצעות הקלדת מספר אותיות או מילה .ראה :השימוש במקלדתהוירטואלית
Settings
 ניתן לבחור להציג את מסך הגדרות נגן המוסיקה )ראה :הגדרות נגן המוסיקה( או את מסך הגדרותהשמע )ראה :הגדרות שמע(
 2.2השמעת פלייבק
• העבר את אצבעך בצורה אנכית על המסך בכדי לסייר ברשימת הקבצים
• לחץ על שיק כדי לבחור אותו ,ולחץ שוב בכדי לנגן אותו
מסך פלייבק
 .1צלמית תפריט Menu
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.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

צלמית חזור Back
צלמית בית Home
צלמית Play/Pause
רצועה הקודמת
רצועה הבאה
סרגל התקדמות
עוצמת שמע

שליטה במסך המגע
• בכדי להשהות /להפעיל מחדש את השיר ,לחץ על Pause
במסך הקודם(.
)מספר  5או (6
• בכדי לנגן את השיר הבא/הקודם ,לחץ על
Play /

• על מנת לסייר בקבצים בזמן האזנה למוסיקה ,הקש על מקש חזור
המוסיקה או למסך הסייר ממנו הפעלת את השיר הנוכחי )מספר (2

)ראה מספר 4

כך תגיע לספריית

• תוכל להקיש על סרגל ההתקדמות על מנת לגשת ישירות למיקומים שונים בשיר .תוכל גם לגרור
את הסמן בסרגל ההתקדמות למיקום אחר בשיר )ראה מספר (7
• את סרגל הווליום ניתן לגרור באותה צורה )ראה מספר (8
• בכדי להציג את פריטי התפריט  ,לחץ על צלמית התפריט

)ראה מספר (1

• כדי לחזור למסך הבית הקש על צלמית הבית
כאשר משאירים את מסך הפלייבק דלוק בזמן ניגון שיר ,השיר ימשיך להתנגן ברקע.
כך ניתן לסייר בזכרון הפנימי ,לצפות בתמונות ולגלוש ברשת תוך כדי האזנה
למוסיקה .תוכל לגשת ישירות למסך הפלייבק של קבצי המוסיקה ישירות מאזור
ההודעות .בכדי לעצור את השיר ,לחץ על  Pauseבמסך הפלייבק והקש על Home

פריטי תפריט פלייבק
Info
 הצגת תיבת הודעה עם כל המידע הדרוש אודות קובץ המוסיקה המודגשSet Bookmark
 -הצבת סימניה במיקום הנוכחי בשיר .ניתן לייצר סימניה אחת בלבד לכל קובץ.
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 בכדי להפעיל שיר ממיקום הסימניה ,גש למסך הבית בתפריט המוסיקה ,ושם תמצאאת השיר המסומן .ניתן גם לגשת לסייר המוסיקה או לספריי המוסיקה ,ולהדגיש את
השיר .בחר בפריט  Bookmarkמהתפריט ,ואז לחץ על ) .Resumeלחיצה על Clear
תמחק את הסימניה מהשיר(.
Set Rating
 מאפשר דירוג השיר ) (5-1או הסרת הדירוג )(NONESwitch to TV-OUT
 אם חיברת את מכשירך לטלויזיה דרך תחנת ה ,DVRה mini docאו המטען ,השתמש באופציה הזובכדי להעביר את התצוגה מהמסך המובנה בארכוס למסך הטלויזיה.
Settings
 ניתן לבחור להציג את מסך הגדרות נגן המוסיקה )ראה בחלק הבא( או את מסך הגדרות השמע )ראה:הגדרות שמע(
 2.3הגדרות נגן המוסיקה
• במצב מוסיקה תוכל לגשת להגדרות נגן המוסיקה דרך פריט  SETTINGSבתפריט
• השתמש בחיצים ימינה/שמאלה לבחירת הגדרה שונה לפרמטר מסויים.
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Playmode, Repeat & Shuffle
 הטבלה הבאה מסבירה כיצד יפעל נגן האודיו בהתאם להגדרות שבחרת ב  Playmodeוב & RepeatShuffle
 צלמית תראה את המצב הנוכחי במסך ניגון המוסיקהפעולת נגן הוידיאו
 ניגון השיר הנוכחי ועצירה ניגון השיר הנוכחי שוב ושוב ניגון כל השירים שבתיקיה הנוכחית אחד אחריהשני ועצירה
 ניגון כל השירים שבתיקייה הנוכחית אחד אחריהשני שוב ושוב
 ניגון השירים שבתיקייה הנוכחית בצורה אקראית ניגון כל השירים בארכוס אחד אחרי השני ועצירה ניגון כל השירים בארכוס אחד אחרי השני שובושוב
ניגון כל השירים בארכוס בצורה אקראית
 מאפשר בחירת הרצועה שתושמע לאחר הרצועההנוכחית
 בזמן ניגון רצועה ,עבור לחלון הסייר ,בחרברצועה והדגש אותה ואז פתח אותה .זוהי הרצועה
הבאה בתור ,אשר תושמע לאחר הרצועה הנוכחית
 ניתן לבחור שיר אחד להמתנה בכל פעם ניגון השניות הראשונות של כל רצועה .ניתןלהגדיר את אורך הפתיחה ב . Intro duration

Repeat & shuffle
Normal
Repeat
Normal

playmode
Single
Folder

Repeat
Shuffle
Normal
Repeat

All

Shuffle
Queue

Intro

INTRO DURATION
 מגדיר כמה זמן תתנגן כל רצועה כאשר  Playmodeמכוון ל Intro 2.4הגדרות שמע
מסך זה מאפשר התאמת הגדרות השמע בארכוס לפי טעמך האישי
*Preset
 מאפשר בחירה מהירה של פרופיל שמע*Set Equalizer
 מאפשר שימוש בפרופיל השמע המותאם .בחר באפשרות זו כדי להיכנס למסך האקווליזר )ראה בחלקהבא(
* פרמטרים אלה יסומנו באפור ,כאשר השמע מגיע מהרמקולים המובנים בארכוס
Balance
 מאפשר איזון של השמע בין ערוץ שמאל לימין בסטריאוReset
 -איפוס של הגדרות השמע לברירות המחדל שלהן
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מסך האקולייזר
 מכשיר הארכוס מכיל אקולייזר של  5ערוצים בחר רצועה ) (Bass, Mid. Bass, Mid. Range, Mid treble, Trebleואז השתמש בחיצים מעלהולמטה בכדי לשנות את רמת התדר של טווחים אלה
מומלץ לשנות הגדרות אלה בזמן האזנה למוסיקה על מנת להעריך נכונה את השינויים
בשמע

 2.5רשימת השמעה
• רשימת השמעה היא רשימה של רצועות אודיו אותן ישמיע נגן המוסיקה באופן אוטומטי אחת אחרי
השניה
• בארכוס ,תוכל לנגן ,ליצור ולערוך כמה רשימות השמעה שתרצה
שים לב :בעת מחיקת רשימת השמעה ,נמחקת רק הרשימה ולא השירים עצמם

ניגון רשימת ההשמעה
•
•
•
•

בספריית המוסיקה ,הדגש את שורת  playlistופתח אותה
הדגש רשימת השמעה ופתח אותה .מצד ימין יופיע פאנל
המראה את תוכן הרשימה
פתח את הפריט הראשון ברשימה על מנת לנגן מהרצועה
הראשונה

פריטי תפריט רשימת השמעה
פריטים אלה יופיעו כאשר קובץ מוסיקה ספציפי יודגש בפאנל השמאלי:
ADD TO PLAYLIST
  :Selected Fileהוספת הרצועה המודגשת לסוף רשימת ההשמעה הנוכחית.  :All filesהוספת כל הרצועות )מהפאנל השמאלי( לסוף רשימת ההשמעה הנוכחיתINSERT A PLAYLIST
 :Selected file -הכנסת הרצועה המודגשת לפני הפריט הנבחר ברשימת ההשמעה הנוכחית
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  :All filesהוספת כל הרצועות )מהפאנל השמאלי( לפני הפריט הנבחר ברשימת ההשמעה הנוכחיתHIDE PLAYLIST
 סגירת עורך רשימת ההשמעהפריטי תפריט אלה יופיעו כאשר המיקוד הינו על הפאנל הימני )עורך רשימת ההשמעה(
TRACK
  :Remove trackמחיקת הרצועה המודגשת מרשימת ההשמעה  :Moveמאפשר שינוי מיקום הרצועה המודגשת בתוך רשימת ההשמעה .הגדש את הרצועה שברצונךלהזיז ,בחר בפריט  Trackמהתפריט ואז בחר ב .Moveהדגש את המיקום אליו תרצה להעביר את
הרצועה ואשר.
PLAYLIST
  :Clearניקוי רשימת ההשמעה הנוכחית  :Shuffleעירבוב אקראי של סדר השירים ברשימת ההשמעה הנוכחיתSAVE PLAYLIST
  :Saveשמירת רשימת ההשמעה הנוכחית לתיקיית playlists  :Save Asכמו  Saveאך גם מאפשר לתת שם אישי לרשימה .ראה :השימוש במקלדת הוירטואליתיצירת רשימת השמעה חדשה
 .1כאשר אתה נמצא בסייר המוסיקה ,בחר בפריט  show playlistמהתפריט .רשימת
השמעה תפתח מצד ימין .כברירת מחדל ,רשימת ההשמעה החדשה תכלול את אותם
השירים כמו ברשימה האחרונה שנפתחה ,אותה ניתן להסיר באמצעות .MenuÆ Clear
כעת תוכל לשנות את הרשימה.
 .2בפאנל השמאלי ,אתר את השיר שברצונך להוסיף לרשימה .הדגש את השיר ובחר אותו
על מנת להוסיפו לרשימה .חזור על הפעולה עם כל הרצועות שתרצה.
על מנת להוסיף את כל השירים של התיקיה לרשימת ההשמעה :פתח את התיקייה בפאנל השמאלי
והדגש את השיר הראשון .לחץ על  ADD TO PLAYLISTאו  INSERT IN PLAYLISTובחר ב ALL
FILES
 .3כאשר הינך מרוצה מרשימת ההשמעה שהרכבת ,בחר ב  save playlistsואז ב save
as
 .4הכנס את שם הרשימה החדשה באמצעות המקלדת הוירטואלית )ראה :השימוש במקלדת
הוירטואלית( ובחר ב OK
השתמש בטאבים למעבר בין הפאנל השמאלי לימני
עריכת רשימת השמעה
בכדי לערוך רשימת השמעה קיימת:
 .1בתיקית המוסיקה ,הדגש את שורת  Playlistופתח אותה.
 .2הדגש את רשימת ההשמעה שברצונך לערוך ופתח אותה .מצד ימין יפתח פאנל ובו תוכן הרשימה.

כל הזכויות לתרגום שמורות לתדרים תקשורת בע"מ מפיצים בלעדיים של  ARCHOSבישראל

23

 .3כעת תוכל להוסיף ,לערבב ,להזיז ולהסיר רצועות ברשימה ,על ידי שימוש בפריטי התפריט
המתאימים .פריטי התפריט האפשריים ישתנו בהתאם לפאנל שבו תבחר )ראה :פריטי תפריט
רשימת השמעה(
 .4לאחר שביצעת את השינויים שרצית ,בחר בפריט  SAVE PLAYLISTמהתפריט ובחר ב  SAVEעל
מנת לשמור את רשימת ההשמעה .אם תרצה לתת לה שם אחר בחר ב SAVE AS
 2.6הכנסת קבצי מוסיקה לארכוס
ישנן שתי שיטות עיקריות להעברת קבצי מוסיקה לתוך הארכוס:
 :Windows Media® Player .1העתק את קבצי המוסיקה באמצעות ה WINDOWS MEDIA
 PLAYERגרסה  11או מתקדמת יותר
 השתמש ב  11 WINDOWS MEDIA PLAYERומעלה )טאב  (SYNCעל מנת לסנכרןאת קבצי המוסיקה שבמחשב עם הארכוס .להרחבה ראה הכנסת קבצים לתוך הארכוס
 :Windows® Explorer .2העתק והדבק את קבצי המוסיקה ממחשבך לתיקיית הוידיאו של הארכוס
שים לב :שתי שיטות העברת הקבצים לארכוס מהמחשב מצריכות תוכנת Windows
 Media Playerמותקנת על מחשבך

בכדי ללמוד כיצד לחבר/לנתק את הארכוס מהמחשב ראה את הפרק בנושא העברת קבצים
העברת אוסף תקליטורים ) (CDלארכוס
תוכל ליצור בקלות קבצי מוסיקה באמצעות מחשבך על ידי שימוש ב  Windows Media Player 11ומעלה
להמרת התקליטורים שלך לפורמט המתאים לארכוס:
 .1הנח תקליטור מוסיקה במחשבך ,ו WINDOWSישאל אותך באיזו פעולה לנקוט
 .2בחר  ,RIP MUSIC FROM CDו  WINDOWS MEDIA PLAYERיתחיל לקרוא מהתקליטור.
השירים יימשכו באופן אוטומטי מהתקליטור ויקודדו לפורמט MP3או  ,WMAבהתאם למה שתבחר
באפשרויות של  .WINDOWS MEDIA PLAYERברירת המחדל היא פורמט WMA
 .3עם סיום פעולה זו ,האלבום יהפוך לחלק מספריית המוסיקה
 .4ראה העברת קבצים בכדי ללמוד כיצד להעביר את המוסיקה לתוך הארכוס
ראה את הוראות עזרה ל WINDOWS MEDIA PLAYER
למידע נוסף
• בדוק את החוקים והתקנות במדינתך בכדי לדעת
האם מותרת העתקה פרטית של התקליטורים
לשימוש אישי
• תקליטורי מוסיקה מסויימים הינם בעלי הגנה
מיוחדת מפני העתקה אשר לא תאפשר ל
 Windows Media Playerלהפיק מהם קבצי
מוסיקה
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 2.7ניגון קבצי מוסיקה משותפים ממחשבך
• כאשר הארכוס מחובר לרשת ה  WIFIהביתית שלך ,יש לך אפשרות לנגן ,ישירות
מהמכשיר ,קבצי מוסיקה שיתופיים המאוחסנים במחשבך בספריית WINDOWS
MEDIA PLAYER
• לשם כך ,תצטרך חיבור  WIFIו גרסת  11 WINDOWS MEDIA PLAYERומעלה שתותקן על
מחשבך
קיימים מוצרים אחרים בשוק שבאמצעותם ניתן לשתף קבצים באמצעות סטנדרט UPnP
• הארכוס משתמש בסטנדרט של  (Universal Plug and Play) UPnPעל מנת להזרים קבצי מוסיקה
משותפים מספריית  WINDOWS MEDIA PLAYERשל מחשבך
• ראה :הפעלת קבצי מדיה משותפים ממחשבך)(UPnP

אם אין באפשרותך להתקין  Windows Media Player 11ומעלה על מחשבך ,ניתן
לגשת ולהזרים את הקבצים ממחשבך דרך סייר קבצי הארכוס .ראה :סיור
במחשבים אחרים ברשת
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 .3צפיה בתמונות
במסך הבית בחר את צלמית  Photoואז בחר ב  Internal Memoryלהצגת כל התמונות
והתיקיות המאוחסנות בתיקית התמונות שבמכשירך.
ניתן להתחיל מחדש צפיה בתמונה או במצגת השקופיות שנצפו אחרונות

 3.1סיור בתמונות
• סייר התמונות יאפשר לך לנווט בין תיקיות התמונות שבזכרון הפנימי של ארכוס.
 .מכל
• ניתן לחזור רמה אחת אחורה בממשק על ידי לחיצה על צלמית Back
מקום בממשק תוכל לנווט ישירות למסך הבית באמצעות לחיצה על צלמית הבית
סייר התמונות
• המסך הראשון במצב  PHOTOמראה את כל התמונות
ותתי התיקיות המוקמים בתיקיית תמונות
• בכדי לצפות בתמונה ,הדגש את התצוגה המקדימה
ופתח אותה .אם תמונה נמצאת בתת תיקייה של תיקית
התמונות ,פתח את תת התיקייה ותראה את התמונה
• סייר התמונות שלך גם מאפשר לראות
את התמונות מסודרות על פי תאריך
בסייר התמונות מופיעה תמונה ממוזערת עבור כל תמונה
פריטי תפריט סייר התמונות
Info
 תצוגת תיבת הודעה עם כל המידע הנחוץ אודות התמונה המודגשתFile Management
  :Deleteמאפשר מחיקת תמונה מודגשת .מסך אישור יופיע.Start Slideshow
 תחילת תצוגת שוקפיות ממיקום התמונה המודגשתCreate Bookmark
 -יצירת קיצור דרך לתמונה זו על מסך הבית מתפריט Menu
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Settings
 הצגת מסך הגדרות תמונה )ראה :הגדרות תצוגת תמונות(פריטי התפריט הזמינים ישתנו בתלות במיקומך בסייר התמונות

 3.2הצגת התמונות
על מנת לצפות בתמונה ,הדגש את התמונה הממוזערת המתאימה ופתח אותה
מסך הצגת התמונות

שליטה במסך המגע
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pause /
בכדי להתחיל/לעצור הצגת שקופיות לחץ על צלמית Play
להצגת התפריט ,לחץ פעם אחת על כל מקום במסך .בכדי להעלימו ,לחץ שוב.
להצגת התמונה הבאה ,העבר את אצבעך על גבי המסך מצד שמאל לימין .העבר אצבע מימין לשמאל
על מנת לחזור לתמונה אחת אחורה.
בכדי לסובב תמונה ב  90מעלות נגד כיוון השעון ,העבר אצבעך מלמטה ללמעלה.
בכדי לסובב את התמונה ב  90מעלות עם כיוון השעות ,העבר אותה מלמעלה ללמטה.
להגדלת התמונה הנוכחית החזק כל מקום במסך עד שתהיה מרוצה מרמת הזום .תוכל להעביר את
אצבעך כדי להזיז את התמונה .להצגת התמונה בפורמט הטבעי שלה ,הקש פעמיים )במהירות) על כל
מקום במסך.
תוכל להשתמש בסרגל ההתקדמות כדי לגשת ישירות לתמונה אחרת בתיקיה הנוכחית.
להצגת פריטי התפריט האפשריים ,לחץ על צלמית הMenu
לסגירת התמונה ,ולחזרה לסייר  ,Photoלחץ על צלמית  . Backליציאה ממסך תמונה ולגישה ישירה
למסך הבית ,לחץ על צלמית Home
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פריטי תפריט הצגת התמונות
Info
 תצוגת תיבת הודעה ובה המידע הנחוץ אודות התמונה הנוכחיתZoom
 השתמש ב Sliderבכדי להגדיל/להוציא מהגדלה את התמונה הנוכחיתRotate
 בחר  LEFTבכדי לסובב את התמונה  90מעלות נגד כיוון השעון בחר  RIGHTבכדי לסובב את התמונה  90מעלות עם כיוון השעוןStart Slideshow
 החל הצגת שקופיות מהתמונה הנוכחית פריט  PAUSE SLIDESHOWמהתפריט יופיע ,ויאשפר עצירת תצוגת השקופיותSet as Wallpaper
 הגדרת התמונה הנוכחית כתמונת הרקע של ארכוסSwitch to TV-OUT
 אם חיברת את מכשירך לטלויזיה דרך תחנת ה ,DVRה mini docאו המטען ,השתמש באופציה הזובכדי להעביר את התצוגה מהמסך המובנה בארכוס למסך הטלויזיה.
Settings
 הצגת מסך הגדרות תצוגת התמונות )ראה החלק הבא( 3.3הגדרות תצוגת התמונות
• במצב תמונות ,תוכל להכנס למסך הגדרות תצוגת
תמונות דרך פריט  SETTINGSבתפריט
• השתמש בחיצים שמאל/ימין לבחירת הגדרה שונה
לפרמטר
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Picture Pause
 הגדרת הזמן שבו כל תמונה תוצג במהלך הצגת השקופיותTransition
 הגדרת אפקט מעבר בין תמונות .ישנם מספר אפקטים מהם תוכל לבחורSequence
 איפשור/ניטרול מצב תצוגה אקראית ) .(SHUFFLEאם הפרמטר מכוון ל  ,SHUFFLEהתמונות יוצגובאופן אקראי .בכדי לנטרל מצב זה ,בחר NORMAL
Format
 מאפשר שינוי אופן תצוגת התמונה  :Originalהצגת התמונה כולה בפורמט המקורי שלה  :Full Screenהגדלת התמונה כך שתמלא את המסך כולו .בכדי שתתאים למסך הארכוס ,יתכןומכשירך יחתוך חלקים קטנים מהתמונה ,לרוב מחלקה העליון או התחתון.
  :Fit to Widthהגדלת התמונה כך שתתאים לרוחב המסך 3.4הפעלת הצגת השקופיות
• בכדי לצפות בשקופיות ,הדגש את קובץ התמונה בסייר  PHOTOאו בזמן צפה בתמונות ,ובחר בפריט
 START SLIDESHOWמהתפריט או לחץ על צלמית Play
• בזמן הצגת השקופיות ,ניתן לעצור את ההצגה בכל זמן על ידי בחירת פריט PAUSE SLIDESHOW
מהתפריט או על ידי לחיצה על צלמית Pause
• ניתן להגדיר את משך הזמן בו כל תמונה תוצג ואת אפקט המעבר בהגדרות ) PHOTOראה :הגדרות
תצוגת התמונות(
 3.5הכנסת תמונות למכשיר הארכוס
ישנן שתי שיטות עיקריות להעברת קבצי תמונה לתוך הארכוס:
 :Windows Media® Player .1העתק את קבצי התמונה באמצעות ה WINDOWS MEDIA
 PLAYERגרסה  11או מתקדמת יותר
 השתמש ב  11 WINDOWS MEDIA PLAYERומעלה )טאב  (SYNCעל מנת לסנכרןאת קבצי התמונה שבמחשב עם הארכוס .להרחבה ראה הכנסת קבצים לתוך הארכוס
 :Windows® Explorer .2העתק והדבק את קבצי התמונה ממחשבך לתיקיית הוידיאו של הארכוס
שים לב :שתי שיטות העברת הקבצים לארכוס מהמחשב מצריכות תוכנת Windows
 Media Playerמותקנת על מחשבך

בכדי ללמוד כיצד לחבר/לנתק את הארכוס מהמחשב ראה את הפרק בנושא העברת קבצים
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 3.6הפעלת קבצים משותפים ממחשבך )(UPnP
• כאשר הארכוס מחובר לרשת ה  WIFIהביתית שלך ,יש לך אפשרות לצפות,
ישירות מהמכשיר ,בקבצי תמונה שיתופיים המאוחסנים במחשבך בספריית
WINDOWS MEDIA
• לשם כך ,תצטרך חיבור  WIFIו גרסת  11 WINDOWS MEDIA PLAYERומעלה שתותקן על
מחשבך
קיימים מוצרים אחרים בשוק שבאמצעותם ניתן לשתף קבצים באמצעות סטנדרט UPnP
• הארכוס משתמש בסטנדרט של  (Universal Plug and Play) UPnPעל מנת להזרים תמונות
משותפות מספריית  WINDOWS MEDIA PLAYERשל מחשבך
• ראה :הפעלת קבצי מדיה משותפים ממחשבך)(UPnP

אם אין באפשרותך להתקין  Windows Media Player 11ומעלה על מחשבך ,ניתן
לגשת ולהזרים את הקבצים ממחשבך דרך סייר קבצי הארכוס .ראה :סיור
במחשבים אחרים ברשת

כל הזכויות לתרגום שמורות לתדרים תקשורת בע"מ מפיצים בלעדיים של  ARCHOSבישראל

30

 .4השימוש בסייר הקבצים
סייר הקבצים של ארכוס מעניק לך את האפשרות לנווט במערכת הקבצים שבזכרון הפנימי של
ארכוס .במסך הבית ,לחץ על טאב  Applicationבצידו הימני של המסך ,ואז לחץ על File
 Managementבכדי להיכנס לסייר הקבצים
שני פאנלים יופיעו:

•

•

הפאנל השמאלי הוא זה שתשתמש בו בדרך כלל בכדי
לנווט בזכרון הפנימי של מכשירך.
הפאנל הימני הוא זה שתשתמש בו כשתרצה להעתיק
או להזיז קבצים ותיקיות )ראה :העתקה והעברה
של קבצים ותיקיות(

אודות הזכרון הפנימי של ארכוס:
אל תמחק או תשנה את שם התיקיה המקוריתMUSIC, PICTURES, VIDEO, PLAYLISTS :
וכו' .צלמיות מסוימות במסך הבית )…" ("video", "music", "photoמובילות הישר לתיקיות אלה
ויתכן שלא יפעלו אם התיקיות יימחקו או ששמם ישתנה.

 4.1ניווט
שליטה במסך המגע
•
•
•
•
•

ניתן לגרור את סרגל הגלילה למעלה ולמטה כדי לגלול את רשימת הקבצים למעלה ולמטה .תוכל
לגלול מהר יותר על ידי לחיצה מעל או מתחת לסמן בסרגל הגלילה.
בכדי לפתוח קובץ או תיקיה ,לחץ עליו לשם הדגשה ,ואז לחץ עליו שוב.
בכדי לעבור בין הפאנל השמאלי לימני ,לחץ ישירות על הפאנל שברצונך להדגיש.
להצגת פריטי התפריט האפשריים ,לחץ על צלמית Menu
 .מכל מקום
ניתן לחזור רמה אחת אחורה בממשק על ידי לחיצה על צלמית Back
בממשק תוכל לנווט ישירות למסך הבית באמצעות לחיצה על צלמית הבית

פריטי תפריט הסייר
שים לב כי יתכן שחלק מפריטי התפריט לא יופיעו אם הם אינם זמינים לקובץ או לתיקיה המודגשים
Info
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 תצוגת תיבת הודעה ובה מידע אודות הקובץ המודגשSelect Mode
 הפעלת מצב בחירה המאפשר בחירת תיקיות או קבצים שברצונך להעתיק ,להעביר או למחוק ,פשוטבאמצעות סימון התיבה )המופיעה לצידו השמאלי של הקובץ/התיקיה( .בחר במצב  Navigationבכדי
לנטרל את מצב הבחירה ,וחזור לסייר הקבצים הרגיל
Create Folder
 צור תיקיה במיקום הנוכחי עליך להכניס את שם התיקיה באמצעות המקלדת הוירטואלית )ראה :השימוש במקלדתהוירטואלית(
File Management
  : RENAMEמאפשר שינוי שם הקובץ או התיקיה המודגשים באמצעות המקלדת הוירטואלית) .ראה:השימוש במקלדת הוירטואלית(
  :DELETEמאפשר מחיקת הקובץ או התיקיה המודגשים )על כל תוכנם( .מסך אישור יופיע.Copy
  :COPYמאפשר העתקת הקובץ או התיקיה המודגשים למיקום שתגדיר בפאנל הסייר  :COPY ALL FILESמאפשר העתקת כל הקבצים שבתיקיה הנוכחית למיקום שתגדיר בפאנל הסייר  :MOVEמאפשר העברת הקובץ או התיקייה המודגשים למיקום שתגדיר בפאנל הסיירהעתקת והעברת קבצים ותיקיות
• בפאנל השמאלי ,הדגש את הקובץ/התיקייה שתרצה להעתיק או להעביר
• בפאנל הימני ,נווט למיקום אליו תרצה להעתיק את הקובץ/התיקייה
• חזור לפאנל השמאלי ,בחר בפריט  COPYמהתפריט ואז בחר  COPY, COPY ALL FILESאו
 ,MOVEבתלות בפעולה אותה תרצה לבצע.
תוכל גם להשתמש בפריט  Select Modeמהתפריט  ,המאפשר בחירת הקבצים או התיקיות אותן
תרצה להעתיק  ,להזיז או להסיר פשוט באמצעות סימון התיבה המתאימה )המופיעה לצידו השמאלי
של הקובץ/התיקיה(

 4.2השימוש במקלדת הוירטואלית
המקלדת הוירטואלית הינה ממשק המאפשר הקלדת טקסט ,למשל שינוי שם של קובץ או תיקיה ,או כאשר
תרצה לתת כותרת לרשימת השמעה שיצרת.
 .1צלמית הבית Home
 .2צלמית חזור Back
 .3שם נוכחי של קובץ/תיקיה
 .4מחיקת התו שלפני הסמן
 .5מקש Tab
 .6מקש Shift
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 .7מקש  Altירוק :מאפשר/מנטרל את הפונקציות
המשניות של המקשים )הצבועות בירוק(
 .8מקש  Altכחול :מאפשר/מנטרל את הפונקציות
המשניות של המקשים )הצבועות בכחול(
 .9הזזת הסמן תו אחד שמאלה
 .10הזזת הסמן תו אחד ימינה
• יתכן שהמקלדת הוירטואלית תשתנה בהתאם למודל
• אם מקש מסויים הוא שקוף ,זה אומר שהוא מנוטרל
שליטה במקלדת מסך המגע
• לכניסה לתו מסויים ,לחץ על המקש המתאים.
• ליציאה מהמקלדת ללא שמירה ,לחץ על צלמית ) Backראה מספר (2
• כאשר אתה מרוצה מהשם ,לחץ על מקש  OKלשמירה ויציאה מהמקלדת .מסך אישור יופיע.
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 .5חיבור ל WIFI
כאשר אין לך צורך בחיבור  WIFIאו  ,Bluetoothזכור לנטרלם בכדי לשמור על הסוללה
ראשית ,עליך להגדיר רשת  . WIFIלשם כך עליך להימצא באזור עם  WIFIאשר יאפשר לך התחברות .בכל
פעם שהארכוס ימצא בטווח של רשת שכבר הגדרת במכשיר ,הוא ינסה להתחבר אליה.
כיצד לשפר את קליטת הWIFI
בכדי לשפר את קליטת ה WIFIשל מכשירך ,המנע
מלשים את אצבעך ולחסום את אזור אנטנת הWIFI
)האזור המסומן באדום בתמונה שמשמאל(.

איפשור WIFI
לפני אתחול של אפליקצית אינטרנט כגון סייר רשת או טלויזית רשת ,תצטרך להפעיל את ה WIFIולהגדיר
רשת .WIFI
 .אח"כ לחץ על צלמית Setings
 .1גש למסך הבית ולחץ על צלמית Menu
 .2במסך  Settingsבחר ב Wireless Control

 .3אם ה  WIFIמכובה ,לחץ על שורת ה  WIFIבכדי להפעילו ,ואז בחר ב  .WIFI Settingsהארכוס יסרוק
אוטומטית רשתות  WIFIזמינות ,ויציגן בתחתית המסך.
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• כאשר ה WIFIמאופשר ,הארכוס יתחבר אוטומטית
לרשת המוגדרת הנמצאת בטווח.
• במידה והארכוס ימצא רשת שאיננה מוגדרת ,הוא
בפינה השמאלית של
יציג צלמית הודעה
הממשק .גרור את הסרגל העליון כלפי מטה בכדי
לחשוף את ההודעה ולחץ עליה בכדי לחשוף את
הרשתות הזמינות.

רשימת הרשתות הזמינות
• רשימת הרשתות הזמינות מראה את כלהרשתות האלחוטיות בטווח מכשירך.
• הרשימה מתרעננת כל הזמן אוטומטית.
• לחץ אל הרשת אליה תרצה להתחבר .הכנס את המידע הנדרש* ,ואז לחץ על  .Connectהארכוס ינסה
ליצור קשר ל WIFI hot spotבאמצעות הפרמטרים שהגדרת.
בשביל גישה חופשית לנקודות  WIFIאין צורך להכניס מידע מיוחד כלשהו .עבור רשתות מאובטחות
תצטרך מפתח )סדרת אותיות או מספרים( מסוג  WPA ,WEPאו  WPA2או שתצטרך נקודת גישה
ל WIFIשמשתמשת בהגנת גישה ל  WIFIמסטנדרט ). WPS (WIFI Protection Standart
בדוק עם מנהל רשת ה WIFIבכדי להשיג את הפרמטרים הנדרשים.
חיבורים מתקדמים
• בכדי לסרוק ידנית רשתות  WIFIזמינות ,במסך  ,WIFI Settingsלחץ על צלמית Menu
הקש על Scan
• אם רשת ה  WIFIאליה אתה רוצה להתחבר לא מופיעה ברשימה ,גלול למטה את המסך ובחר ב Add
 .a WIFI Networkהכנס את ההגדרות המתאימות ולחץ על Save
• לכניסה לפרמטרים מתקדמים ) Regulatory Domain, IP Adressוכד'( ,לחץ על צלמית  ,Menuואז
לחץ על  .Advencedפרמטרים נוספים יופיעו :ניתן להשיג את המידע הדרוש ממנהל הרשת
ואז
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 .6אינטרנט ומאפייני WIFI
לפני הפעלת אפליקצית האינטרנט ,וודא כי ה WIFIפועל במכשירך ,וכי הינך מחובר לרשת WIFI
למידע נוסף על איך להתחבר לאינטרנט ראה :חיבור לWIFI

 6.1סיור ברשת
הפעלת סייר הרשת
ממסך הבית לחץ ישירות על צלמית  .Browserתוכל להכנס לסייר הרשת גם באמצעות לחיצה על טאב
האפליקציה בצידו הימני של המסך.
• אם אתה כבר מחובר לרשת ,סייר הרשת פשוט ייפתח ותוכל להתחיל לסייר ברשת.
• לתשומת לבך :לא כל הרשתות האלחוטיות מציעות גישת אינטרנט .רשתות  WIFIמסויימות רק
מחברות מספר מחשבים יחד ,ללא חיבור אינטרנט
אם התאריך והשעה אינם מכוונים כהלכה ,יתכן כי לא תוכל לגשת לדפי רשת מסויימים )ראה:
הגדרות (Date & Time
השימוש בסייר הקבצים
• תוכל להשתמש באצבעך בכדי לגלול את המסך אנכית או אופקית .בכדי להיכנס ללינק פשוט לחץ
עליו.
• ניתן לפתוח מספר דפי רשת בו זמנית ,לצפות בכולם על המסך ואז להקיש על אחד מהם כדי לצפות
בו במסך מלא.
• לחזרה לדף הקודם בו סיירת לחץ על מקש Back
• כדי להציג את פריטי התפריט הזמינים לחץ על Menu
• לגישה ישירה למסך הבית לחץ על צלמית Home
• במקומות מסויימים בסייר הרשת ,כאשר תלחץ ארוכות על צלמית ייפתחו בפניך אפשרויות נוספות
• בכדי למלא שדה טקסט ,לחץ על השדה ואהשתמש במקלדת הוירטואלית כדי להדפיס את
האינפורמציה הנדרשת
פריטי תפריט סייר
Go
 מאפשר הכנסת כתובת האתר אליו תרצה להכנס .הכנס את הכתובת באמצעותהמקלדת הוירטואלית .לחץ על  Goכדי לראות את האתר במסך הנוכחי
Bookmarks
 בפתיחת ה  Bookmarks Managerתראה שלוש תוויותBookmarks, Most Visited, History :  :Bookmarksכאן תוכל לראות את רשימת הסימניות שלך .פשוט לחץ על אחת מהן בכדי שתיפתחבחלון הנוכחי .החזקה של סימניה תיתן לך גישה לכמה אפשרויות )תוכל לערוך אותה ,לתת לה שם
כל הזכויות לתרגום שמורות לתדרים תקשורת בע"מ מפיצים בלעדיים של  ARCHOSבישראל

36

חדש ,למחוק אותה וכד'( .בכדי להכניס סימניה חדשה ,פשוט לחץ על  Add Bookmarkובחר את שם
המאפשרת לסמן את הדף
וכתובת הסימניה החדשה ,או שתוכל להשתמש בצלמית התפריט
האחרון בו ביקרת.
 שני הטאבים האחרים מאפשרים כניסה לאתרים הנצפים ביותר ) (Most Visitedולהיסטוריה )(History .צלמית התפריט מאפשרת למחוק את ההיסטוריה.
New Window/ Windows
 מאפשר פתיחת חלונות חדשים .כשיש מספר חלונות פתוחים ,הקש על  Windowsכדישכולם יוצגו במסך אחד .ואז פשוט לחץ על אחד מהחלונות הקטנים בכדי לראותו
במסך מלא
Refresh/ Stop
 הפסקת טעינת הדף ,במידה ונמצא בעת טעינה רענון הדף הנוכחי ,במידה והופסקה טעינהForward
 מעבר לדף הבא אליו סיירתMore
 מתן גישה לאפשרויות נוספות )"מצא בטקסט"" ,בחר טקסט"" ,דף מידע"" ,הורדות"" ,הגדרות"(שים לב כי יתכן שמאפייני רשת מסויימים המצריכים מחברים מיוחדים ,תוכנות או שליטת Active
 , Xלא יעבדו בגרסה הייחודית הזו של חיבור רשת

 6.2הפעלת קבצי מדיה משותפים ממחשבך
•
•
•
•

כאשר אתה מחובר לרשת ה WIFIהביתית שלך ,הארכוס נותן לך את האפשרות לצפות ,ישירות
מהמכשיר ,בקבצי מדיה משותפים )וידיאו ,מוסיקה או תמונות( המאוחסנים במחשבך בספריית
WINDOWS MEDIA
על מנת שזה יפעל תזדקק לחיבור  WIFIול  WINDOWS MEDIA PLAYER 11ומעלה שיותקן על
מחשבך*
זה שימושי בעיקר כשיש לך ספריית מוסיקה או וידיאו גדולה ואינך יכול להכניס את כל התוכן לכונן
הקשיח של הארכוס
הארכוס משתמש ב  (Universal Plug and Play) UPnPלהזרמת קבצי מדיה משותפים ממחשבך
לספריית המדיה.
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הזרמת קובץ וידיאו משותף מהמחשב והצגתו בטלוויזיה

*אם אין באפשרותך להתקין  Windows Media Player 11ומעלה על מחשבך,
ניתן לגשת ולהזרים את הקבצים ממחשבך דרך סייר קבצי הארכוס .ראה :סיור
במחשבים אחרים ברשת
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הגדרת אפשרויות השיתוף של WINDOWS MEDIA PLAYER
 .1חבר את הארכוס לרשת ה) WIFIראה חיבור לרשת ה(WIFI
 .2חבר את מחשבך לאותה רשת  WIFIוהפעל את
 windows media playerגרסה  11ומעלה
 .3לחץ על טאב  ,LIBRARYובחר ב MEDIA SHARING
 .4בדוק את תיבת  ,SHARE MY MEDIA TOוהקלק על  .OKצלמית
הארכוס תופיע בחלון ,עם סימן אזהרה לידה*
* שים לב :בפעם הראשונה שתגדיר את האפשרויות
בארכוס ,יתכן ויקח למחשבך מספר דקות להציג את צלמית
הארכוס

 .5בחר בצלמית ארכוס והקלק על מקש ALLOW
 .6על מנת לשנות את הגדרות השיתוף ,לחץ על  .SETTINGSתוכל ,למשל ,להכניס את שם קבצי המדיה
המשותפים .לאחר מכן תראה את השם הזה בארכוס .לחץ  OKלשמירת השינויים.
 .7לחץ  OKלסגירת חלון MEDIA SHARING
 .8תוכל לסגור את  , WINDOW SMEDIA PLAYERולהתחיל לצפות בקבצי מדיה משותפים ממחשבך
ישירות בארכוס )ראה החלק הבא(
הפעלת קבצי המדיה המשותפים בארכוס
מחשבך צריך להיות מחובר לאותה רשת  WIFIאליה מחובר הארכוס .כמו כן ,צריך להיות לך אופציית
שיתוף מוגדרת ב ) WINDOWS MEDIA PLAYERראה החלק הקודם(
 .1במסך הבית לחץ על וידיאו ,מוסיקה או תמונות ובחר ב Networks
 .2בחר ב  Networks UPnPבכדי לסרוק מכשירים או מחשבים המשתפים קבצי מדיה על רשת ה.WIFI
 .3אם הכנסת שם עבור קבצי המדיה המשותפים ב  ,WINDOWS MEDIA PLAYERהם אמורים להופיע.
פתח אותם ,ותראה את כל התמונות ,קבצי הוידיאו או המוסיקה המשותפים.
• אם אתה במצב וידיאו ,תהיה לך גישה לכל קבצי הוידיאו המאוחסנים בספריית WINDOWS MEDIA
במחשבך
• באותו אופן ,מצבי המוסיקה והתמונות יאפשרו לך גישה לכל המוסיקה והתמונותהמאוחסנים בספריית
 WINDOWS MEDIAבמחשבך
לתשומת ליבך :יתכן כי יהיו קבצי וידיאו באיכות גבוהה מאוד אשר יצריכו חיבור WIFI
המעביר מידע במהירות גבוהה .אם הארכוס מרוחק מאוד מקופסת ה ,WIFIיתכן ומהירות
החיבור תופחת ולא תאפשר לחלק מקבצי הוידיאו לזרום ממחשבך לארכוס ולטלוויזיה
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סיור במחשבים אחרים ברשת
• כאשר אתה מחובר לרשת  ,Windowsתוכל לסייר* בתיקיות משותפות של מחשבים אחרים ברשת
באמצעות סייר הקבצים של ארכוס.
• חבר את הארכוס לרשת ה WIFIשלך )ראה :החיבור לרשת ה(WIFI
• במסך הבית ,לחץ על טאב האפליקציה בצידו הימני של המסך ,ולחץ על File Managerלפתיחת
סייר הקבצים .בפאנל השמאלי ,בחר בשורה הראשונה ברשימה ) .(Networkאם מכשירך מחובר
לנקודת  WIFIהוא יחפש אחר מחשבים אחרים ברשת ה WINDOWSואז תוכל לבחור במחשב
ולסייר בקבצים המשותפים שלו.
אם למחשב בו נמצאים הקבצים המשותפים יש בדרך כלל שם משתמש וסיסמא של
 ,Windowsאתה תתבקש להכניסם בכדי שתוכל להיכנס לתיקיות ולקבצים הרלוונטיים
באמצעות הסייר הכפול של ארכוס ,תוכל להפעיל קבצי מדיה או להעביר כל קובץ שהוא ממחשב שנמצא
ברשת אל מחשבך .תוכל גם להעביר קבצים ממכשירך למחשב עם תיקיה בעלת הרשאות כתיבה שנמצא
ברשת )ראה :העתקת והעברת קבצים ותיקיות(
אם ה WIFIלא מאופשר או אם אינך מחובר לרשת ,יחפש המכשיר אחר רשתות זמינות
ויתחבר לרשת מוכרת או שיציג רשימה של רשתות זמינות אשר לאחת מהן תוכל להתחבר

 6.3מועדון המדיה
מועדון המדיה מקנה לך גישה לסרטים ומוסיקה ישירות ממכשיר הארכוס ,ללא צורך בחיבור למחשב .יתר
על כך ,תוכל לחבר את תחנת ה DVRלמכשירך ולרכוש או לשכר תכני מוסיקה או וידיאו לטלויזיה שלך ,וכל
זאת בנוחות שבביתך.
 .1בכדי להפעיל את מועדון המדיה ,תצטרך לרשום את מכשירך און-ליין ישירות על ארכוס דרך ה.WIFI
אפשר גם להירשם דרך אתר ארכוס( ) www.archos.com/register
 .2וודא כי הגדרת את מכשירך כך שיוכל להתחבר לרשת ה) WIFIראה :החיבור לרשת ה(WIFI
 .3במסך הבית  ,בחר ב  Media Clubובחר בקטגוריה
בתלות במהירות החיבור שלך ,תהיה בידרך האפשרות להתחיל לנגן וידיאו/מוסיקה שרכשת
או שכרת תוך כדי העלאת הקבצים .הוידיאו /המוסיקה שתקבל ממועדון המדיהישמרו
בתקיות וידיאו/מוסיקה  .חפש את תיקית האב )  AMC, Fnac, Cinema nowוכד'(
בכדי שתוכל לצפות במספר ערוצים של טלויזית האינטרנט ישירות ממכשיר הארכוס ,תצטרך
לרשום את מכשירך
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 .1ראשית התחבר לרשת ה*WIFI
 .2במסך הבית  ,בחר ב  Media Clubואז בחר Web TV
 .3ממשק ה Web TVמסודר קטגוריאלית בקטגוריות כגון "מיקום"" ,ז'אנר"" ,מועדפים" וכד' .סייר בין
הערוצים בכדי לבחור באיזה מהן תרצה לצפות.
למידע נוסף אודות החיבור לאינטרנט ראה :חיבור לרשת הWIFI
 .4ערוץ הטלויזיה שתבחר ייפתח בנגן הוידיאו .בחירה בצלמית התפריט
אפשרויות:
Info
 -לצפיה במידע אודות ערוץ הטלויזיה

תציג מספר

Add to Favorites/ Remove Favorites
 הוספת תחנת הטלויזיה ברשת הנוכחית כמועדפת )או הסרתה מרשימת המועדפים( .כלהתחנות המועדפות יהיו נגישות ישירות מ Media ClubÆWeb TVÆFavorites
Format
מאפשר שינוי תצוגת התמונה
Sound
הצגת מסך הגדרות הסאונד )ראה :הגדרות שמע(
האזנה לתחנות רדיו ברשת
כדי שאפשר יהיה להאזין לאלפי תחנות רדיו ברשת ולשידורים מרחבי העולם ,על מכשירך
להיות רשום.
 .1ראשית התחבר לרשת ה*WIFI
 .2במסך הבית  ,בחר ב  Media Clubואז בחר Web Radio
 .3ממשק ה Web Radioמסודר קטגוריאלית בקטגוריות כגון "מיקום"" ,ז'אנר"" ,מועדפים" וכד'.
סייר בין הערוצים בכדי לבחור לאיזה מהם תרצה להאזין.
למידע נוסף אודות החיבור לאינטרנט ראה :חיבור לרשת הWIFI
תציג

 .4תחנת הרדיו /השידור שתבחר ייפתחו בנגן המוסיקה .בחירה בצלמית התפריט
מספר אפשרויות:
Info
 לצפיה במידע אודות תחנת הרדיו /השידורAdd to Favorites/ Remove Favorites
 הוספת תחנת הרדיו ברשת הנוכחית כמועדפת )או הסרתה מרשימת המועדפים( .כל התחנותהמועדפות יהיו נגישות ישירות מ Media ClubÆWeb RadioÆFavorites
Sound
הצגת מסך הגדרות הסאונד )ראה :הגדרות שמע(
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 .7העברת קבצים
שים לב :בכדי לחבר את מכשיר הארכוס למחשב ,עליך להתקין על מחשבך Windows
 Media Player® 11או גרסא מתקדמת יותר

 7.1חיבור הארכוס למחשב
 .1חבר את כבל ה USBהמצורף לארכוס
 .2חבר את קצה ה USBשל הכבל למחשב

 .3הארכוס יעלה וישאל אותך האם תרצה לחבר אותו או לא.
בחר לחבר אותו .אם תבחר לבטל את החיבור ,תוכל תמיד
לגרור את הסרגל העליון כלפי מטה בכדי לחשוף את הודעת
חיבור ה USBולבחור לחברו

 .4צלמית הארכוס תופיע על המחשב .הארכוס יתחיל להיטען
וכעת תוכל להתחיל בהעברת קבצים לתוכו.
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 7.2הכנסת קבצים למכשיר הארכוס
ישנן שתי שיטות עיקריות להעברת קבצי וידיאו לתוך הארכוס:
 .1העתק את קבצי הוידיאו באמצעות ה  WINDOWS MEDIA PLAYERגרסה  11או מתקדמת
יותר
כפתור הסינכון ב windows media playerהוא כפתור חד כיווני .הוא יוסיף סרטים ,מוסיקה ותמונות
לארכוס .הוא יתן לך את האפשרות שכל המדיה הדיגיטלית שיש לך בספריית windows media player
תמצא בארכוס.
.1
.2
.3
.4
.5
.6

חבר את הארכוס למחשב .ראה חיבור הארכוס למחשב
במחשבך ,הפעל את) WINDOWS MEDIA PLAYER 11או יותר(
בחר בטאב SYNC
בחר בקובץ המדיה שתרצה להעביר .גרור את הקבצים או האלבומים שתרמה להעביר
אל הפאנל הימני
הקלק על מקש START SYNC
הסרטים ,השירים והתמונות שנבחרו יועתקו ישירות לתיקיית הארכוס המתאימה
ראה הוראות עזרה ל  windows media playerלמידע נוסף

 .2השיטה השניה היא להשתמש ב  WINDOWS EXPLORERבכדי להעתיק ולהעביר את הקבצים
מהמחשב לתיקיות הארכוס המתאימות

 7.3ניתוק
•
•
•
•

וודא ששום מידע לא עובר בין הארכוס למחשב
כעת נתק את כבל ה USBממכשיר הארכוס ו/או המחשב
כאשר אתה מנתק את הארכוס מהמחשב ,המכשיר מעדכן באפן אוטומטי את כל ספריות
המולטימדיה ,כך שקבצי המדיה שזה עתה העתקת יופיעו בתיקיות המוסיקה או התמונות
במידה וחלק מהקבצים לא מופיעים בתיקיות אלו בחר ב SettingsÆDevice
 StorageÆMultimedia Library Updatesכדי לבצע עדכון ספריות מולטימדיה כולל

לגבי הזכרון הפנימי של ארכוס:
אל תמחק או תשנה את שם התיקיות המקוריות :מוסיקה ,תמונות ,וידיאו ,רשימת השמעה
וכד' .במסך הבית,צלמיות מסוימות "וידיאו"" ,מוסיקה" ,תמונות" וכד' מובילים הישר אל
תיקיות אלהולא ימשיכו לעבוד אם תיקיות אלה יימחקו או ישנו את שמן
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 .8הגדרות ראשיות
במסך הבית בחר בצלמית תפריט ,הקש על Settings
ובחר קטגוריהWireless Control :
Sound& Display, Date & Timeוכד'

השימוש במסך המגע

• כאשר מופיע חץ יורד מימין לפרמטר ,הכוונה היא
שהגדרה זו מכילה פרמטרים משניים .לחץ עליו
בכדי לחשוף את רשימת הפרמטרים המשניים.
• כאשר מופיע תיבת סימון מצד ימין לפרמטר ,לחץ עליה
בכדי לאפשר או לנטרל אפשרות זו.
• במידת האפשר ,השתמש באצבעך כדי לגלול
את המסך למעלה ולמטה ולחשוף הגדרות שלא ראית
• כאשר סיימת להתאים את ההגדרות ,לחץ על לחצן
כדי לחזור לרשימת ההגדרות ,או לחץ על צלמית הבית  ,כדי לגשת ישירות למסך הבית.
• Back
הגדרותיך ישמרו מיידית.
כדי לגשת לאפשרויות נוספות
• במידת האפשר תוכל להשתמש בצלמית התפריט
Wireless Control 8.1
תפריט זה מאפשר לך לנהל את חיבורי ה  WIFIוה  Bluetoothוכן להגדיר מצב מטוס.
כאשר אין לך צורך בחיבור  WIFIאו  ,Bluetoothזכור לנטרלם בכדי לשמור על הסוללה
WIFI
 לחץ על שורה זו בכדי לאפשר או לנטרל את חיבור הWIFIWIFI Settings
 מאפשר הגדרת וניהול רשת ה ) WIFIראה :החיבור לרשת ה(WIFIBluetooth Settings
 מאפשר הגדרת שם המכשיר )השם שיופיע על מכשירי ה  Bluetoothהשונים שברשותך( ,הפיכתולגלוי או נסתר ,חיפוש אחר מכשירי  blutoothבטווח וכד'
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 רשימת מכשירי ה Bluetoothשבטווח תופיע בתחתית מסך הגדרות ה Bluetoothכך שתוכללהצמידם ולחברם לארכוס
 לחץ על מכשיר ה Bluetoothאליו תרצה להתחבר ,ועקוב אחר ההוראות שעל המסך .קרא אתהמסמכים המצורפים למכשיר ה Bluetoothשלך לצורך פרטים נוספים
הארכוס מותאם למכשירים  bluetoothשונים כגון אוזניות סטריאו  . Blutooth A2DPשים לב כי
לא כל מכשירי ה bluetoothמותאמים למכשירך.
) Airplain Modeמצב מטוס(
 בהפעלת  Airplain Modeמתנתק החיבור ל WIFIול .Bluetoothפונקציה זו נדרשת בעת המראתמטוב בכדי שלא להפריע לפעולת ציוד הטיסה הרגיש.
) Sounds & Display 8.2שמע ותצוגה(
הגדרות שמע
Media Volume
 הגדרת עוצמת השמע לסרטים ולמוסיקה .ניתן גם לכוון את הסאונד באמצעות מקשי השמע בחלקהעליון של המכשיר.
Audible Selection
 מאפשר/מנטרל את צלילי מסך המגעEqualizer
 מכשיר הארכוס מכיל אקולייזר של  5ערוצים בחר רצועה ) (Bass, Mid. Bass, Mid. Range, Mid treble, Trebleואז השתמש בחיצים מעלהולמטה בכדי לשנות את רמת התדר של טווחים אלה
מומלץ לשנות הגדרות אלה בזמן האזנה למוסיקה על מנת להעריך נכונה את השינויים
בשמע
 מסך זה גם מאפשר את איזון השמע בין ערוץ שמאל לימין בסטריאוהגדרות תצוגה Disply Settings -
 כיול מסך המגע Touchscreen calibrationאם מסך המגע אינו מגיב כראוי ,השתמש במקש הזה ועקוב אחר ההוראות שעל המסך.
אם זה לא עובד ,או אם אינך יכול לגשת להגדרות מסך המגע ,תוכל לחייב את כיול
המסך )ראה :שיקום המערכת(
כיול מד התאוצה Accelerometer Calibration
אם מד התאוצה אינו מגיב כראוי )כלומר ,אם הסיבוב האוטומטי של המסך לא מתפקד כראוי(,
השתמש במקש זה ועקוב אחר ההוראות שעל המסך.
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אוריינטציה )(Orientation
 איפשור או ניטרול של שינוי המסך האוטומטי בעת סיבוב כיוון המכשיראנימציה )(Animation
 איפשור או ניטרול של הצגת אנימציה בעת פתיחת או סגירת אפליקציהתמת הצבעים של ארכוס )(Archos Theme Color
 מאפשר שינוי של תמת הצבעים )גון ,סטורציה ,בהירות( עבור כל האפליקציות של ארכוס )וידיאו,מוסיקה ,תמונות וכד'(
בהירות )(Brightness
 מאפשר התאמת בהירות המסךפסק זמן מסך )(Screen Time Out
 מאפשר התאמת ההשהיה לפני הסגירה או הנעילה האוטומטיים של המסך להדלקת המסך בחזרה ,לחץ על מקש ההפעלה ) (Powerפעם אחת ,ולחץ פעם נוספת על מנתלנעול את המסך.
 8.3יציאת טלויזיה TV-Out -
הגדרות אלה שימושיות כאשר הארכוס מחובר לתחנת ה DVRה Mini Docאו המטען
חיבור הטלויזיה TV Connection -
 כאשר הארכוס מחובר לתחנת ה) DVRהזמינה באתר ארכוס  www.archos.comאו במועדון המדיה(בחר בסוג יציאת הוידיאו ) (Composite, S-Video, RGB, Component, HDMIבהתבסס על הצורה בה
חיברת את חנת ה DVRלטלויזיה.
פורמט הטלויזיה – TV Format
 בחר בין מערכת ה ) NTSC (USAלבין )) PAL (Europeבחר בזו המתאימה למערכת הטלויזיה בארצך( בחר בין הפורמטים  6/19 ,4/3או מסך רחב – הפורמט בו מוצגת התמונה בטלויזיה שלך אם תבחר במצב חיבור  , HDMIיופיעו הפרמטרים הבאיםVGA 4/3 (640x480 60 HZ), 480P 16/9 :)(720X480 60HZ), 576P 16/9 (720X576 50HZ), 720P 16/9 (1280X720 60HZבחר ברזולוציה
המתאימה ביותר לטלויזיה שלך
יציאת שמע Audio Output
 מגדיר האם אות האודיו יוצא החוצה דרך  Analog Line-out, HDMIאו דרך ממשק SPDIFתלוי כיצד חיברת את הארכוס לטלויזיה שלך
) Security&Location 8.4אבטחה ומיקום(
מסך זה מאפשר לאפליקציות ™ Androidמסוימות לקבוע את מיקומך הנוכחי דרך רשת ה WIFIאו .GPS
כאן תוכל גם להגדיר את נעילת המסך ופרמטרים אחרים הקשורים לאבטחה
) Applications 8.5אפליקציות(
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מסך זה מאפשר לך לנהל את אפליקציות ה™ .Androidתוכל לצפות במידע אודות כל האפליקציות
המותקנות על מכשירך.
) Device Storage 8.6זכרון המכשיר(
 – Internal Storageאחסון פנימי
 – Total Spaceמקום כולל
 הצגת הזכרון הכולל של מכשיר הארכוס – Available Spaceמקום פנוי
 הצגת המקום הפנוי שנשאר בזכרון הפנימי של המכשירשים לב :מספר קבוע של מגה-בייטס נספרים בצורה בינארים ).(1KB=1024 Bytes
כך שבפועל כל מגה בייט אחד מייצג בערך  1.7מגה-בייטס )דציבלי( .גם פירמוט
צורך מקום בזכרון
 – Multimedia Library Updateעידכונים לספרית המולטימדיה
במידה וחלק מהשירים או התמונות אינם מופיעים בספרית המוסיקה או התמונות ,בחר באופציה זו בכדי
לבצע עדכון מלא לספריות המולטימדיה
 – Format Internal Storageפירמוט הזכרון הפנימי
 מפרמט את הזכרון הפנימי )מחיקת כל הנתונים ,קבצי המדיה והרשיונות( – System Storageאחסון מערכת
 – Available Spaceמקום פנוי
 הצגת המקום הפנוי שנשאר בזכרון המערכת )הזכרון המשמש לאסחון אפליקציות ה™(Android – Factory Data Resetאיתחול עד הגדרות יצרן
 מחיקת כל המידע שעל המכשיר .מכשירך יעבור איתחול עד להגדרות היצרן – Date & Time 8.7שעה ותאריך
אם אתה משתמש בתחנת ה DVRבכדי לתזמן הקלטות וידיאו על הטלויזיה שלך,
וודא כי התאריך והשעה במכשירך מוגדרים נכונה
 – Autimaticאוטומטי
 אפשר אופציה זו אם ברצונך לכוון את השעון אוטומטית עם חיבור מכשיר הארכוס לרשת WIFI נטרל אופציה זו אם ברצונך לכוון את השעה והתאריך הנוכחיים בצורה ידנית .הפרמטרים הבאים יופיעו:Set Date, Select Time Zone, Set Time
 – Set Date, Select Time Zone, Set Timeקבע תאריך ,בחר אזור זמן ,קבע זמן
 -פרמטרים אלה יאפשרו לך לקבוע תאריך ,שעה ואזור זמן בצורה ידנית

כל הזכויות לתרגום שמורות לתדרים תקשורת בע"מ מפיצים בלעדיים של  ARCHOSבישראל

47

לתשומת ליבך :אם הזמן והשעה לא מוגדרים כראוי  ,יתכן ולא תוכל להיכנס לדפי
רשת מסויימים

– Use 24- Hours Formatפורמט  24שעות
 בחירה בין מצב  12שעות ל 24שעות – Select Date Formatבחר פורמט תאריך
 בחר באחת המאפשרויות לפורמט התאריך – Language & Text 8.8שפה ומלל
בחר בשפה המועדפות ובאזור המועדף עליךוהגדר הגדרות מלל לשם הכנסת הטקסט בצורה מהירה
ומדויקת יותר
 - About Device 8.9אודות המכשיר
 – Statusסטאטוס
 בחירה באפשרות זו על מנת לראות מצב וסטטוס הסוללה ,כתובת ה ,WIFIכתובת ה  Bluetoothוכד' – Online Registrationהרשמה און-ליין
 בחר באופציה זו כדי לרשום את מכשירך און-ליין )נדרש חיבור  .(WIFIהדבר יאפשר לך גישה לתמיכההטכנית שלנו ,וכן חיבורים חינמיים )לדוגמא :טלויזיית רשת ורדיו רשתי( ולרכוש מוצרים מאתרנו .בנוסף
יקנה לך גישה למועדון המדיה המאפשר לך בחירה מרשימה ,ישירות ממכשירך ,של תכני מדיה להשכרה או
לרכישה.
 תוכל גם לרשום את מכשירך באמצעות מחשב )(www.archos.com/register – Legal Informationמידע משפטי
 מאפשר לך לצפות ברשיונות Open Source – Model Numberמספר דגם
 מספר הדגם של מכשירך – Product Keyמספר מוצר
 לכל מכשיר ישנו מספר ייחודי. אם תרשום את מכשירך באמצעות מחשב ) (www.archos.com/registerתצטרך להכניס מספר זה – Plug-insחיבורים
 הצגת החיבורים הנוכחיים המותקנים על מכשירך – Firmware Versionגרסת תוכנה
 הצגת גרסת התוכנה הנוכחית ומערכת ניהול הזכויות הדיגיטלית ) ,(DRMוכן את גרסת ה™Androidהנוכחית
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 –Firmware Updatesעדכוני תוכנה
 השתמש במקש זה כדי לחפוש אחר עדכונים און-ליין באמצעות רשת ה ,אם WIFIאם תמצא עדכון זמין ,הוא יותקן אוטומטית .למידע נוסף ראה :עדכון התוכנה
 - Updating the firmware 8.10עדכון התוכנה
התוכנה היא מערכת ההפעלה ) (OSשל מכשירך .היא מתעדכנת באופן תקופתי ,כדי להביא מאפיינים
חדשים ,שיפורים ותיקוני באגים .יש שתי דרכים עיקריות לעדכן את התוכנה במכשירך:
• ישירות מהארכוס ,במידה וישנה אפשרות חיבור לרשת הWIFI
• באמצעות מחשב המחובר לאינטרנט
עדכון ישירות מהארכוס )ישנו צורך בחיבור לרשת (WIFI
זוהי הדרך הקלה ביותר בכדי לעדכן את התוכנה .כל שתצטרך הוא חיבור לרשת  .WIFIראה :החיבור
לרשת הWIFI
 ,ואז לחץ על  Settingsובחר ב About Device
 .1ממסך הבית לחץ על מקש Menu
 .2לחץ על מקש Firmware Update
 .3הארכוס יחפש אחר תוכנה און-ליין .אם ישנה תוכנה זמינה ,הוא יתחיל בהורדתה וההתקנה תתבצע
אוטומטית .מלא אחר ההוראות שיופיעו על המסך.
עדכון באמצעות מחשב )יש צורך בחיבור לאינטרנט(
תוכל גם לעדכן את התוכנה באמצעות מחשב המחובר לאינטרנט:
 .1ממחשבך ,גש לאתר www.archos.com/firmware
 .2חפש אחר התוכנה המעודכנת ביותר עבור מכשירך
 .3השווה בין הגרסה המקוונת האחרונה לבין זו המותקנת על מכשירך :מספר גרסת התוכנה של
מכשירך יופיע במסך הגדרות ) About Deviceראה(About Device :
 .4אם גרסת התוכנה המקוונת היא מעודכנת יותר מזו המותקנת על מכשירך ,עקוב אחר ההוראות
להורדת והעתקת התוכנה למכשירך.
יתכן כי סייר האינטרנט יזהיר אותך שתוכן קבצי התוכנה עלולים להזיק למחשבך.
ארכוס נקטה בכל אמצעי הזהירות על מנת להבטיח שמחשבך לא ייפגע
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 .9חיבורים ותוספות לארכוס
תוכל לרכוש את הפריטים הבאים בכדי להוסיף פונקציות שונות למכשיר הארכוס שלך.
פריטים אלה זמינים און-ליין באתר הבית של ארכוס www.archos.com
או ישירות במכשירך דרך מועדון המדיה.
רשימה של תוספות חינמיות )לדוגמא טלויזית רשת ורדיו רשתי( זמינה באתר הבית של
ארכוס.
תחנת DVR

בעת חיבור לארכוס ולמערכת הקולנוע הביתית ,תחנת ה DVRתאפשר לך:
• לתזמן הקלטות טלויזיה בקלות דרך מדריך התכניות ARCHOS TV Program Guide
)) (EPGזמין ברוב המדינות(
• להקליט וידאו ישירות לארכוס ,מתיבת הכבלים ,מקלט הלווין ,מכוון דיגיטלי או רוב מקורות הוידיאו
הסטנדרטיים.
• לחבר מכשיר  USBמתאים לארכוס )אחסון מאסיבי או  :(PTPכונן קשיח חיצוני ,מצלמה דיגיטלית
וכד'
• הפעלת וידאו דרך הטלויזיה
• טעינת הארכוס
 -DVR Snap-Onמתאם  DVRנייד
בעת חיבור לארכוס ,מתאם ה DVRהנייד יאפשר לך:
• הקלטת וידיאו/אודיו ,ישירות לארכוס ,מרוב מקורות האודיו/וידיאו הסטנדרטיים

MINI DOC
בעת חיבור לארכוס ,ה  MINI DOCיאפשר לך:
• הצגת תמונת הארכוס בטלויזיה )יציאות  S-Videoו (Composite
חיבור מכשיר  USBמתאים לארכוס )אחסון מאסיבי או  :(PTPכונן קשיח חיצוני,

מצלמה דיגיטלית וכד'
• טעינת הארכוס
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מטען הסוללה
מטען הסוללה הוא כמו ה  MINIDOCאך גם כולל סוללה המאפשרת לארכוס זמן
פעולה נוסף.

TV Snap On
מקלט טלויזיה דיגיטלי המאפשר צפיה והקלטה של טלויזיה דיגיטלית ) (DVB-Tישירות
על מכשירך
מעמד  GPSלמכונית
מאפשר הצבת הארכוס על השמשה הקדמית ברכב ,כך שישמש כמכשיר GPS
למכוניתך .מכשירך מכיל מקלט  GPSמובנה .בקר באתר  www.archos.comכדי
לרכוש רשיון  GPSולהפעיל את ה GPSעל מכשירך
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פתרון בעיות
כיוון מחדש של הארכוס
• במקרה והארכוס קופא או אינו מגיב יותר ,תוכל לכפות על המכשיר להכבות
באמצעות החזקת מקש ההפעלה לכ  15שניות.

• רק במידה ומקש ההפעלה לא מאתחל את המכשיר ,אז תצטרך להשתמש
במקש  ,Pinhole Resetהממוקם מאחורי המכשיר ,ליד חיבור הUSB
או בתחתית המכשיר בצד שמאל )תלוי מה מודל הארכוס שברשותך(

שים לב :איתחול המכשיר ימחק ממנו את כל המידע .אם זאת ,הגדרות מסויימות
יוגדרו כברירת מחדל לפי הגדרות היצרן

אישוש המערכת
אם הארכוס לא מגיב כראויע ,או לא משמיע שירים מסויימים או סרטי וידיאו שהעתקת לתוכו,
נסה להשתמש בפונקצית אישוש המערכת .הדבר מאפשר לך לתקן את הזכרון הפנימי ,לפרמט אותו וכד'.
 ,כדי להדליק את מכשירך
 .1לחץ והחזק את מקש ההפעלה
 .2כשהמסך נדלק ,לחץ והחזק מיד את מקש ה Volume +עד שמצב האישוש עולה )מסך לבן(
כיוון שמצב האישוש מופעל ,מסך המגע יהיה מנוטרל .כדי לעבור מאפשרות אחת
לשניההשתמש במקשי ה .Volumeכדי לאשר אפשרות מסויימת השתמש במקש
ON/OFF
מצב ה system recoveryמאפשר מספר אפשרויות:
NO
 ביטול אישוש המערכת -REPAIR DISKתיקון הדיסק
 נסיון לתקן את מבנה הקובץ בזכרון הפנימי ללא מחיקת מידע -FORMAT DISKפירמוט הדיסק
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 כל המידע )מוסיקה ,וידיאו ,תמונות וכו'( ,רשיונות והגדרות יימחקו – CHECK DISKבדיקת הדיסק
 בדיקת הזכרון הפנימי ונסיון לתקן טעויות ,אם ישנן ללא מחיקת מידע –FORCE TOUCHSCRREN CALIBRATIONכיול מסך המגע
 השתמש באפשרות זו במידה ומסך המגע אינו מגיב כראוי ואם אינך יכול להיכנס להגדרות מסך המגע)ראה :בעיות במסך המגע(
 עקוב אחר ההוראות שעל המסךבעיות במסך המגע
• אם מסך המגע אינו מגיב כראוי נסה לגשת למסך הגדרות ) Sound & Displayצלמית Menu
(Setting ÆSound & Display
• השתמש במקש  Touchscreen Calibrationועקוב אחר ההוראות שעל המסך

Å

אם זה לא עובד ,או שאינך יכול לגשת להגדרות מסך המגע ,תוכל להשתמש ב Force
) Touchscreen Calibrationראה :אישוש המערכת(
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מידע אודות תמיכה טכנית
זקוקים לעזרה? תוכלו למצוא את המידע שאתם צריכים:
• באתר שלנו :ראו שאלות נפוצות  FREQUENTLY ASKED QUESTIONSב
www.archos.com/faq
• תוכלו לשאול את נציג התמיכה הטכנית באמצעות דואר אלקטרוני :בקרו ב
www.archos.com/support
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