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 ,לקוח יקר
אנו מקווים שתהנה מהשימוש בו לשביעות רצונך . תודה על שבחרת במוצר ארכוס

 .המלאה לעוד שנים רבות
: WiFiאנא רשום את מכשירך ישירות דרך המכשיר באמצעות ה 

 
 Plug-insעל מנת להבטיח נגישות למוקד התמיכה שלנו ולקבל מידע אודות 

וכן הצעות לרכישות דרך האתר שלנו ודרך ) Web TV & Radio: דוגמאל( בחינם
Media Club. 

  www.archos.com/registerתוכל גם להרשם דרך האתר שלנו
 ,מאחלים לך את חווית המולטימדיה הטובה ביותר

 צוות ארכוס

 שאנוכיוון , עם זאת. כל המידע במדריך זה הינו נכון ליום פרסומו
יתכן שהתוכנה במכשירך , ם את המוצרים באופן שוטף מעדכנים ומשפרי

 .בפונקציות אשר מוצגות במדריך זה תהיה שונה במקצת  במראה או
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 תוכן העניינים
 

  3'  ע----------------------------------------------------------------------------------------------הקדמה 
  3' ע------------------------------------------------------------------------------ תיאור מכשיר הארכוס

 5'  ע---------------------------------------------------------------------------------------שימוש ראשוני
 5'  ע-------------------------------------------------------------------------------------כפתור ההפעלה
 5'  ע---------------------------------------------------------------------------------------אשף ההתקנה

 5'  ע------------------------------------------------------------------------- השימוש בממשק הארכוס
 9'  ע---------------------------------------------------------------------------------------טיפול במכשיר

   
 הפעלת הוידאו. 1

  10'  ע-------------------------------------------------------------------------- סיור בקבצי הוידאו1.1
  11'  ע-------------------------------------------------------------------------  ניגון קבצי הפלייבק1.2
  14'  ע-------------------------------------------------------------------------- הגדרות נגן הוידאו1.3
  15'  ע-------------------------------------------------------העברת קבצי וידאו למכשיר הארכוס1.4
  15'  ע---------------------------------------)UPNP( הפעלת קבצי וידיאו שיתופיים ממחשבך 1.5

 השמעת מוסיקה. 2
        17'  ע---------------------------------------------------------------------- סיור בקבצי המוסיקה2.1 
  18'  ע--------------------------------------------------------------------------- השמעת פלייבק 2.2 
  20'  ע--------------------------------------------------------------------- הגדרות נגן המוסיקה 2.3 
  21'  ע------------------------------------------------------------------------------ הגדרות שמע 2.4 
  22'  ע-------------------------------------------------------------------------- רשימת השמעה  2.5 
  24'  ע--------------------------------------------------- הכנסת קבצי מוסיקה למכשיר הארכוס2.6 
 25'  ע------------------------------------)UPNP( הפעלת קבצי מוסיקה משותפים ממחשבך 2.7 

 צפייה בתמונות. 3
 26'  ע------------------------------------------------------------------------------ סיור בתמונות 3.1 

 27'  ע----------------------------------------------------------------------------  הצגת התמונות3.2
 28'  ע------------------------------------------------------------------ הגדרות תצוגת התמונות 3.3
 29'  ע------------------------------------------------------------------- הפעלת תצוגת שקופיות 3.4
 29'  ע---------------------------------------------------------- הכנסת תמונות למכשיר הארכוס 3.5
 30'  ע--------------------------------------------) UPNP( הפעלת קבצים משותפים ממחשבך 3.6

 שימוש בסייר. 4
 31'  ע----------------------------------------------------------------------------------------- ניווט 4.1 
 32'  ע-------------------------------------------------------------- שימוש במקלדת הוירטואלית 4.2 
 34'  ע--------------------------------------------------------------------------WI-FIחיבור לרשת . 5 
 WIFIמאפייני האינטרנט ורשת ה . 6
 36'  ע---------------------------------------------------------------------------------- סיור ברשת 6.1 
  37'  ע---------------------------------------) UPNP( הפעלת קבצי מדיה משותפים ממחשבך 6.2 

  40'  ע-------------------------------------------------------------------------------- מועדון המדיה6.3
 העברת קבצים. 7

 42'  ע--------------------------------------------------------------------- חיבור הארכוס למחשב 7.1 
 43'  ע----------------------------------------------------------- הכנסת קבצים למכשיר הארכוס 7.2 
 43'  ע----------------------------------------------------------------------------------------- ניתוק7.3 

 הגדרות ראשיות. 8
8.1 Wireless controls   ----------------------------------------------------------------------44'  ע 



3  בישראל ARCHOSלעדיים של מ מפיצים ב"כל הזכויות לתרגום  שמורות לתדרים תקשורת בע

 
8.2 Sound & Display -----------------------------------------------------------------------45'  ע 
8.3 TV Out - ----------------------------------------------------------------------------------46'  ע 
8.4 Security & Locaion  -------------------------------------------------------------------46'  ע 
8.5 Applications -----------------------------------------------------------------------------46'  ע 
8.6 Device storage -------------------------------------------------------------------------47'  ע 
8.7 Date & Time -----------------------------------------------------------------------------47'  ע 
8.8 Language & text-------------------------------------------------------------------------48'  ע 
8.9 About Device ----------------------------------------------------------------------------48'  ע 

8.10 Updating the Firmware --------------------------------------------------------------48'  ע 
 50'  ע----------------------------------------------------------------------חיבורים ותוספות לארכוס . 9

 
  פתרון בעיות

 52'  ע-----------------------------------------------------------------------ל מחדש של הארכוס אתחו
 52'  ע-----------------------------------------------------------------------------------אישוש המערכת 

 53'  ע--------------------------------------------------------------------------------בעיות במסך המגע 
 

 54'  ע------------------------------------------------------------מידע בנושא תמיכה בתקלות טכניות 
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 הקדמה
 

 תיאור המכשיר
 

 מקשים ראשיים

 * לחץ והחזק בכדי להפעיל או לכבות •

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

 ™Androidלהופעת הלוגו של ארכוס ושל 
 
 
 
 

 

 

 

 הנמכת השמע/ להגברת: מקשי שמע

 

 מחווני נוריות

 ):בצידו השמאלי של המכשיר( מחוון טעינת הסוללה 

 הסוללה בטעינה: אור דולק •

 הסוללה טעונה במלואה: אור מהבהב •

 

 מחברים

 :ירבצידו השמאלי של המכש

 חיבור לאוזניות •

• USB port :חיבור המכשיר למחשב באמצעות כבל הUSB לצורך העברת ( המצורף

 חיבור הארכוס למחשב: ראה). קבצים וטעינת הסוללה

 

 :בצידו התחתון של המכשיר

 )אפשרי במודלים מסויימים בלבד (Micro-SDHCקורא כרטיסים  •

  ולתוספות DVRלחיבור תחנת ה: מחברי אביזרים •

Archos plug-ins and add-onsראה . ות לארכוסאחר

 על מנת להעבירו למצב Powerתוכל ללחוץ פעם אחת על מקש , כאשר המכשיר פועל* 
Standby .לחץ פעם אחת על מקש ה, בכדי להפעיל שוב את המסךPower  ולאחר מכן לחץ 

 .בשנית בכדי לבטל את נעילת המסך

 למטה עד להופעת Power החזק את מקש ה, ון להשתמש במכשיר לתקופה ממושכתאם אינך מתכו
המכשיר ייכבה לגמרי ולא יעשה שום שימוש . Power offלחץ על . חלון עם רשימת אפשרויות

 . בסוללה
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 רמקולים מובנים

 הארכוס מצויד ברמקול מובנה אחד הממוקם בצידו השמאלי של המכשיר

 

     מיקרופון

 מצד ימין, המיקרופונים ממוקמים מתחת למכשיר

 

 

 מד כיוון

בכדי . סך בעת סיבובומכשיר הארכוס מצוייד במד כיוון המאפשר שינוי אוטומטי של כיוון המ

 sound & display: ראה) כיול וכיוונון(לקרוא כיצד להגדיר את מד הכיוון 

  מובנהGPSמקלט 

 על מנת לרכוש רדיון com.archos.wwwבקר באתר .  מובנה GPSמכשירך מכיל מקלט 

GPS  ולהפעיל GPSמפות ה.  במכשירGPS ה ותוכנתDVD המצורפים יאפשרו לך התקנה 

 . ומפות לבחירתךGPSשל תוכנת ה

 

Bluetooth 

 המאפשרת לך חיבור למכשיריBluetoothמכשיר הארכוס שלך משלב בתוכו את טכנולוגיית ה

Bluetooth   הארכוס מותאם למספר מכשירי . אחריםBluetooth כמו אוזניות סטריאו מדגם 

A2DP .ירי הלא כל מכש, לתשומת ליבךBluetoothמתאימים לשימוש עם מכשיר הארכוס  .

 Wireless control: למכשירך ראה Bluetoothבכדי ללמוד כיצד לקנפג את ה

 

 רגלית

 מכשירך מצוייד ברגלית הממוקמת בצידו האחורי •

 משוך את הרגלית החוצה על מנת להעמיד את מכשירך על משטח שטוח ויציב •

 

 השימוש הראשוני במכשיר
 עינת הסוללהט

 . לטעון את הסוללה במלואהלפני השימוש הראשוני במכשיר יש 
  של הארכוס למכשיר הארכוס ולמחשב פועל USBחבר את כבל ה •
 :הארכוס ידלק והטעינה תחל •

o הנורית תהבהב כאשר הסוללה תהיה . מחוון של נורית הטעינה ידלוק בזמן טעינת הסוללה
 .טעונה במלואה
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o ב מעל צלמית הסוללה בפינה הימנית העליונה של המסך בזמן הטעינה סימן של ברק יהבה 
 

 
 

 
 

 כפתור ההפעלה
 

תיאור מכשיר : ראה      (לכבות את המכשיר לחץ והחזק את כפתור ההפעלה /על מנת להפעיל •
 )הארכוס

בעת הפעלה המכשיר המתן עד להופעת הלוגו של . הנורית הירוקה תדלק כאשר המכשיר יופעל •
 ™Android ושל ארכוס

 :יופיע מסך עם אפשרויות בעת לחיצה והחזקה של כפתור ההפעלה, כאשר המכשיר פועל •
o Airplain mode :מנטרל את חיבורי הBluetooth  וה WIFI  
o Buttons mode :אשר ישמשו אותך באפליקציות , מקשים יופיעו בצד הימני של המסך

 מסויימות המצריכות שימוש במקשים 
o Full shut down :כיבוי כללי של המכשיר 

 
 אשף ההתקנה

 
יסייע לך אשף ההתקנה להגדיר את הפונקציות המרכזיות , בעת ההפעלה הראשונית של מכשיר הארכוס

 'ארץ וכד, זמן, שפה: של המכשיר
 

 השימוש בממשק הארכוס
 

 תיאור הממשק
 )משתנה בהתאם למסך המוצג(הסרגל העליון בממשק 

 
 
 
 
 
 
  ביתהחזרה למסך  .1
 )אם ישנן(גרור את הסרגל העליון כלפי מטה על מנת לראות את ההודעות : הודעהצלמיות  .2
 )'מצב הסוללה וכד, Bluetooth וה WIFIמצב חיבורי ה: (סטאטוסצלמית  .3
 למסך קודםחזרה  .4
 מציג את אפשרויות התפריט בהתאם למסך המוצד: תפריט .5

ה , DVRדרך תחנת ה, בצורה מהירה יותר, ניתן גם לטעון את מכשיר הארכוס ללא שימוש במחשב
MINIDOC , זמין באתר (או מטעןwww.archos.com (ראה :Archos add-ons & plug-ins 
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 :מסך הבית        

של אלה הם קיצורי ברירת המחדל  .1
Android™) Web, Browser, email, 
contactsלחץ על צלמית על מנת ). ' וכד

ניתן להתאים .לפתוח את היישום המתאים
את מסך הבית באמצעות הוספה או הסרה 

 .'שינוי הטפט וכד, של קיצורים וכלים
לחץ על הצלמית על מנת : לשונית יישומים .2

 המותקנים ™Androidלחשוף את כל יישומי 
). 'כלים שונים וכד, משחקים(ס על הארכו

תוכל להעתיקם למסך הבית באמצעות לחיצה  
ניתן להוריד עוד . על הצלמיות והחזקתן

 . דרך האינטרנט™Androidיישומי 
 .ובחר בפונקציה הרצויה מתת התפריט, )"Video"למשל (לחץ על אחת מהצלמיות : כלי מולטימדיה .3

 .וניתן להציב אותן רק בתחתית המסך, מן השניהחמשת הצלמיות הללו לא ניתנות להפרדה אחת 
 

 :מסך הבית המורחב
 

 
 
 
 
 
 
 

 .הזז את אצבעך בצורה אופקית על פני המסך בכדי לנוע ימינה ושמאלה על פני פאנל המסך המורחב
 

 :התאמת פריטי מסך הבית
 במסך ובחר שים את אצבעך על מקום ריק, )'כלים וכד, קיצורים(על מנת להוסיף פריט למסך הבית  •

 .         בתחתית המסךAddתוכל גם ללחוץ על צלמית התפריט          ולבחור ב . מהרשימה
ואז גרור אותו למקום הרצו , החזק את אצבעך עליו עד להגדלתו, בכדי להזיז פריט ממסך הבית •

 .ושחרר את אצבעך
כאשר אתה מחזיק (ר החזק אצבעך עליו וגרור אותו לסל המיחזו, בכדי להסיר פריט ממסך הבית •

ואז שחרר את ,        ) בצידו הימני של המסך הופכת לסל מיחזור Applicationתוית ה, פריט 
 .אצבעך

 
  :שינוי הטפט
 .Menuהקש על מקש , ממסך הבית

 . רשימת אפשרויות תופיע בתחתית המסך
 . ובחר מהרשימהWallpaperלחץ על 
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 :שינוי הגדרות
: (          ובחר קטגורהSettingsולאחר מכן על          ,  Menu על צלמית ממסך הבית לחץ על לחץ

Wireless control, Sound & Display, Date & time (למידע נוסף על ההגדות השונות ראה. 'וכד :
 .הגדרות ראשיות

 
 

 השימוש במסך המגע
 

הראשיים ומספר  למטה תמצא תיאור של אזורי המגע . מכשיר הארכוס מצוייד במסך מגע
 .טיפים לשימוש במסך המגע

 
 
 

 פעולות עיקריות במסך המגע

       Backניתן לחזור רמה אחת אחורה בהיררכיה על ידי לחיצה על צלמית, באפליקציות השונות •
 ). בפינה הימנית העליונה של המסך

 

 תוכל לחזור ישירות למסך הבית על ידי לחיצה והחזקה של , בכל מקום בהיררכיה •
 ).בפינה השמאלית העליונה של המסך(צלמית הבית            

 
    /          PAUSEלהפעיל מחדש על ידי לחיצה על / ניתן לעצור, בזמן ניגון קובץ וידיאו או שיר •

 או 
 
 

 פעולות נוספות של מסך המגע
 
 

יע ישירות בזמן האשנה לשיר או צפיה בוידאו ניתן להקיש על סרגל ההתקדמות על מנת להג •
ניתן גם להשתמש באצבע בכדי לגרור את הסמן על פני הסרגל . למיקום מסויים בשיר או בוידיאו

 .למיקום הרצוי

 .ניתן לגרור גם אותו באותו אופן, במסכים בהם מופיע סרגל הווליום •

 ניתן לגלול את סרגל הגלילה למטה) תמונות, וידיאו, מוסיקה, קבצים(בסיירים השונים של ארכוס  •
ניתן גם לבצע גלילה מהירה יותר על ידי לחיצה מתחת . ולמעלה בכדי לגלול את רשימת הקבצים

 .או מעל הסמן בסרגל הגלילה

יש לשים ( ניתן לגלול למעלה ולמטה על ידי לחיצה על הדף וגרירתו למעלה ולמטה webבסייר ה •
 ).לב לא ללחוץ על הלינק
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 הטיפול במכשיר

 
 :מוצר אלקטרוני המצריך טיפולמכשיר הארכוס הינו 

 .אין לחשוף את המכשיר למכות או רעידות* 
 ).בייחוד כאשר מחובר למחשב(יש לשמור אותו מאוורר , אין לחשוף את המכשיר לחום* 
 .יש להרחיקו ממים וממקומות לחים מאוד* 
 .יש להרחיקו משדות אלקטרומגנטיים* 
 .לול ליפול אם כבל נמשך בטעות על ידי ילד למשלהמכשיר ע: יש לשמור על החיווט באופן מסודר*
 .פתיחת המכשיר תפגום באחריות עליו. אין בתוכו חלקים לשימושך. אל תפתח את המכשיר*
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 הפעלת הוידיאו. 1
 

בכדי להציג את כל הסרטים  Internal Storage ואז על Videoלחץ על צלמית ,   במסך הבית
 .ו שלךוהתיקיות המאוחסנים בתיקית הוידיא

 
 
 

 
 

  סיור בקבצי הוידיאו1.1
 
 .סייר הוידיאו מאפםשר לך לנווט בין תיקיות הוידיאו  שבזכרון הפנימי של ארכוס •
מכל מקום בממשק תוכל          . Backניתן לחזור רמה אחת אחורה בממשק על ידי לחיצה על צלמית  •

 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
 ואז לחץ, לחץ על קובץ הוידיאו הרצוי בכדי לבחור אותו •

 .  עליו שוב בכדי להפעילו
 פתח את , קובץ נמצא בתת תיקיהבמידה וה •

 .  תת התיקיה ותוכל לראותו שם
 
 
 
 
 
 
 
 

 תפריט סייר הוידיאו
 

nfoI  
  תצוגת תיבת הודעה ובה מידע אודות קובץ הוידיאו המודגש-
 

anagement MileF 
Rename : ראה. מאפשר שינוי שם קובץ הוידיאו המודגש על ידי שימוש במקלדת הוירטואלית :
 מקלדת הוירטואליתהשימוש ב

Delete :מסך אישור יופיע. מאפשר מחיקת קובץ הוידיאו המודגש. 
 
 

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

במידה ופעולתו הופסקה לפני סיומו, עלניתן להפעיל מחדש את קובץ הוידיאו האחרון שפ



11  בישראל ARCHOSלעדיים של מ מפיצים ב"כל הזכויות לתרגום  שמורות לתדרים תקשורת בע

 
 
 

Create Bookmark 
 .עבור קובץ הוידיאו הנבחר) בתפריט וידיאו, על מסך הבית(יצירת קיצור דרך 

 
Bookmark 

Resume :הפעלת הוידיאו הנבחר ממיקום הסימניה 
Clear :הסרת הסימניה מהקובץ הנבחר 

 
 
 
 

Search 
השימוש במקלדת : ראה. מאפשר חיפוש אחר קובץ וידיאו מסויים באמצעות הקלדת מילה או מספר אותיות

 הוירטואלית
 

ettingsS 
או את מסך הגדרות , )הגדרות נגן הוידיאו: ראה(תוכל לבחור להציג את מסך הגדרות נגן הוידיאו 

 )הגדרות סאונד: ראה(הסאונד 
 
 
 

 ק ניגון קבצי פלייב1.2
 
 

 מסך הפלייבק
 

 תפריט .1
 חזור .2
 שם קובץ הוידיאו .3
 מסך הבית .4
5. PLAY/PAUSE 
 סרגל התקדמות הוידיאו .6
 עוצמת שמע .7
 

 
 

 
 שליטה במסך המגע לפלייבק     

 
 

'   ראה צלמית מס          (Pause  /        Play לחץ על צלמיות, להפעיל מחדש את הוידיאו/ בכדי להשהות •
 ) במסך הקודם5

 .על מנת שייעלם לחץ שוב. לחץ פעם אחת בכל מקום על המסך,  מסך התפריטלהצגת •

BOOKMARK יופיע בתפריט רק כאשר קיים קובץ מסומן  
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תוכל גם להשתמש . תוכל להקיש על סרגל ההתקדמות על מנת לגשת ישירות למיקומים שונים בוידיאו •
 )6ראה מספר (באצבעך על מנת  מנת לגרור את הסמן בסרגל ההתקדמות למיקום אחר בוידיאו 

 )4ראה מספר (רור באותה צורה את סרגל הווליום ניתן לג •
 )1ראה מספר (בכדי להציג את פריטי התפריט לחץ על צלמית התפריט           •
ליציאה ממצב ). 2ראה מספר (הקש על צלמית חזור          , VIDEOחזור לסייר , על מנת לעצור וידיאו •

)4' אה מסר(לחץ והחזק את צלמית הבית         , וידיאו וחזרה ישירות למסך הבית
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        פריטי תפריט פלייבק

 
nfoI  

 מציג תיבת הודעה עם אינפורמציה אודות קובץ הוידיאו
 

or subtitles/Soundtrack and 
 ).רק אם קובץ הוידיאו מכיל מספר רצועות אודיו* ( מאפשר בחירת רצועות אודיו אחרת-
 )ותרק אם קובץ הוידיאו מכיל כתובי* ( מאפשר בחירת כתוביות-
 
 
 
 
 

ormatF 
  מאפשר שינוי הצורה בה מוצגת התמונה-

AUTO -  : או טלוויזיה(התאמת גודל הוידיאו כך שיתאים בצורה הטובה ביותר למסך המובנה ,
 )Archos plug-ins & add-ons: ראה. ( או מטעןDVR ,MINI DOCעם תחנת ה

- FULL SCREEN :יתכן כי , למסך הארכוסבכדי להתאים . הרחבת התמונה כך שתתאים למסך
 .לרוב בתחתית התמונה או בחלקה העליון, מכשירך יאלץ לחתוך חלקים קטנים מהתמונה

MAXIMIZED-  : בהנחה שהתמונה מקודדת בפורמט , הגדלת התמונה כך שתתאים למסך
  עם רצועות שחורות למעלה ולמטה2.35

ORIGINAL :הצגת כל התמונה בפורמט המקורי שלה 
 

SPEED  
 עלת הקובץ הנוכחי בהילוך איטי או מהיר הפ-
 .על ידי שימוש בחץ הימני, תוכל להתקדם פריים אחר פריים,  בעת השהייה בהילוך איטי-
 

SET 
- BOOKMARK :הגדרת סימניה במיקום הנוכחי בוידיאו . 
, עבור למסך הבית בתפריט הוידיאו,  על מנת להתחיל הפעלה מחדש של הוידיאו מהסימניה-

 . ניתן גם לגשת לסייר הוידיאו ולהדגיש את הקובץ המסומן.  ה את הקובץ המסומןושם תרא
 יסיר את כל הסימניות RESUME) CLEARואז בחר ב ,  מהתפריטBOOKMARKבחר בפריט 

 )מהוידיאו
- THUMBNAIL :שמירת התמונה הנוכחית כתמונה לתצוגה מקדימה בסייר הוידיאו . 
- WALLPAPER :גדר כתמונת רקע למכשירהתמונה הנוכחית תו 
 

 OUT-TVמעבר ל 
השתמש באופציה ,  או המטעןmini docה, DVRאם חיברת את מכשירך לטלויזיה דרך תחנת ה

 .הזו בכדי להעביר את התצוגה מהמסך המובנה בארכוס למסך הטלויזיה
SETTINGS 

ת מסך הגדרות או א) הגדרות נגן הוידאו: ראה(ניתן לבחור להציג את מסך הגדרות נגן הוידיאו 
 ) הגדרות סאונד:ראה (הסאונד

 
 

 

 צועות אודיורק אם קובץ הוידיאו מכיל מספר ר*
 רק אם קובץ הוידיאו מכיל כתוביות**
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  הגדרות נגן הוידיאו1.3
  מהתפריטSETTINGSניתן לגשת למסך הגדרות נגן הוידאו על ידי שימוש בפריט , במצב וידאו •
 שמאלה לבחירת הגדרות אחרות עבור כל פרמטר/השתמש בחיצים ימינה •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SHUFFLE&REPEAT , PLAY MODE 
 Repeat&Shuffle ו Playmodeטבלה הבאה מסבירה כיצד נגן וידאו יפעל בהתאם להגדרות שתבחר בה
 

Playmode Repeat &shuffle פעולת נגן הוידאו 
SINGLE 

 
NORMAL -הפעלת הוידאו הנוכחי פעם אחת  

 REPEAT -הפעלת הוידאו הנוכחי שוב ושוב  

FOLDER NORMAL -יקיה הנוכחית  הפעלת כל קבצי הוידאו של הת
 אחד אחרי השני והפסקתם לבסוף

 
 

REPEAT - הפעלת כל קבצי הוידאו של התיקיה הנוכחית 
 שוב ושוב, אחד אחרי השני

 SHUFFLE - הפעלת כל קבצי הוידאו של התיקיה הנוכחית 
 בצורה אקראית

 
 
 

UPnP Tumbnail 
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קבצי הוידאו המשותפים במחשבך ניטרול תמונת התצוגה המקדימה של הוידאו בזמן סיור ב/ איפשור-
תוכל לסייר בקבצי הוידאו , DISABLEDאם תבחר ). הפעלת קבצי מדיה משותפים ממחשבך: ראה(

 .המשותפים בצורה מהירה יותר
Brightness 

 במסך בהירות התאמת רמת ה -
  

  העברת קבצי וידיאו לתוך מכשיר הארכוס1.4
 
 
 
 

 : וידיאו לתוך הארכוסישנן שתי שיטות עיקריות להעברת קבצי
1 . layer Pedia® MindowsW :העתק את קבצי הוידיאו באמצעות ה WINDOWS MEDIA 

PLAYER  או מתקדמת יותר11 גרסה  
על מנת לסנכרן ) SYNCטאב ( ומעלה WINDOWS MEDIA PLAYER 11השתמש ב  -

  הכנסת קבצים לתוך הארכוסלהרחבה ראה . את קבצי הוידיאו שבמחשב עם הארכוס
 
 
2 .Windows® Explorer :העתק והדבק את קבצי הוידיאו ממחשבך לתיקיית הוידיאו של הארכוס 
 
 
 
 
 
 

 לנתק את הארכוס מהמחשב ראה את הפרק בנושא העברת קבצים/בכדי ללמוד כיצד לחבר
 

 יצירת קבצי וידיאו מותאמים עם המחשב 
 

  .תכן שיש צורך להמיר אותם לפורמט מתאיםי, אם ישנם קבצי וידיאו שאינם פועלים במכשיר הארכוס
להעברת קבצי ,  או גבוה מכך windows media player 11הדרך הקלה ביותר לכך היא באמצעות  •

 אותו WMV ימיר אוטומטית את רוב הפורמטים לפורמט  windows media player 11. וידיאו לארכוס
 .יוכל המכשיר להפעיל

  למידע נוסףWINDOWS MEDIA PLAYERהוראות עזרה של ראה 
חיפוש באינטרנט יאפשר לך למצוא תוכנות , windows media player 10אם אינך רוצה להשתמש ב  •

 .מתאימות
 
 

 )UPNP ( הפעלת קבצי וידיאו שיתופיים ממחשבך1.5
 

ישירות , הארכוס מקנה לך אפשרות לצפייה,  הביתית שלךWIFIבעת חיבור לרשת ה  •
 WINDOWS MEDIAאו שיתופיים המאוחסנים במחשבך בספריית בקבצי וידי, מהמכשיר
PLAYER 

 WINDOWS MEDIA ו גרסת WIFIבכדי להפעיל פונקציה זו תצטרך חיבור  •
PLAYER  11שתותקן על מחשבך*  ומעלה 

ללא שימוש , מקנה לך אפשרות לרכוש קבצי וידאו ישירות מארכוס, מועדון המדיה של ארכוס
 מועדון המדיה של ארכוס: אהר. במחשב

 Windowsשתי שיטות העברת הקבצים לארכוס מהמחשב מצריכות תוכנת   :שים לב
Media Playerמותקנת על מחשבך   
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על מנת ) UPnP ) Universal Plug and Playהארכוס משתמש בסטנדרט של  •
  של מחשבךWINDOWS MEDIA PLAYERלהזרים קבצי וידיאו משותפים מספריית 

 הפעלת קבצי מדיה משותפים ממחשבך: ראה •
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

שבאמצעותם ניתן לשתף קבצי מדיה ) תוכנות(ישנם בשוק מוצרים אחרים * 
 UPnPבסטנדרט 

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

 במחשבים אחרים ברשת
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 השמעת מוסיקה. 2
 

 בכדי להציג את כל Internal Storageבחר בצלמית המוסיקה ואז בחר ב, במסך הבית
 .השירים והתיקיות המאוחסנים בתיקית המוסיקה במכשירך

 
 במחשבים אחרים ברשת

 ים ברשתבמחשבים אחר
 

  סיור בקבצי המוסיקה2.1
 

 סייר המוסיקה וספרית המוסיקה:ישנן שתי סוגי תצוגות לצורך סיור בשירים •

  Backבשתי הדרכים תוכל תמיד לחזור רמה אחת אחורה בהיררכיה באמצעות לחיצה על מקש  •
ת מכל מיקום בממשק תוכל לחזור ישירות למסך הבית על ידי לחיצה והחזקה של צלמי   

 הבית  
 
 
 
 
 
 
 
 

 ספרית הארכוס
 
 מראה את ) תצוגת ברירית מחדל(ספרית המוסיקה  •

     קבצי המוסיקה ממויינים לפי קטגוריות
 במידה וקבצי , )'וכד, אנר'ז, כותרת, אלבום, אמן    (

 .    המוסיקה מכילים תגיות שכאלה
 תתעדכן, כאשר מתווספים קבצי מוסיקה חדשים לארכוס •

 .ית המוסיקה באופן אוטומטי     ספרי
 הם יתוייגו , אם חלק מקבצי המוסיקה לא מכילים תגים •

 .בספריית הארכוס" UNKNOWN)"(     כ 
 

 סייר המוסיקה
 
 סייר המוסיקה מאפשר ניווט בתיקיית  •

 .   המוסיקה שבזיכרון הפנימי במכשירך
 .    זה מבוסס על סייר הקבצים של הארכוס

 Internal Memoryבחר , על מנת להשתמש בסייר •
 
 
 

  להפעיל מחדש את קובץ המוסיקה האחרון שנוגן במידה והופסק באמצעניתן

 .השיר ימשיך להתנגן ברקע, וק בזמן ניגון שירכאשר משאירים את מסך הפלייבק דל
לצפות בתמונות ולגלוש ברשת תוך כדי האזנה , כך ניתן לסייר  בזכרון הפנימי

 של קבצי המוסיקה ישירות מאזור  תוכל לגשת ישירות למסך הפלייבק.  למוסיקה
 Home במסך הפלייבק והקש על Pauseלחץ על,בכדי לעצור את השיר. ההודעות
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 *פריטי תפריט סייר המסיקה וספריית המוסיקה

 
 
 
 
 
nfoI 

 הצגת תיבת הודעה עם כל המידע הדרוש אודות קובץ המוסיקה המודגש -
 

Show Playlist 
 )רשימות השמעה: ראה(פתיחת רשימת השמעה בצד ימין  -
 

File Management 
- Rename :המודגש באמעות המקלדת הוירטואליתמאפשר שינוי שם קובץ המוסיקה  .

 השימוש במקלדת הוירטואלית: ראה
- Delete :מסך אישור יופיע. מאפשר מחיקת קובץ המוסיקה המודגש. 
 

Create Bookmark 
- Resume :הפעלת השיר המודגש מחדש ממיקום הסימניה 
- Clear :מחיקת הסימניה מקובץ המוסיקה המודגש 
 

ookmarkB 
- RESUME :השיר המדגש ממיקום הסימניההתחלת ניגון  
- CLEAR :הסרת הסימניה מקובץ המוסיקה המודגש 

 
 

 
 

Search 
השימוש במקלדת : ראה.  מאפשר חיפוש של שיר ספציפי באמצעות הקלדת מספר אותיות או מילה-

 הוירטואלית
 

ettingsS 
ת מסך הגדרות או א) הגדרות נגן המוסיקה: ראה(ניתן לבחור להציג את מסך הגדרות נגן המוסיקה  -

 ) הגדרות שמע:ראה (השמע
 
 

  השמעת פלייבק2.2
 
 העבר את אצבעך בצורה אנכית על המסך בכדי לסייר ברשימת הקבצים •
 ולחץ שוב בכדי לנגן אותו , לחץ על שיק כדי לבחור אותו •

 
 מסך פלייבק 

 
 Menuצלמית תפריט  .1

BOOKMARKיופיע בתפריט רק אם קיים קובץ מודגש מסומן  

סייר המוסיקה או(פריטי התפריט האפשריים משתנים על פי צורת ההפעלה שתבחר 
 )ספרית המוסיקה
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 Backצלמית חזור  .2
 Homeצלמית בית  .3
 Play/Pauseצלמית  .4
 ה הקודמתרצוע .5
 רצועה הבאה .6
 סרגל התקדמות  .7
 עוצמת שמע .8
 
 
 
 
 

 
 שליטה במסך המגע    

  
               4ראה מספר  (        Pause /         Playלחץ על , להפעיל מחדש את השיר/ בכדי להשהות •

 ).דםובמסך הק
 ) 6 או 5מספר     (                 לחץ על , הקודם/בכדי לנגן את השיר הבא •

   
הקש על מקש חזור          כך תגיע לספריית , על מנת לסייר בקבצים בזמן האזנה למוסיקה •

 )2מספר (המוסיקה או למסך הסייר ממנו הפעלת את השיר הנוכחי 
 

תוכל גם לגרור . תוכל להקיש על סרגל ההתקדמות על מנת לגשת ישירות למיקומים שונים בשיר •
 )7ראה מספר (ל ההתקדמות למיקום אחר בשיר את הסמן בסרג

 
 )8ראה מספר (את סרגל הווליום ניתן לגרור באותה צורה  •

 
 )1ראה מספר (לחץ על צלמית התפריט        , בכדי להציג את פריטי התפריט  •

 
 כדי לחזור למסך הבית הקש על צלמית הבית  •

 
 
 
 
 
 

 
 

 פריטי תפריט פלייבק
 

nfoI 
 ה עם כל המידע הדרוש אודות קובץ המוסיקה המודגשהצגת תיבת הודע -
 

Set Bookmark 
 .ניתן לייצר סימניה אחת בלבד לכל קובץ. הצבת סימניה במיקום הנוכחי בשיר -

 .השיר ימשיך להתנגן ברקע,  משאירים את מסך הפלייבק דלוק בזמן ניגון שירכאשר
לצפות בתמונות ולגלוש ברשת תוך כדי האזנה , כך ניתן לסייר  בזכרון הפנימי

 של קבצי המוסיקה ישירות מאזור  תוכל לגשת ישירות למסך הפלייבק.  למוסיקה
 Homeהפלייבק והקש על  במסך Pauseלחץ על,בכדי לעצור את השיר. ההודעות
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ושם תמצא , גש למסך הבית בתפריט המוסיקה, בכדי להפעיל שיר ממיקום הסימניה -
ולהדגיש את , סיקהניתן גם לגשת לסייר המוסיקה או לספריי המו.  את השיר המסומן

 Clearלחיצה על . (Resumeואז לחץ על ,  מהתפריטBookmarkבחר בפריט . השיר
 ).תמחק את הסימניה מהשיר

 
et RatingS 

 )NONE(או הסרת הדירוג ) 1-5(מאפשר דירוג השיר  -
 

OUT-Switch to TV 
ופציה הזו השתמש בא,  או המטעןmini docה, DVRאם חיברת את מכשירך לטלויזיה דרך תחנת ה -

 .בכדי להעביר את התצוגה מהמסך המובנה בארכוס למסך הטלויזיה
 

ettingsS 
 :ראה (או את מסך הגדרות השמע) ראה בחלק הבא(ניתן לבחור להציג את מסך הגדרות נגן המוסיקה  -

 )הגדרות שמע
 

 
  הגדרות נגן המוסיקה2.3

 
  בתפריטSETTINGSבמצב מוסיקה תוכל לגשת להגדרות נגן המוסיקה דרך פריט  •
 
 .שמאלה לבחירת הגדרה שונה לפרמטר מסויים/השתמש בחיצים ימינה •
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Shuffle& Repeat , Playmode 
 & Repeat וב Playmode הטבלה הבאה מסבירה כיצד יפעל נגן האודיו בהתאם להגדרות שבחרת ב -

Shuffle 
  צלמית תראה את המצב הנוכחי במסך ניגון המוסיקה-
 

playmode Repeat & shuffle פעולת נגן הוידיאו 
Single Normal -ניגון השיר הנוכחי ועצירה  
 Repeat  -שוב ושוב י ניגון השיר הנוכח 
Folder Normal - ניגון כל השירים שבתיקיה הנוכחית אחד אחרי 

 השני ועצירה
 Repeat   - ניגון כל השירים שבתיקייה הנוכחית אחד אחרי 

 השני שוב ושוב
 Shuffle  -ניגון השירים שבתיקייה הנוכחית בצורה אקראית  
 All  Normal -ניגון כל השירים בארכוס אחד אחרי השני ועצירה  
 Repeat  -שוב ס אחד אחרי השני ו ניגון כל השירים בארכ

 ושוב
 Shuffle  ניגון כל השירים בארכוס בצורה אקראית 
Queue  -מע לאחר הרצועה  מאפשר בחירת הרצועה שתוש

 הנוכחית
בחר , עבור לחלון הסייר, בזמן ניגון רצועה -

זוהי הרצועה . ברצועה והדגש אותה ואז פתח אותה
 אשר תושמע לאחר הרצועה הנוכחית, הבאה בתור

  ניתן לבחור שיר אחד להמתנה בכל פעם-
Intro 
 

ניתן .  ניגון השניות הראשונות של כל רצועה- 
  . Intro durationיחה ב להגדיר את אורך הפת

 
 

INTRO DURATION 
 Intro מכוון ל Playmode מגדיר כמה זמן תתנגן כל רצועה כאשר -
 

  הגדרות שמע2.4
 

 מסך זה מאפשר התאמת הגדרות השמע בארכוס לפי טעמך האישי
*Preset 
  מאפשר בחירה מהירה של פרופיל שמע-
*Set Equalizer 
ראה בחלק (בחר באפשרות זו כדי להיכנס למסך האקווליזר .  המותאם מאפשר שימוש בפרופיל השמע-

 )הבא
 
 
 
 

Balance 
  מאפשר איזון של השמע בין ערוץ שמאל לימין בסטריאו-

Reset 
  איפוס של הגדרות השמע לברירות המחדל שלהן-

 כאשר השמע מגיע מהרמקולים המובנים בארכוס, פרמטרים אלה יסומנו באפור*
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 מסך האקולייזר 
 
  ערוצים5 מכשיר הארכוס מכיל אקולייזר של -
 ואז השתמש בחיצים מעלה (Bass, Mid. Bass, Mid. Range, Mid treble, Treble) בחר רצועה -

 ולמטה בכדי לשנות את רמת התדר של טווחים אלה
 
 
 
 
 
 
 

  רשימת השמעה2.5
רשימת השמעה היא רשימה של רצועות אודיו אותן ישמיע נגן המוסיקה באופן אוטומטי אחת אחרי  •

 השניה
 כמה רשימות השמעה שתרצהליצור ולערוך , תוכל לנגן, בארכוס •
 
 

 
 
 

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

 הראשונה
 
 
 
 
 
 
 

 יט רשימת השמעה         פריטי תפר
 

 :פריטים אלה יופיעו כאשר קובץ מוסיקה ספציפי יודגש בפאנל השמאלי
 

ADD TO PLAYLIST 
- Selected File :הוספת הרצועה המודגשת לסוף רשימת ההשמעה הנוכחית. 
- All files : לסוף רשימת ההשמעה הנוכחית) מהפאנל השמאלי(הוספת כל הרצועות 
 

INSERT A PLAYLIST 
- Selected file :הכנסת הרצועה המודגשת לפני הפריט הנבחר ברשימת ההשמעה הנוכחית 

 נמחקת רק הרשימה ולא השירים עצמם, בעת מחיקת רשימת השמעה: שים לב

מומלץ לשנות הגדרות אלה בזמן האזנה למוסיקה על מנת להעריך נכונה את השינויים
 בשמע
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- All files : לפני הפריט הנבחר ברשימת ההשמעה הנוכחית) מהפאנל השמאלי(הוספת כל הרצועות 
 

HIDE PLAYLIST 
 סגירת עורך רשימת ההשמעה -
 

 ) ההשמעהעורך רשימת(פריטי תפריט אלה יופיעו כאשר המיקוד הינו על הפאנל הימני 
 

TRACK 
- Remove track :מחיקת הרצועה המודגשת מרשימת ההשמעה 
- Move :הגדש את הרצועה שברצונך . מאפשר שינוי מיקום הרצועה המודגשת בתוך רשימת ההשמעה

הדגש את המיקום אליו תרצה להעביר את . Move מהתפריט ואז בחר בTrackבחר בפריט , להזיז
 .הרצועה ואשר

 
PLAYLIST 

- Clear:ניקוי רשימת ההשמעה הנוכחית  
- Shuffle : עירבוב אקראי של סדר השירים ברשימת ההשמעה הנוכחית 

 
SAVE PLAYLIST 

- Save : שמירת רשימת ההשמעה הנוכחית לתיקייתplaylists 
- Save As : כמוSaveהשימוש במקלדת הוירטואלית: ראה.  אך גם מאפשר לתת שם אישי לרשימה 

 
 

 חדשה יצירת רשימת השמעה 
 

רשימת .  מהתפריטshow playlistבחר בפריט , כאשר אתה נמצא בסייר המוסיקה .1
רשימת ההשמעה החדשה תכלול את אותם , כברירת מחדל. השמעה תפתח מצד ימין

Menuאותה ניתן להסיר באמצעות , השירים כמו ברשימה האחרונה שנפתחה  Clear .
 .כעת תוכל לשנות את הרשימה

הדגש את השיר ובחר אותו . את השיר שברצונך להוסיף לרשימהאתר , בפאנל השמאלי .2
 .חזור על הפעולה עם כל הרצועות שתרצה. על מנת להוסיפו לרשימה

 
 
 
 
 

 saveואז ב   save playlists בחר ב , כאשר הינך מרוצה מרשימת ההשמעה שהרכבת .3
as 

 במקלדת השימוש: ראה(הכנס את שם הרשימה החדשה באמצעות המקלדת הוירטואלית  .4
 OKובחר ב ) הוירטואלית

 
 
 

  עריכת רשימת השמעה
 :בכדי לערוך רשימת השמעה קיימת

 . ופתח אותהPlaylistהדגש את שורת , בתיקית המוסיקה .1
 .מצד ימין יפתח פאנל ובו תוכן הרשימה. הדגש את רשימת ההשמעה שברצונך לערוך ופתח אותה .2

פתח את התיקייה בפאנל השמאלי : על מנת להוסיף את כל השירים של התיקיה לרשימת ההשמעה
 ALL ובחר ב INSERT IN PLAYLIST או ADD TO PLAYLISTלחץ על . והדגש את השיר הראשון

FILES

 השתמש בטאבים למעבר בין הפאנל השמאלי לימני
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על ידי שימוש בפריטי התפריט , ועות ברשימהלהזיז ולהסיר רצ, לערבב, כעת תוכל להוסיף .3
פריטי תפריט : ראה(פריטי התפריט האפשריים ישתנו בהתאם לפאנל שבו תבחר . המתאימים

 )רשימת השמעה
 על SAVE מהתפריט ובחר ב SAVE PLAYLISTבחר בפריט , לאחר שביצעת את השינויים שרצית .4

  SAVE AS בחר ב אם תרצה לתת לה שם אחר. מנת לשמור את רשימת ההשמעה
 

 
  הכנסת קבצי מוסיקה לארכוס2.6

 
 :ישנן שתי שיטות עיקריות להעברת קבצי מוסיקה לתוך הארכוס

1 . layer Pedia® MindowsW :העתק את קבצי המוסיקה באמצעות ה WINDOWS MEDIA 
PLAYER  או מתקדמת יותר11 גרסה  

על מנת לסנכרן ) SYNCטאב ( ומעלה WINDOWS MEDIA PLAYER 11השתמש ב  -
 הכנסת קבצים לתוך הארכוס להרחבה ראה . את קבצי המוסיקה שבמחשב עם הארכוס

 
 
2 .Windows® Explorer :העתק והדבק את קבצי המוסיקה ממחשבך לתיקיית הוידיאו של הארכוס 
 
 
 
 
 
 

 לנתק את הארכוס מהמחשב ראה את הפרק בנושא העברת קבצים/בכדי ללמוד כיצד לחבר
 
 

 לארכוס ) CD(ברת אוסף תקליטורים הע
 ומעלה Windows Media Player 11תוכל ליצור בקלות קבצי מוסיקה באמצעות מחשבך על ידי שימוש ב 

 :להמרת התקליטורים שלך לפורמט המתאים לארכוס
  ישאל אותך באיזו פעולה לנקוטWINDOWSו, הנח תקליטור מוסיקה במחשבך .1
.  יתחיל לקרוא מהתקליטורWINDOWS MEDIA PLAYERו , RIP MUSIC FROM CDבחר  .2

בהתאם למה שתבחר , WMAאו  MP3השירים יימשכו באופן אוטומטי מהתקליטור ויקודדו לפורמט 
 WMAברירת המחדל היא פורמט . WINDOWS MEDIA PLAYERבאפשרויות של 

 האלבום יהפוך לחלק מספריית המוסיקה, עם סיום פעולה זו .3
 ללמוד כיצד להעביר את המוסיקה לתוך הארכוס בכדי העברת קבציםראה  .4
 

  WINDOWS MEDIA PLAYERראה את הוראות עזרה ל 
  למידע נוסף

 
  

 
  

 
 
 
 
 
 

בכדי לדעתבדוק את החוקים והתקנות במדינתך  •
האם מותרת העתקה פרטית של התקליטורים 

 לשימוש אישי
תקליטורי מוסיקה מסויימים הינם בעלי הגנה  •

מיוחדת מפני העתקה אשר לא תאפשר ל
Windows Media Player להפיק מהם קבצי 

 מוסיקה

 Windowsשתי שיטות העברת הקבצים לארכוס מהמחשב מצריכות תוכנת   :שים לב
Media Playerמותקנת על מחשבך   
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  ניגון קבצי מוסיקה משותפים ממחשבך2.7  

 
ישירות , יש  לך אפשרות לנגן,  הביתית שלךWIFIכאשר הארכוס מחובר לרשת ה  •

 WINDOWSאוחסנים במחשבך בספריית קבצי מוסיקה שיתופיים המ, מהמכשיר
MEDIA PLAYER 

 ומעלה שתותקן על WINDOWS MEDIA PLAYER  11 ו גרסת WIFIתצטרך חיבור , לשם כך •
 מחשבך

 
 
 
 
על מנת להזרים קבצי מוסיקה ) UPnP ) Universal Plug and Playהארכוס משתמש בסטנדרט של  •

  של מחשבךWINDOWS MEDIA PLAYERמשותפים מספריית 
 )UPnP(הפעלת קבצי מדיה משותפים ממחשבך: ראה •

 
 
 
 
 
 
 
 

 UPnPקיימים מוצרים אחרים בשוק שבאמצעותם ניתן לשתף קבצים באמצעות סטנדרט 

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

 במחשבים אחרים ברשת
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 צפיה בתמונות. 3
 

 להצגת כל התמונות Internal Memory ואז בחר ב Photoבמסך הבית בחר את צלמית 
 .והתיקיות המאוחסנות בתיקית התמונות שבמכשירך

 
 
 
 

  סיור בתמונות3.1
 
 .נות שבזכרון הפנימי של ארכוססייר התמונות יאפשר לך לנווט בין תיקיות התמו •
מכל          . Backניתן לחזור רמה אחת אחורה בממשק על ידי לחיצה על צלמית  •

 מקום בממשק תוכל לנווט ישירות למסך הבית באמצעות לחיצה על צלמית הבית 
  

 
 סייר התמונות

 
  מראה את כל התמונותPHOTOהמסך הראשון במצב  •

 יקיית תמונותותתי התיקיות המוקמים בת
 הדגש את התצוגה המקדימה, בכדי לצפות בתמונה •

 אם תמונה נמצאת בתת תיקייה של תיקית . ופתח אותה
 פתח את תת התיקייה ותראה את התמונה , התמונות

 סייר התמונות שלך גם מאפשר לראות •
 את התמונות מסודרות על פי תאריך

 
 
 
 
 

 פריטי תפריט סייר התמונות 
nfoI 

 יבת הודעה עם כל המידע הנחוץ אודות התמונה המודגשתתצוגת ת -
 

File Management 
- Delete :מסך אישור יופיע. מאפשר מחיקת תמונה מודגשת. 
 

Start Slideshow 
  תחילת תצוגת שוקפיות ממיקום התמונה המודגשת -
 

Create Bookmark 
 Menu יצירת קיצור דרך לתמונה זו על מסך הבית מתפריט -
 
 

 יר התמונות מופיעה תמונה ממוזערת עבור כל  תמונהבסי

 פיה בתמונה או במצגת השקופיות שנצפו אחרונותניתן להתחיל מחדש צ
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gsettinS 
 )הגדרות תצוגת תמונות: ראה(הצגת מסך הגדרות תמונה  -
 
 
 
 
 
 

 
 

  הצגת התמונות3.2
 

 הדגש את התמונה הממוזערת המתאימה ופתח אותה, על מנת לצפות בתמונה
 

 מסך הצגת התמונות
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 שליטה במסך המגע   

 
  Play   /      Pauseלעצור הצגת שקופיות לחץ על צלמית /בכדי להתחיל •
 .לחץ שוב, בכדי להעלימו. לחץ פעם אחת על כל מקום במסך, להצגת התפריט •
העבר אצבע מימין לשמאל . העבר את אצבעך על גבי המסך מצד שמאל לימין, להצגת התמונה הבאה •

 .על מנת לחזור לתמונה אחת אחורה
 .  ללמעלההעבר אצבעך מלמטה,  מעלות נגד כיוון השעון90בכדי לסובב תמונה ב  •
 .העבר אותה מלמעלה ללמטה,  מעלות עם כיוון השעות90בכדי לסובב את התמונה ב  •
תוכל להעביר את . להגדלת התמונה הנוכחית החזק כל מקום במסך עד שתהיה מרוצה מרמת הזום •

על כל ( במהירות(הקש פעמיים , להצגת התמונה בפורמט הטבעי שלה. אצבעך כדי  להזיז את התמונה
 .סךמקום במ

 .תוכל להשתמש בסרגל ההתקדמות כדי לגשת ישירות לתמונה אחרת בתיקיה הנוכחית •
       Menuלחץ על צלמית ה, להצגת פריטי התפריט האפשריים •
ליציאה ממסך תמונה ולגישה ישירה  .     Backלחץ על צלמית , Photoולחזרה לסייר , לסגירת התמונה •

  Homeלחץ על צלמית , למסך הבית

 פריטי התפריט הזמינים ישתנו בתלות במיקומך בסייר התמונות
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 יטי תפריט הצגת התמונות פר
 

nfo I 
    תצוגת תיבת הודעה ובה המידע הנחוץ אודות התמונה הנוכחית-
 

Zoom 
 להוציא מהגדלה את התמונה הנוכחית/ בכדי להגדילSlider השתמש ב-
 

otateR 
  מעלות נגד כיוון השעון90 בכדי לסובב את התמונה LEFTבחר  -
 לות עם כיוון השעון מע90 בכדי לסובב את התמונה RIGHTבחר  -
 

tart SlideshowS 
 החל הצגת שקופיות מהתמונה הנוכחית -
 ויאשפר עצירת תצוגת השקופיות,  מהתפריט יופיעPAUSE SLIDESHOWפריט  -
 

Set as Wallpaper 
 הגדרת התמונה הנוכחית כתמונת הרקע של ארכוס -
 
 

OUT-Switch to TV 
השתמש באופציה הזו ,  או המטעןmini docה, DVRאם חיברת את מכשירך לטלויזיה דרך תחנת ה -

 .בכדי להעביר את התצוגה מהמסך המובנה בארכוס למסך הטלויזיה
 

ettingsS 
 )ראה החלק הבא(  הצגת מסך הגדרות תצוגת התמונות -
 
 

  הגדרות תצוגת התמונות3.3
 
 תוכל להכנס למסך הגדרות תצוגת , במצב תמונות •

 ט  בתפריSETTINGSתמונות דרך פריט 
 ימין לבחירת הגדרה שונה /השתמש בחיצים שמאל •

 לפרמטר
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Picture Pause 
 הגדרת הזמן שבו כל תמונה תוצג במהלך הצגת השקופיות -
 

ransitionT 
 ישנם מספר אפקטים מהם תוכל לבחור. הגדרת אפקט מעבר בין תמונות -
 

equenceS 
התמונות יוצגו , SHUFFLEאם הפרמטר  מכוון ל ). SHUFFLE(ניטרול מצב תצוגה אקראית / איפשור-

 NORMALבחר , בכדי לנטרל מצב זה. באופן אקראי
 

ormatF 
 מאפשר שינוי אופן תצוגת התמונה -
- Original :הצגת התמונה כולה בפורמט המקורי שלה 
- Full Screen :יתכן , בכדי שתתאים למסך הארכוס. הגדלת התמונה כך שתמלא את המסך כולו

 .לרוב מחלקה העליון או התחתון, חתוך חלקים קטנים מהתמונהומכשירך י
- Fit to Width :הגדלת התמונה כך שתתאים לרוחב המסך 
 
 
   הפעלת הצגת השקופיות3.4    
 
ובחר בפריט ,  או בזמן צפה בתמונותPHOTOהדגש את קובץ התמונה בסייר , בכדי לצפות בשקופיות •

START SLIDESHOWצלמית  מהתפריט או לחץ על Play         
 PAUSE SLIDESHOWניתן לעצור את ההצגה בכל זמן על ידי בחירת פריט , בזמן הצגת השקופיות •

   Pauseמהתפריט או על ידי לחיצה על צלמית 
הגדרות : ראה (PHOTOניתן להגדיר את משך הזמן בו כל תמונה תוצג ואת אפקט המעבר בהגדרות  •

 )תצוגת התמונות
 
 ונות למכשיר הארכוס הכנסת תמ3.5

 
 :ישנן שתי שיטות עיקריות להעברת קבצי תמונה לתוך הארכוס

1 . layer Pedia® MindowsW :העתק את קבצי התמונה באמצעות ה WINDOWS MEDIA 
PLAYER  או מתקדמת יותר11 גרסה  

על מנת לסנכרן ) SYNCטאב ( ומעלה WINDOWS MEDIA PLAYER 11השתמש ב  -
 הכנסת קבצים לתוך הארכוס להרחבה ראה . שבמחשב עם הארכוסאת קבצי התמונה 

 
 
2 .Windows® Explorer :העתק והדבק את קבצי התמונה ממחשבך לתיקיית הוידיאו של הארכוס 
 
 
 
 
 
 

 לנתק את הארכוס מהמחשב ראה את הפרק בנושא העברת קבצים/בכדי ללמוד כיצד לחבר

 Windowsשתי שיטות העברת הקבצים לארכוס מהמחשב מצריכות תוכנת   :שים לב
Media Playerמותקנת על מחשבך   
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 )UPnP( הפעלת קבצים משותפים ממחשבך 3.6

 
 

, יש  לך אפשרות לצפות,  הביתית שלךWIFIכאשר הארכוס מחובר לרשת ה  •
בקבצי תמונה שיתופיים המאוחסנים במחשבך בספריית , ישירות מהמכשיר

WINDOWS MEDIA  
 ומעלה שתותקן על WINDOWS MEDIA PLAYER  11 ו גרסת WIFIתצטרך חיבור , לשם כך •

 מחשבך
 
 
 
 
על מנת להזרים תמונות ) UPnP ) Universal Plug and Playהארכוס משתמש בסטנדרט של  •

  של מחשבךWINDOWS MEDIA PLAYERמשותפות מספריית 
 )UPnP(הפעלת קבצי מדיה משותפים ממחשבך: ראה •

 
 
 
 
 
 
 
 

 UPnPקיימים מוצרים אחרים בשוק שבאמצעותם ניתן לשתף קבצים באמצעות סטנדרט 

ניתן ,   ומעלה על מחשבךWindows Media Player 11אם אין באפשרותך להתקין
סיור : ראה.  שבך דרך סייר קבצי הארכוסלגשת ולהזרים את הקבצים ממח

 במחשבים אחרים ברשת
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 השימוש בסייר הקבצים. 4
סייר הקבצים של ארכוס מעניק לך את האפשרות לנווט במערכת הקבצים שבזכרון הפנימי של 

 Fileואז לחץ על ,  בצידו הימני של המסךApplicationלחץ על טאב , במסך הבית. וסארכ
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  •
 העתקה והעברה : ראה(     או להזיז קבצים ותיקיות 

 )של קבצים ותיקיות
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  ניווט4.1 
 

 שליטה במסך המגע 
 

תוכל . ניתן לגרור את סרגל הגלילה למעלה ולמטה כדי לגלול את רשימת הקבצים למעלה ולמטה •
 .לגלול מהר יותר על ידי לחיצה מעל או מתחת לסמן בסרגל הגלילה

 .ואז לחץ עליו שוב, לחץ עליו לשם הדגשה, כדי לפתוח קובץ או תיקיהב •
 .לחץ ישירות על הפאנל שברצונך להדגיש, בכדי לעבור בין הפאנל השמאלי לימני •
   Menuלחץ על צלמית , להצגת פריטי התפריט האפשריים •
ל מקום מכ         . Backניתן לחזור רמה אחת אחורה בממשק על ידי לחיצה על צלמית  •

 בממשק תוכל לנווט ישירות למסך הבית באמצעות לחיצה על צלמית הבית 
 
 
 

           פריטי תפריט הסייר
 
 
 
 

nfoI 

 :אודות הזכרון הפנימי של ארכוס
 MUSIC, PICTURES, VIDEO, PLAYLISTS:  את שם התיקיה המקוריתאל תמחק או תשנה

מובילות הישר לתיקיות אלה ) …"video", "music", "photo"( הבית צלמיות מסוימות במסך. 'וכו
 .ויתכן שלא יפעלו אם התיקיות יימחקו או ששמם ישתנה

 יתכן שחלק מפריטי התפריט לא יופיעו אם הם אינם זמינים לקובץ או לתיקיה המודגשיםשים לב כי
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 תצוגת תיבת הודעה ובה מידע אודות הקובץ המודגש -
 

Select Mode 
 פשוט, להעביר או למחוק,  הפעלת מצב בחירה המאפשר בחירת תיקיות או קבצים שברצונך להעתיק-

 בכדי Navigationבחר במצב ). התיקיה/המופיעה לצידו השמאלי של הקובץ(באמצעות סימון התיבה 
 וחזור לסייר הקבצים הרגיל, לנטרל את מצב הבחירה

 
reate FolderC 

  צור תיקיה במיקום הנוכחי-
השימוש במקלדת : ראה( עליך להכניס את שם התיקיה באמצעות המקלדת הוירטואלית -

  )הוירטואלית
 

ile ManagementF 
- RENAME : ראה. (מאפשר שינוי שם הקובץ או התיקיה המודגשים באמצעות המקלדת הוירטואלית :

 )השימוש במקלדת הוירטואלית
- DELETE : מסך אישור יופיע). על כל תוכנם(מאפשר מחיקת הקובץ או התיקיה המודגשים. 
 

opyC 
-  COPY :למיקום שתגדיר בפאנל הסיירמאפשר העתקת הקובץ או התיקיה המודגשים  
- COPY ALL FILES :מאפשר העתקת כל הקבצים שבתיקיה הנוכחית למיקום שתגדיר בפאנל הסייר 
- MOVE :מאפשר העברת הקובץ או התיקייה המודגשים למיקום שתגדיר בפאנל הסייר 
 
 

 העתקת והעברת קבצים ותיקיות
  או להעבירהתיקייה שתרצה להעתיק/הדגש את הקובץ, בפאנל השמאלי •
 התיקייה/נווט למיקום אליו תרצה להעתיק את הקובץ, בפאנל הימני •
 או COPY, COPY ALL FILES מהתפריט ואז בחר COPYבחר בפריט , חזור לפאנל השמאלי •

MOVE ,בתלות בפעולה אותה תרצה לבצע. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  השימוש במקלדת הוירטואלית4.2
או כאשר , למשל שינוי שם של קובץ או תיקיה, הקלדת טקסטהמקלדת הוירטואלית הינה ממשק המאפשר 
 .תרצה לתת כותרת לרשימת השמעה שיצרת

 Homeצלמית הבית  .1
 Backצלמית חזור  .2
 תיקיה/שם נוכחי של קובץ .3
 מחיקת התו שלפני הסמן .4
 Tabמקש  .5
 Shiftמקש  .6

ירת הקבצים או התיקיות אותן המאפשר בח,  מהתפריט  Select Modeתוכל גם להשתמש בפריט 
המופיעה לצידו השמאלי (להזיז או להסיר פשוט באמצעות סימון התיבה המתאימה , תרצה להעתיק 

 )התיקיה/של הקובץ
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מנטרל את הפונקציות /מאפשר:  ירוקAltמקש  .7
 )הצבועות בירוק(המשניות של המקשים 

מנטרל את הפונקציות /מאפשר:  כחול Altש מק .8
 )הצבועות בכחול(המשניות של המקשים 

 הזזת הסמן תו אחד שמאלה .9
 הזזת הסמן תו אחד ימינה .10

 יתכן שהמקלדת הוירטואלית תשתנה בהתאם למודל •
 זה אומר שהוא מנוטרל, אם מקש מסויים הוא שקוף •

 
 שליטה במקלדת מסך המגע 
 

 .על המקש המתאיםלחץ , לכניסה לתו מסויים •
 )2ראה מספר      (Backלחץ על צלמית , ליציאה מהמקלדת ללא שמירה •
 .מסך אישור יופיע.   לשמירה ויציאה מהמקלדתOKלחץ על מקש , כאשר אתה מרוצה מהשם •
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 WIFIחיבור ל . 5
 
 

 
 

בכל .  התחברות אשר יאפשר לךWIFIלשם כך עליך להימצא באזור עם  . WIFIעליך להגדיר רשת , ראשית
 .הוא ינסה להתחבר אליה, פעם שהארכוס ימצא בטווח של רשת שכבר הגדרת במכשיר

  
 WIFI כיצד לשפר את קליטת ה

 
 המנע,  של מכשירךWIFIבכדי לשפר את קליטת ה

 WIFIמלשים את אצבעך ולחסום את אזור אנטנת ה
 ).האזור המסומן באדום בתמונה שמשמאל(

 
 
 
 
 
 

 
 WIFIאיפשור 

 
 ולהגדיר WIFIתצטרך להפעיל את ה, לפני אתחול של אפליקצית אינטרנט כגון סייר רשת או טלויזית רשת

 .WIFIרשת 
        Setingsכ לחץ על צלמית "אח        . Menuגש למסך הבית ולחץ על צלמית . 1
 Wireless Control בחר ב Settingsבמסך . 2
 
 
 
 
 
הארכוס יסרוק . WIFI Settingsואז בחר ב ,  בכדי להפעילוWIFIורת ה לחץ על ש,  מכובהWIFIאם ה . 3

 .ויציגן בתחתית המסך,  זמינותWIFIאוטומטית רשתות 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 זכור לנטרלם בכדי לשמור על הסוללה, Bluetoothאו  WIFI כאשר אין לך צורך בחיבור
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 הארכוס יתחבר אוטומטית,  מאופשרWIFIכאשר ה •

 .לרשת המוגדרת הנמצאת בטווח
 הוא, במידה והארכוס ימצא רשת שאיננה מוגדרת •

     בפינה השמאלית של יציג צלמית הודעה   
 גרור את הסרגל העליון כלפי מטה בכדי . הממשק

 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 •
הארכוס ינסה . Connectואז לחץ על , *הכנס את המידע הנדרש. שת אליה תרצה להתחברלחץ אל הר •

 . באמצעות הפרמטרים שהגדרתWIFI hot spotליצור קשר ל
 
 
 
 
 
 
 
 

 חיבורים מתקדמים

  ואז   Menuלחץ על צלמית , WIFI Settingsבמסך ,  זמינות WIFIבכדי לסרוק ידנית רשתות  •
 Scanהקש על 

 Addגלול למטה את המסך ובחר ב ,  אליה אתה רוצה להתחבר לא מופיעה ברשימהWIFIאם רשת ה  •
a WIFI Network . הכנס את ההגדרות המתאימות ולחץ עלSave 

ואז , Menuלחץ על צלמית , )' וכדRegulatory Domain, IP Adress(לכניסה לפרמטרים מתקדמים  •
השיג את המידע הדרוש ממנהל הרשתניתן ל: פרמטרים נוספים יופיעו. Advencedלחץ על 

עבור רשתות מאובטחות .   אין צורך להכניס מידע מיוחד כלשהוWIFIבשביל גישה חופשית לנקודות
 או שתצטרך נקודת גישהWPA2 או WEP ,WPAמסוג ) תיות או מספריםסדרת או(תצטרך  מפתח 

  .WPS (WIFI Protection Standart)     מסטנדרטWIFI שמשתמשת בהגנת גישה ל WIFIל
 .  בכדי  להשיג את הפרמטרים הנדרשיםWIFIבדוק עם מנהל רשת ה
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 WIFIאינטרנט ומאפייני . 6     
 

 WIFIוכי הינך מחובר לרשת ,  פועל במכשירךWIFIוודא כי ה, לפני הפעלת אפליקצית האינטרנט
 
 
 
 

 
  סיור ברשת6.1

 
 

 הפעלת סייר הרשת
 

מצעות לחיצה על טאב תוכל להכנס לסייר הרשת גם בא. Browserממסך הבית לחץ ישירות על צלמית  
 .האפליקציה בצידו הימני של המסך

 .סייר הרשת פשוט ייפתח  ותוכל להתחיל לסייר ברשת, אם אתה כבר מחובר לרשת •
 מסויימות רק WIFIרשתות . לא כל הרשתות האלחוטיות מציעות גישת אינטרנט: לתשומת לבך •

 ללא חיבור אינטרנט, מחברות מספר מחשבים יחד
 
 
 

 
 סייר הקבציםהשימוש ב

בכדי להיכנס ללינק פשוט לחץ . תוכל להשתמש באצבעך בכדי לגלול את המסך אנכית או אופקית •
 .עליו

לצפות בכולם על המסך ואז להקיש על אחד מהם כדי לצפות , ניתן לפתוח מספר דפי רשת בו זמנית •
 .בו במסך מלא

         Backלחזרה לדף הקודם בו סיירת לחץ על מקש  •
         Menuציג את פריטי התפריט הזמינים לחץ על כדי לה •
        Homeלגישה ישירה למסך הבית לחץ על צלמית  •
 כאשר תלחץ ארוכות על צלמית ייפתחו בפניך אפשרויות נוספות, במקומות מסויימים בסייר הרשת •
לחץ על השדה ואהשתמש במקלדת הוירטואלית כדי להדפיס את , בכדי למלא שדה טקסט •

 ורמציה הנדרשתהאינפ
 
 

 פריטי תפריט סייר
Go 

הכנס את הכתובת באמצעות . מאפשר הכנסת כתובת האתר אליו תרצה להכנס -
  כדי לראות את האתר במסך הנוכחיGoלחץ על . המקלדת הוירטואלית

 
Bookmarks 

 Bookmarks, Most Visited, History:  תראה שלוש תוויותBookmarks Managerבפתיחת ה  -
- Bookmarks :פשוט לחץ על אחת מהן בכדי שתיפתח . כאן תוכל לראות את רשימת הסימניות שלך

לתת לה שם , תוכל לערוך אותה(החזקה של סימניה תיתן לך גישה לכמה אפשרויות . בחלון הנוכחי

: ראה(רשת מסויימים יתכן כי לא תוכל לגשת לדפי , אם התאריך והשעה אינם מכוונים כהלכה
 )Date & Timeהגדרות

 WIFIחיבור ל:  למידע נוסף על איך להתחבר לאינטרנט ראה
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 ובחר את שם Add Bookmarkפשוט לחץ על , בכדי להכניס סימניה חדשה). 'למחוק אותה וכד, חדש
או שתוכל להשתמש בצלמית התפריט        המאפשרת לסמן את הדף , ה החדשהוכתובת הסימני

 .האחרון בו ביקרת
 (History) ולהיסטוריה (Most Visited)שני הטאבים האחרים מאפשרים כניסה לאתרים הנצפים ביותר  -

 .צלמית התפריט מאפשרת למחוק את ההיסטוריה. 
 

Windows/ New Window 
 כדי Windowsהקש על , כשיש מספר חלונות פתוחים. שיםמאפשר פתיחת חלונות חד -

ואז פשוט לחץ על אחד מהחלונות הקטנים בכדי לראותו . שכולם יוצגו במסך אחד
 במסך מלא

 
topS/ Refresh 

 במידה ונמצא בעת טעינה, הפסקת טעינת הדף -
 במידה והופסקה טעינה, רענון הדף הנוכחי -
 

Forward 
 מעבר לדף הבא אליו סיירת -
 

reMo 
 ")הגדרות", "הורדות", "דף מידע", "בחר טקסט", "מצא בטקסט(" מתן גישה לאפשרויות נוספות -
 
 
 
 
 

 
  הפעלת קבצי מדיה משותפים ממחשבך6.2

 
ישירות , הארכוס נותן לך את האפשרות לצפות,  הביתית שלךWIFIכאשר אתה מחובר לרשת ה •

המאוחסנים במחשבך בספריית ) או תמונותמוסיקה , וידיאו(בקבצי מדיה משותפים , מהמכשיר
WINDOWS MEDIA 

 ומעלה שיותקן על  WINDOWS MEDIA PLAYER 11 ול WIFIעל מנת שזה יפעל תזדקק לחיבור  •
 *מחשבך

זה שימושי בעיקר כשיש לך ספריית מוסיקה או וידיאו גדולה ואינך יכול להכניס את כל התוכן לכונן  •
 הקשיח של הארכוס

להזרמת קבצי מדיה משותפים ממחשבך ) UPnP) Universal Plug and Playהארכוס משתמש ב  •
 .לספריית המדיה

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Activeתוכנות או שליטת , שים לב כי יתכן שמאפייני רשת מסויימים המצריכים מחברים מיוחדים
X , לא יעבדו בגרסה הייחודית הזו של חיבור רשת 
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 הזרמת קובץ וידיאו משותף מהמחשב והצגתו בטלוויזיה

,   ומעלה על מחשבךWindows Media Player 11אם אין באפשרותך להתקין *
סיור : ראה.  ניתן לגשת ולהזרים את הקבצים ממחשבך דרך סייר קבצי הארכוס

 במחשבים אחרים ברשת
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  WINDOWS MEDIA PLAYERהגדרת אפשרויות השיתוף של  

 
 )WIFIחיבור לרשת הראה   (WIFIחבר את הארכוס לרשת ה .1
 
 והפעל את  WIFIבר את מחשבך לאותה רשת ח .2

windows media player ומעלה11  גרסה  
 
 MEDIA SHARINGובחר ב , LIBRARYלחץ על טאב  .3
 
 צלמית . OKוהקלק על , SHARE MY MEDIA TOבדוק את תיבת  .4

 *עם סימן אזהרה לידה, בחלון הארכוס תופיע
 
 
 

 
 
 
 
 ALLOWבחר בצלמית ארכוס והקלק על מקש . 5
להכניס את שם קבצי המדיה , למשל, תוכל. SETTINGSלחץ על , על מנת לשנות את הגדרות השיתוף. 6

 . לשמירת השינוייםOKלחץ . לאחר מכן תראה את השם הזה בארכוס. המשותפים
 MEDIA SHARING לסגירת חלון  OKלחץ . 7
 משותפים ממחשבך ולהתחיל לצפות בקבצי מדיה , WINDOW SMEDIA PLAYERתוכל לסגור את . 8

 )ראה החלק הבא(ישירות בארכוס 
 

 הפעלת קבצי המדיה המשותפים בארכוס
צריך להיות לך אופציית , כמו כן.  אליה מחובר הארכוסWIFIמחשבך צריך להיות מחובר לאותה רשת 

 )ראה החלק הקודם (WINDOWS MEDIA PLAYERשיתוף מוגדרת ב 
 Networksאו תמונות ובחר ב מוסיקה , במסך הבית לחץ על וידיאו. 1
 .WIFI בכדי לסרוק מכשירים או מחשבים המשתפים קבצי מדיה על רשת ה Networks UPnPבחר ב . 2
. הם אמורים להופיע, WINDOWS MEDIA PLAYERאם הכנסת שם עבור קבצי המדיה המשותפים ב . 3

 .קבצי הוידיאו או המוסיקה המשותפים, ותראה את כל התמונות, פתח אותם
 WINDOWS MEDIAתהיה לך גישה לכל קבצי הוידיאו המאוחסנים בספריית , אם אתה במצב וידיאו •

 במחשבך
מצבי המוסיקה והתמונות יאפשרו לך גישה לכל המוסיקה והתמונותהמאוחסנים בספריית , באותו אופן •

WINDOWS MEDIA במחשבך  
 
 
 
 

 
 

בפעם הראשונה שתגדיר את האפשרויות : שים לב*
יתכן ויקח למחשבך מספר דקות להציג את צלמית , בארכוס
 הארכוס

 WIFIיתכן כי יהיו קבצי וידיאו באיכות גבוהה מאוד אשר יצריכו חיבור : לתשומת ליבך
יתכן ומהירות , WIFIאם הארכוס מרוחק מאוד מקופסת ה. המעביר מידע במהירות גבוהה

 החיבור תופחת ולא תאפשר לחלק מקבצי הוידיאו לזרום ממחשבך לארכוס ולטלוויזיה
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 סיור במחשבים אחרים ברשת

 
בתיקיות משותפות של מחשבים אחרים ברשת * תוכל לסייר, Windowsכאשר אתה מחובר לרשת  •

 .באמצעות סייר הקבצים של ארכוס
 )WIFIהחיבור לרשת ה: ראה( שלך WIFIחבר את הארכוס לרשת ה •
לפתיחת  File Managerולחץ על , לחץ על טאב האפליקציה בצידו הימני של המסך, במסך הבית •

אם מכשירך מחובר ). Network(שורה הראשונה ברשימה בחר ב, בפאנל השמאלי. סייר הקבצים
 ואז תוכל לבחור במחשב WINDOWS הוא יחפש אחר מחשבים אחרים ברשת הWIFIלנקודת 

 .ולסייר בקבצים המשותפים שלו
 
 
 
 
 

תוכל להפעיל קבצי מדיה או להעביר כל קובץ שהוא ממחשב שנמצא , באמצעות הסייר הכפול של ארכוס
וכל גם להעביר קבצים ממכשירך למחשב עם תיקיה בעלת הרשאות כתיבה שנמצא ת. ברשת אל מחשבך

 )העתקת והעברת קבצים ותיקיות: ראה(ברשת 
 
 
 
 
 
 

  מועדון המדיה6.3
 

יתר . ללא צורך בחיבור למחשב, מועדון המדיה מקנה לך גישה לסרטים ומוסיקה ישירות ממכשיר הארכוס
וכל , שירך ולרכוש או לשכר תכני מוסיקה או וידיאו לטלויזיה שלך למכDVRתוכל לחבר את תחנת ה, על כך

 .זאת בנוחות שבביתך
. WIFIליין ישירות על ארכוס דרך ה-תצטרך לרשום את מכשירך און, בכדי להפעיל את מועדון המדיה .1

  (register/mco.archos.www) אפשר גם להירשם דרך אתר ארכוס
 )WIFIהחיבור לרשת ה: ראה (WIFIוודא כי הגדרת את מכשירך כך שיוכל להתחבר לרשת ה .2
  ובחר בקטגוריה  Media Clubבחר ב , במסך הבית  .3

 
 

אם למחשב בו נמצאים הקבצים המשותפים יש בדרך כלל שם משתמש וסיסמא של 
Windows ,אתה תתבקש להכניסם בכדי שתוכל להיכנס לתיקיות ולקבצים הרלוונטיים 

יחפש המכשיר אחר רשתות זמינות ,  לא מאופשר או אם אינך מחובר לרשתWIFIאם ה
 ויתחבר לרשת מוכרת או שיציג רשימה של רשתות זמינות אשר לאחת מהן תוכל להתחבר

מוסיקה שרכשת /תהיה בידרך האפשרות להתחיל לנגן וידיאו, בתלות במהירות החיבור שלך
המוסיקה שתקבל ממועדון המדיהישמרו / הוידיאו.  או שכרת תוך כדי העלאת הקבצים

 )' וכד AMC, Fnac, Cinema now(ת תיקית האב חפש א. מוסיקה /בתקיות וידיאו

תצטרך , בכדי שתוכל לצפות במספר ערוצים של טלויזית האינטרנט ישירות ממכשיר הארכוס
 לרשום את מכשירך 
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 *WIFIראשית התחבר לרשת ה .1
 Web TV ואז בחר Media Clubבחר ב , במסך הבית  .2
סייר בין . 'וכד" מועדפים", "אנר'ז", "יקוםמ" מסודר קטגוריאלית בקטגוריות כגון Web TVממשק ה .3

 .הערוצים בכדי לבחור באיזה מהן תרצה לצפות
 
 
 
 

בחירה בצלמית התפריט        תציג מספר . ערוץ הטלויזיה שתבחר ייפתח בנגן הוידיאו. 4
 :אפשרויות

Info 
  לצפיה במידע אודות ערוץ הטלויזיה-
 
 Remove Favorites/ Add to Favorites 
כל ). או הסרתה מרשימת המועדפים(הוספת תחנת הטלויזיה ברשת הנוכחית כמועדפת  -

Media Clubהתחנות המועדפות יהיו נגישות ישירות מ  Web TV Favorites 
 

Format 
 מאפשר שינוי תצוגת התמונה

 
Sound 

 )הגדרות שמע: ראה(הצגת מסך הגדרות הסאונד 
 

 
  האזנה לתחנות רדיו ברשת

 
 
 

 
 *WIFI התחבר לרשת הראשית .1
 Web Radio ואז בחר Media Clubבחר ב , במסך הבית  .2
. 'וכד" מועדפים", "אנר'ז", "מיקום" מסודר קטגוריאלית בקטגוריות כגון Web Radioממשק ה .3

 .סייר בין הערוצים בכדי לבחור לאיזה מהם תרצה להאזין
 
 
 

ירה בצלמית התפריט        תציג בח. השידור  שתבחר ייפתחו בנגן המוסיקה/ תחנת הרדיו. 4
 :מספר אפשרויות

Info 
 השידור/  לצפיה במידע אודות תחנת הרדיו-

Remove Favorites/ Add to Favorites 
כל התחנות ). או הסרתה מרשימת המועדפים( הוספת תחנת הרדיו ברשת הנוכחית כמועדפת -

Media Clubהמועדפות יהיו נגישות ישירות מ  Web Radio Favorites 
Sound 

)הגדרות שמע: ראה(הצגת מסך הגדרות הסאונד 

  WIFIחיבור לרשת ה: למידע נוסף אודות החיבור לאינטרנט ראה

על מכשירך , פי תחנות רדיו ברשת ולשידורים מרחבי העולםכדי שאפשר יהיה להאזין לאל
 .להיות רשום

  WIFIחיבור לרשת ה: למידע נוסף אודות החיבור לאינטרנט ראה
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 העברת קבצים. 7
 
 
 

 
  חיבור הארכוס למחשב7.1

 
  המצורף לארכוסUSBחבר את כבל ה.  1

  של הכבל למחשבUSBחבר את קצה ה .2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . הארכוס יעלה וישאל אותך האם תרצה לחבר אותו או לא .3
 תוכל תמיד, תבחר לבטל את החיבוראם .     בחר לחבר אותו

     לגרור את הסרגל העליון כלפי מטה בכדי לחשוף את הודעת 
  ולבחור לחברוUSB    חיבור ה

 
 
 
 
 
 
 

 הארכוס יתחיל להיטען . צלמית הארכוס תופיע על המחשב .4
 .וכעת תוכל להתחיל בהעברת קבצים לתוכו

 
 
 
 
 

 Windowsעליך להתקין על מחשבך , בכדי לחבר את מכשיר הארכוס למחשב: שים לב
Media Player® 11או גרסא מתקדמת יותר  
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  הכנסת קבצים למכשיר הארכוס7.2

 
 :י שיטות עיקריות להעברת קבצי וידיאו לתוך הארכוסישנן שת

 או מתקדמת 11 גרסה WINDOWS MEDIA PLAYER  ההעתק את קבצי הוידיאו באמצעות . 1
 יותר

מוסיקה ותמונות , הוא יוסיף סרטים.  הוא כפתור חד כיווניwindows media playerכפתור הסינכון ב
 windows media playerהדיגיטלית שיש לך בספריית הוא יתן לך את האפשרות שכל המדיה . לארכוס

 .תמצא בארכוס
 

 ראה חיבור הארכוס למחשב. חבר את הארכוס למחשב .1
 )או יותר (WINDOWS MEDIA PLAYER  11הפעל את,  במחשבך .2
 SYNCבחר בטאב  .3
גרור את  הקבצים או האלבומים שתרמה להעביר . בחר בקובץ המדיה שתרצה להעביר .4

 אל הפאנל הימני
 START SYNCהקלק על מקש  .5
 השירים והתמונות שנבחרו יועתקו ישירות לתיקיית הארכוס המתאימה, הסרטים .6

  למידע נוסף windows media playerראה הוראות עזרה ל
 
בכדי להעתיק ולהעביר את הקבצים  WINDOWS EXPLORERהשיטה השניה היא להשתמש ב . 2

 מהמחשב לתיקיות הארכוס המתאימות
 
 
 

 ניתוק 7.3
 

 וודא ששום מידע לא עובר בין הארכוס למחשב  •
 או המחשב/ ממכשיר הארכוס וUSBכעת נתק את כבל ה •
המכשיר מעדכן באפן אוטומטי את כל ספריות , כאשר אתה מנתק את הארכוס מהמחשב •

 כך שקבצי המדיה שזה עתה העתקת יופיעו בתיקיות המוסיקה או התמונות, המולטימדיה
Settingsים לא מופיעים בתיקיות אלו בחר ב במידה וחלק מהקבצ • Device 

Storage Multimedia Library Updatesכדי לבצע עדכון ספריות מולטימדיה כולל  
 
 
 
 

 :לגבי הזכרון הפנימי של ארכוס

רשימת השמעה , וידיאו, תתמונו, מוסיקה: אל תמחק או תשנה את שם התיקיות המקוריות
מובילים הישר אל ' וכד" תמונות, "מוסיקה", "וידיאו"צלמיות מסוימות ,במסך הבית. 'וכד

 תיקיות אלהולא ימשיכו לעבוד אם תיקיות אלה יימחקו או ישנו את שמן
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 הגדרות ראשיות. 8
 

  Settingsהקש על  , במסך הבית בחר בצלמית תפריט
 Wireless Control: ובחר קטגוריה

Sound& Display, Date & Timeוכד' 
 
 
 
 
 
 
 
 

                השימוש במסך המגע
  

 
 

 הכוונה היא ,  כאשר מופיע חץ יורד מימין לפרמטר •
 לחץ עליו .   שהגדרה זו מכילה פרמטרים משניים

 . בכדי לחשוף את רשימת הפרמטרים המשניים
 לחץ עליה, כאשר מופיע תיבת סימון מצד ימין לפרמטר •

 .  בכדי לאפשר או לנטרל אפשרות זו
 השתמש באצבעך כדי לגלול, במידת האפשר •

   את המסך למעלה ולמטה ולחשוף הגדרות שלא ראית
 לחץ על לחצן, כאשר סיימת להתאים את ההגדרות •
• Backכדי לגשת ישירות למסך הבית, או לחץ על צלמית הבית ,        כדי לחזור לרשימת ההגדרות .

 .הגדרותיך ישמרו מיידית
 תמש בצלמית התפריט        כדי לגשת לאפשרויות נוספות במידת האפשר תוכל להש •

 
8.1  Wireless Control 

 
 . וכן להגדיר מצב מטוסBluetooth וה WIFIתפריט זה מאפשר לך לנהל את חיבורי ה 

 
 
 

WIFI 
 WIFI לחץ על שורה זו בכדי לאפשר או לנטרל את חיבור ה-
 

WIFI Settings 
 )WIFIהחיבור לרשת ה: ראה ( WIFI מאפשר הגדרת וניהול רשת ה-
 

Bluetooth Settings 
הפיכתו , ) השונים שברשותךBluetoothהשם שיופיע על מכשירי ה ( מאפשר הגדרת שם המכשיר -

 ' בטווח וכד blutoothחיפוש אחר מכשירי , לגלוי או נסתר
 

 זכור לנטרלם בכדי לשמור על הסוללה, Bluetoothאו  WIFI כאשר אין לך צורך בחיבור 



45  בישראל ARCHOSלעדיים של מ מפיצים ב"כל הזכויות לתרגום  שמורות לתדרים תקשורת בע

שתוכל  כך Bluetooth שבטווח תופיע בתחתית מסך הגדרות הBluetooth רשימת מכשירי ה-
 להצמידם ולחברם לארכוס

קרא את . ועקוב אחר ההוראות שעל המסך,  אליו תרצה להתחברBluetooth לחץ על מכשיר ה-
 שלך לצורך פרטים נוספים Bluetoothהמסמכים המצורפים למכשיר ה

 
 
 
 

Airplain Mode) מצב מטוס( 
ה זו נדרשת בעת המראת פונקצי.Bluetooth ול WIFI מתנתק החיבור לAirplain Mode בהפעלת -

 .מטוב בכדי שלא להפריע לפעולת ציוד הטיסה הרגיש
 
  8.2 Sounds & Display) שמע ותצוגה( 
 

 הגדרות שמע
Media Volume  

ניתן גם לכוון את הסאונד באמצעות מקשי השמע בחלק .  הגדרת עוצמת השמע לסרטים ולמוסיקה-
 .העליון של המכשיר

 
Audible Selection 

 מנטרל את צלילי מסך המגע/פשר מא-
 

Equalizer 
  ערוצים5מכשיר הארכוס מכיל אקולייזר של  -
 ואז השתמש בחיצים מעלה (Bass, Mid. Bass, Mid. Range, Mid treble, Treble) בחר רצועה -

 ולמטה בכדי לשנות את רמת התדר של טווחים אלה
 
 
 
 
 
 אל לימין בסטריאו מסך זה גם מאפשר את איזון השמע בין ערוץ שמ-
 
 

 Disply Settings - הגדרות תצוגה 
  Touchscreen calibration כיול מסך המגע -

 .השתמש במקש הזה ועקוב אחר ההוראות שעל המסך, אם מסך המגע אינו מגיב כראוי
 
 
 
 
 

 Accelerometer Calibrationכיול מד התאוצה 
, )ב האוטומטי של המסך לא מתפקד כראויאם הסיבו, כלומר(אם מד התאוצה אינו מגיב כראוי 

 .השתמש במקש זה ועקוב אחר ההוראות שעל המסך
 

שים לב כי   . Blutooth A2DP שונים כגון אוזניות  סטריאו bluetoothותאם למכשירים הארכוס מ
 .מותאמים למכשירך bluetoothלא כל מכשירי ה

 הגדרות אלה בזמן האזנה למוסיקה על מנת להעריך נכונה את השינוייםמומלץ לשנות
 בשמע

תוכל לחייב את כיול , רות מסך המגעאו אם אינך יכול לגשת להגד, אם זה לא עובד
 ) שיקום המערכת: ראה(המסך
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 )Orientation(אוריינטציה 
  איפשור או ניטרול של שינוי המסך האוטומטי בעת סיבוב כיוון המכשיר-
 

  )Animation(אנימציה 
  איפשור או ניטרול של הצגת אנימציה בעת פתיחת או סגירת אפליקציה-
 
 )Archos Theme Color(מת הצבעים של ארכוס ת
, וידיאו( עבור כל האפליקציות של ארכוס )בהירות, סטורציה, גון( מאפשר שינוי של תמת הצבעים -

 )'תמונות וכד, מוסיקה
 

 )Brightness(בהירות 
  מאפשר התאמת בהירות המסך-
 

 )Screen Time Out(פסק זמן מסך 
 ירה או הנעילה האוטומטיים של המסך מאפשר התאמת ההשהיה לפני הסג-
ולחץ פעם נוספת על מנת ,  פעם אחת(Power)לחץ על מקש ההפעלה ,  להדלקת המסך בחזרה-

 .לנעול את המסך
 

 TV-Out - יציאת טלויזיה 8.3
 

 
 
 

 TV Connection -חיבור הטלויזיה 
 ) או במועדון המדיהcom.archos.wwwהזמינה באתר ארכוס  (DVR כאשר הארכוס מחובר לתחנת ה-

 בהתבסס על הצורה בה (Composite, S-Video, RGB, Component, HDMI)בחר בסוג יציאת הוידיאו 
 . לטלויזיהDVRחיברת את חנת ה

 
 TV Format –פורמט הטלויזיה 

 )מתאימה למערכת הטלויזיה בארצךבחר בזו ה (PAL (Europe) לבין NTSC (USA) בחר בין מערכת ה -
  הפורמט בו מוצגת התמונה בטלויזיה שלך– או מסך רחב 6/19, 4/3 בחר בין הפורמטים -
 VGA 4/3 (640x480 60 HZ), 480P 16/9: יופיעו הפרמטרים הבאים , HDMI אם תבחר במצב חיבור -

(720X480 60HZ), 576P 16/9 (720X576 50HZ), 720P 16/9 (1280X720 60HZ)  בחר ברזולוציה
 המתאימה ביותר לטלויזיה שלך

 
 Audio Outputיציאת שמע 

   SPDIF או דרך ממשק Analog Line-out, HDMI מגדיר האם אות האודיו יוצא החוצה דרך -
 תלוי כיצד חיברת את הארכוס לטלויזיה שלך

 
8.4 Security&Location) אבטחה ומיקום( 

 
. GPS או WIFI מסוימות לקבוע את מיקומך הנוכחי דרך רשת ה™Androidמסך זה מאפשר לאפליקציות 

 כאן תוכל גם להגדיר את נעילת המסך ופרמטרים אחרים הקשורים לאבטחה
 

8.5 Applications) אפליקציות( 

 או המטעןMini Doc הDVRהגדרות אלה שימושיות כאשר הארכוס מחובר לתחנת ה
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תוכל לצפות במידע אודות כל האפליקציות . ™Androidמסך זה מאפשר לך לנהל את אפליקציות ה
 .המותקנות על מכשירך

 
8.6 Device Storage) זכרון המכשיר( 

 
Internal Storage –אחסון פנימי  

 
Total Space –מקום כולל  

  הצגת הזכרון הכולל של מכשיר הארכוס-
 

Available Space –מקום פנוי  
  הצגת המקום הפנוי שנשאר בזכרון הפנימי של המכשיר-
 
 
 
 
 
 

Multimedia Library Update –פרית המולטימדיה עידכונים לס 
בחר באופציה זו בכדי , במידה וחלק מהשירים או התמונות אינם מופיעים בספרית המוסיקה או התמונות

 לבצע עדכון מלא לספריות המולטימדיה
 

Format Internal Storage –פירמוט הזכרון הפנימי  
 )קבצי המדיה והרשיונות, מחיקת כל הנתונים( מפרמט את הזכרון הפנימי -
 

System Storage –אחסון מערכת  
 

Available Space –מקום פנוי  
 )™Androidהזכרון המשמש לאסחון אפליקציות ה( הצגת המקום הפנוי שנשאר בזכרון המערכת -
 

Factory Data Reset –איתחול עד הגדרות יצרן  
 מכשירך יעבור איתחול עד להגדרות היצרן.  מחיקת כל המידע שעל המכשיר-
 
 8.7 Date & Time –שעה ותאריך  
 
 
 
 

Autimatic –אוטומטי  
 WIFI אפשר אופציה זו אם ברצונך לכוון את השעון אוטומטית עם חיבור מכשיר הארכוס לרשת -
: הפרמטרים הבאים יופיעו.  נטרל אופציה זו אם ברצונך לכוון את השעה והתאריך הנוכחיים בצורה ידנית-

Set Date, Select Time Zone, Set Time  
 

Set Time, Select Time Zone, Set Date –קבע זמן, בחר אזור זמן,  קבע תאריך 
שעה ואזור זמן בצורה ידנית,  פרמטרים אלה יאפשרו לך לקבוע תאריך-

). 1KB=1024 Bytes(בייטס נספרים בצורה בינארים -מספר קבוע של מגה: שים לב
גם פירמוט ). דציבלי(בייטס - מגה1.7כך שבפועל כל מגה בייט אחד מייצג בערך 

 צורך מקום בזכרון

,  בכדי לתזמן הקלטות וידיאו על הטלויזיה שלךDVRאם אתה משתמש בתחנת ה
 וודא כי התאריך והשעה במכשירך מוגדרים נכונה
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 Hours Format-24Use  – שעות24פורמט  
  שעות24 שעות ל12 בחירה בין מצב -
 

Select Date Format –ריך בחר פורמט תא 
  בחר באחת המאפשרויות לפורמט התאריך -
 
 

8.8 Language & Text –שפה ומלל  
 

בחר בשפה המועדפות ובאזור המועדף עליךוהגדר הגדרות מלל לשם הכנסת הטקסט בצורה מהירה 
 ומדויקת יותר

 
 

8.9 About Device -אודות המכשיר   
 

Status –סטאטוס  
 ' וכדBluetoothכתובת ה , WIFIכתובת ה,  מצב וסטטוס הסוללה בחירה באפשרות זו על מנת לראות-
 

Online Registration –ליין- הרשמה און 
הדבר יאפשר לך גישה לתמיכה ). WIFIנדרש חיבור (ליין - בחר באופציה זו כדי לרשום את מכשירך און-

בנוסף . וש מוצרים מאתרנוולרכ) טלויזיית רשת ורדיו רשתי: לדוגמא(וכן חיבורים חינמיים , הטכנית שלנו
של תכני מדיה להשכרה או , ישירות ממכשירך, יקנה לך גישה למועדון המדיה המאפשר לך בחירה מרשימה

 .לרכישה
 )www.archos.com/register( תוכל גם לרשום את מכשירך באמצעות מחשב -
 

Legal Information –מידע משפטי  
 Open Source מאפשר לך לצפות ברשיונות -
 

Model Number –מספר דגם  
  מספר הדגם של מכשירך-
 

Product Key –מספר מוצר  
 . לכל מכשיר ישנו מספר ייחודי-
 תצטרך להכניס מספר זה) register/com.archos.www( אם תרשום את מכשירך באמצעות מחשב -
 

ins-Plug –חיבורים  
 גת החיבורים הנוכחיים המותקנים על מכשירך הצ-
 

Firmware Version –גרסת תוכנה  
 ™Androidוכן את גרסת ה, (DRM) הצגת גרסת התוכנה הנוכחית ומערכת ניהול הזכויות הדיגיטלית -

 הנוכחית

א תוכל להיכנס לדפי יתכן ול, אם הזמן והשעה לא מוגדרים כראוי : לתשומת ליבך
 רשת מסויימים
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 Firmware Updates–עדכוני תוכנה  
 WIFIאם ,  הליין באמצעות רשת- השתמש במקש זה כדי לחפוש אחר עדכונים און-

 עדכון התוכנה: למידע נוסף ראה. הוא יותקן אוטומטית, אם תמצא עדכון זמין
 

8.10  Updating the firmware -עדכון התוכנה  
 

כדי להביא מאפיינים , היא מתעדכנת באופן תקופתי. של מכשירך) OS(התוכנה היא מערכת ההפעלה 
 :עיקריות לעדכן את התוכנה במכשירךיש שתי דרכים . שיפורים ותיקוני באגים, חדשים

 WIFIבמידה וישנה אפשרות חיבור לרשת ה, ישירות מהארכוס •
 באמצעות מחשב המחובר לאינטרנט •
 

 )WIFIישנו צורך בחיבור לרשת (עדכון ישירות מהארכוס 
 

החיבור : ראה. WIFIכל שתצטרך הוא חיבור לרשת . זוהי הדרך הקלה ביותר בכדי לעדכן את התוכנה
 WIFI הרשתל
 About Device ובחר ב Settingsואז לחץ על         , Menuממסך הבית לחץ על מקש . 1
 Firmware Updateלחץ על מקש . 2
הוא יתחיל בהורדתה וההתקנה תתבצע , אם ישנה תוכנה זמינה. ליין-הארכוס יחפש אחר תוכנה און. 3

 .מלא אחר ההוראות שיופיעו על המסך. אוטומטית
 

 )יש צורך בחיבור לאינטרנט( באמצעות מחשב עדכון
 

 :תוכל גם לעדכן את התוכנה באמצעות מחשב המחובר לאינטרנט
 firmware/com.archos.wwwגש לאתר , ממחשבך .1
 חפש אחר התוכנה המעודכנת ביותר עבור מכשירך .2
מספר גרסת התוכנה של : ה לבין זו המותקנת על מכשירךהשווה בין הגרסה המקוונת האחרונ .3

 )About Device: ראה (About Deviceמכשירך יופיע במסך הגדרות 
עקוב אחר ההוראות , אם גרסת התוכנה המקוונת היא מעודכנת יותר מזו המותקנת על מכשירך .4

 .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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 ארכוסחיבורים ותוספות ל. 9
   
 .תוכל לרכוש את הפריטים הבאים בכדי להוסיף פונקציות שונות למכשיר הארכוס שלך  
 com.archos.wwwליין באתר הבית של ארכוס -פריטים אלה זמינים און  
 . או ישירות במכשירך דרך מועדון המדיה  

זמינה באתר הבית של ) מא טלויזית רשת ורדיו רשתילדוג(רשימה של תוספות חינמיות 
 .ארכוס

 
 

  DVRתחנת 
 
 
 
 
 

 :  תאפשר לךDVRתחנת ה, בעת חיבור לארכוס ולמערכת הקולנוע הביתית
 ARCHOS TV Program Guide לתזמן הקלטות טלויזיה בקלות דרך מדריך התכניות  •

(EPG)) זמין ברוב המדינות( 
מכוון דיגיטלי או רוב מקורות הוידיאו , מקלט הלווין, מתיבת הכבלים, סלהקליט וידאו ישירות לארכו •

 .הסטנדרטיים
מצלמה דיגיטלית , כונן קשיח חיצוני): PTPאחסון מאסיבי או ( מתאים לארכוס USBלחבר מכשיר  •

 'וכד
 הפעלת וידאו דרך הטלויזיה •
 טעינת הארכוס •
 
 

DVR Snap-On- מתאם DVRנייד  
 

 : הנייד יאפשר לךDVRמתאם ה, סבעת חיבור לארכו   
 וידיאו הסטנדרטיים/מרוב מקורות האודיו, ישירות לארכוס, אודיו/הקלטת וידיאו •

 
 
 
 

MINI DOC 
 

 : יאפשר לך MINI DOCה , בעת חיבור לארכוס
 )Composite ו S-Videoיציאות (הצגת תמונת הארכוס בטלויזיה  •
,      כונן קשיח חיצוני): PTPסיבי או אחסון מא( מתאים לארכוס USB    חיבור מכשיר  

 'מצלמה דיגיטלית וכד
 טעינת הארכוס •
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 מטען הסוללה
    

 אך גם כולל סוללה המאפשרת לארכוס זמן MINIDOCמטען הסוללה הוא כמו ה 
 .פעולה נוסף

 
 

 
TV Snap On 

 
ישירות ) DVB-T(מקלט טלויזיה דיגיטלי המאפשר צפיה והקלטה של טלויזיה דיגיטלית 

 על מכשירך
 
 

  למכוניתGPSמעמד 
 

 GPSכך שישמש כמכשיר , מאפשר הצבת הארכוס על השמשה הקדמית ברכב
 כדי com.archos.wwwבקר באתר .  מובנהGPSמכשירך מכיל מקלט . למכוניתך

  על מכשירךGPS ולהפעיל את הGPSלרכוש רשיון 
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 פתרון בעיות 
  

 כיוון מחדש של הארכוס
 
 תוכל לכפות על המכשיר להכבות, במקרה והארכוס קופא או אינו מגיב יותר •

 . שניות15  באמצעות החזקת מקש ההפעלה לכ 
 
 
 
 
 
 אז תצטרך להשתמש, רק במידה ומקש ההפעלה לא מאתחל את המכשיר •

 USB חיבור הליד, הממוקם מאחורי המכשיר, Pinhole Reset  במקש 
 )תלוי מה מודל הארכוס שברשותך(  או בתחתית המכשיר בצד שמאל 

  
  
  
  
  
  
  
  

 
  

 אישוש המערכת
  

 , או לא משמיע שירים מסויימים או סרטי וידיאו שהעתקת לתוכו, אם הארכוס לא מגיב כראויע
 .' אותו וכדלפרמט, הדבר מאפשר לך לתקן את הזכרון הפנימי. נסה להשתמש בפונקצית אישוש המערכת

 כדי להדליק את מכשירך, לחץ והחזק את מקש ההפעלה       . 1
 ) מסך לבן( עד שמצב האישוש עולה + Volumeלחץ והחזק מיד את מקש ה, כשהמסך נדלק. 2
 
 
 
 
 
 

 : מאפשר מספר אפשרויותsystem recoveryמצב ה 
 NO 
  ביטול אישוש המערכת- 

 
REPAIR DISK-תיקון הדיסק  

  את מבנה הקובץ בזכרון הפנימינסיון לתקן -
 ללא מחיקת מידע -
 

FORMAT DISK-פירמוט הדיסק  
 פירמוט הזיכרון הפנימי -

הגדרות מסויימות , אם זאת. איתחול המכשיר ימחק ממנו את כל המידע: שים לב
 ירת מחדל לפי הגדרות היצרןיוגדרו כבר

כדי לעבור מאפשרות אחת . מסך המגע יהיה מנוטרל, כיוון שמצב  האישוש מופעל
כדי לאשר אפשרות מסויימת השתמש במקש . Volumeלשניההשתמש במקשי ה

ON/OFF 
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 רשיונות והגדרות יימחקו, )'תמונות וכו, וידיאו, מוסיקה(כל המידע  -
 

CHECK DISK –בדיקת הדיסק  
 אם ישנן,  בדיקת הזכרון הפנימי ונסיון לתקן טעויות-
  ללא מחיקת מידע-
 

TOUCHSCRREN CALIBRATION FORCE –כיול מסך המגע  
 השתמש באפשרות זו במידה ומסך המגע אינו מגיב כראוי ואם אינך יכול להיכנס להגדרות מסך המגע -
 )בעיות במסך המגע: ראה(
  עקוב אחר ההוראות שעל המסך-
 
 

 בעיות במסך המגע
 

            Menuצלמית  (Sound & Displayנסה לגשת למסך הגדרות   אם מסך המגע אינו מגיב כראוי •
Setting Sound & Display( 

   ועקוב אחר ההוראות שעל המסךTouchscreen Calibrationהשתמש במקש  •
 
 
 
 
 
 

 Forceתוכל להשתמש ב , או שאינך יכול לגשת להגדרות מסך המגע, אם זה לא עובד
Touchscreen Calibration) אישוש המערכת: ראה( 
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 מידע אודות תמיכה טכנית
 

 :תוכלו למצוא את המידע שאתם צריכים? זקוקים לעזרה
 
 
 ב FREQUENTLY ASKED QUESTIONSראו שאלות נפוצות : באתר שלנו •

www.archos.com/faq 
בקרו ב : תוכלו לשאול את נציג התמיכה הטכנית באמצעות דואר אלקטרוני •

support/com.archos.www 
 
 
 

 


