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1 Σημαντικές
πληροφορίες
ασφαλείας
Γενική συντήρηση

•

Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας
ενδέχεται να είναι μικρότερη σε
συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας.

Ανταλλακτικά/αξεσουάρ:
Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/
support για να παραγγείλετε ανταλλακτικά/
αξεσουάρ.
Ασφάλεια ακοής

Προσοχή
•• Για να αποφύγετε βλάβη ή δυσλειτουργία:
•• Μην εκθέτετε το προϊόν σε υπερβολική

θερμότητα, η οποία προκαλείται από
εξοπλισμό θέρμανσης ή από την άμεση
ηλιακή ακτινοβολία.
•• Μην αφήνετε το προϊόν να πέσει και μην
ρίχνετε αντικείμενα επάνω στη συσκευή.
•• Μην βυθίζετε το προϊόν σε νερό. Μην
αφήνετε να εισέλθει νερό στην υποδοχή
του ακουστικού ή στη θήκη της μπαταρίας,
καθώς η είσοδος νερού στη συσκευή μπορεί
να προκαλέσει σημαντική βλάβη.
•• Ενεργοποιημένα κινητά τηλέφωνα κοντά
στη συσκευή ενδέχεται να προκαλέσουν
παρεμβολές.
•• Δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας
των αρχείων σας. Βεβαιωθείτε ότι
διατηρείτε τα αρχικά αρχεία των οποίων
πραγματοποιήσατε λήψη στη συσκευή σας.
Η Philips δεν φέρει καμία ευθύνη για απώλεια
δεδομένων εάν το προϊόν καταστραφεί ή
δεν είναι δυνατή η ανάγνωσή του.
•• Διαχειριστείτε (μεταφέρετε, διαγράψτε,
κ.λπ.) τα αρχεία σας μόνο μέσω του
συμπεριλαμβανομένου λογισμικού μουσικής
προς αποφυγή προβλημάτων.
•• Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά μέσα που
περιέχουν οινόπνευμα, αμμωνία, βενζίνη
ή λειαντικά μέσα, καθώς ενδέχεται να
προκαλέσουν φθορά στο προϊόν.

Πληροφορίες σχετικά με τις θερμοκρασίες
λειτουργίας και φύλαξης
• Λειτουργείτε το προϊόν πάντα σε
θερμοκρασίες μεταξύ 0 και 35ºC (32 ως
95ºF)
• Φυλάσσετε το προϊόν πάντα σε
θερμοκρασίες μεταξύ -20 και 45ºC (-4
ως 113ºF)
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Ακούτε με μέτρια ένταση:
Η χρήση ακουστικών σε υψηλή ένταση
μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην
ακοή σας. Αυτό το προϊόν μπορεί να
παράγει ήχους σε κλίμακα ντεσιμπέλ, οι
οποίοι ενδέχεται να προκαλέσουν απώλεια
ακοής σε φυσιολογικά άτομα, ακόμα και σε
περίπτωση έκθεσης μικρότερης από ένα
λεπτό. Η υψηλότερη κλίμακα των ντεσιμπέλ
παρέχεται για όσους έχουν ήδη ορισμένου
βαθμού απώλεια ακοής.
Ο ήχος μπορεί να κρύβει κινδύνους. Με την
πάροδο του χρόνου το “επίπεδο άνεσης”
προσαρμόζεται σε υψηλότερες εντάσεις
ήχου. Έτσι μετά από παρατεταμένη ακρόαση,
αυτό που ακούγεται “κανονικό” μπορεί
στην πραγματικότητα να είναι δυνατό
και επιβλαβές για την ακοή σας. Για την
προστασία σας, ρυθμίστε την ένταση σε ένα
ασφαλές επίπεδο προτού προσαρμοστεί η
ακοή σας, και μην την αλλάζετε.
Για να ρυθμίσετε ένα ασφαλές επίπεδο
έντασης:
Ορίστε τον έλεγχο της έντασης του ήχου σε
χαμηλή ρύθμιση.
Αυξάνετε αργά τον ήχο μέχρι να μπορείτε
να ακούτε άνετα και καθαρά, χωρίς
παραμόρφωση.
Ακούτε για εύλογα χρονικά διαστήματα:
Η παρατεταμένη έκθεση στον ήχο, ακόμα και
σε κανονικά “ασφαλή” επίπεδα, μπορεί να
προκαλέσει επίσης απώλεια ακοής.

Τροποποιήσεις
Μη εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή
τροποποιήσεις ενδέχεται να ακυρώσουν τη
δυνατότητα των χρηστών να λειτουργήσουν
αυτή τη συσκευή.
Πληροφορίες για τα πνευματικά δικαιώματα
Όλες οι υπόλοιπες μάρκες και τα ονόματα
προϊόντων αποτελούν εμπορικά σήματα των
αντίστοιχων εταιριών ή οργανισμών τους.
Η μη εξουσιοδοτημένη αντιγραφή εγγραφών,
μέσω λήψης από το Internet ή από Audio
CD, αποτελεί παραβίαση των νόμων περί
πνευματικής ιδιοκτησίας και διεθνών
συνθηκών.
Η πραγματοποίηση αντιγράφων υλικού
που φέρει προστασία αντιγραφής, όπως
προγραμμάτων υπολογιστών, αρχείων,
μεταδόσεων και ηχογραφήσεων, άνευ
σχετικής εξουσιοδότησης, ενδέχεται να
συνιστά καταστρατήγηση των δικαιωμάτων
πνευματικής ιδιοκτησίας και, ως εκ τούτου,
ποινικό αδίκημα. Δεν επιτρέπεται η χρήση
του εξοπλισμού αυτού για τους σκοπούς
αυτούς.
Η ονομασία Windows Media και το λογότυπο
των Windows αποτελούν εμπορικά σήματα

της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες
Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.
Υπευθυνότητα! Σεβασμός στα δικαιώματα
πνευματικής ιδιοκτησίας.

Η Philips σέβεται την πνευματική ιδιοκτησία
τρίτων και ζητάμε από τους χρήστες μας να
κάνουν το ίδιο.
Περιεχόμενο πολυμέσων που λαμβάνεται
μέσω Ιnternet ενδέχεται να έχει
δημιουργηθεί ή/και διανεμηθεί χωρίς την
άδεια του αρχικού ιδιοκτήτη πνευματικών
δικαιωμάτων.
Η αντιγραφή ή διανομή μη
εξουσιοδοτημένου περιεχομένου ενδέχεται
να αποτελεί παραβίαση των νόμων περί
πνευματικών δικαιωμάτων σε διάφορες
χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της δικής
σας.
Η συμμόρφωση με τους νόμους περί
πνευματικών δικαιωμάτων παραμένει δική
σας ευθύνη.
Η εγγραφή και μεταφορά στη φορητή
συσκευή ροών βίντεο που έχουν ληφθεί στον
υπολογιστή σας προορίζεται μόνο για χρήση
με ελεύθερο ή κατάλληλα αδειοδοτημένο
περιεχόμενο. Μπορείτε επίσης να
χρησιμοποιήσετε τέτοιου τύπου περιεχόμενο
μόνο για προσωπική σας και μη εμπορική
χρήση με σεβασμό στις τελικές οδηγίες
πνευματικών δικαιωμάτων που παρέχονται
από τον ιδιοκτήτη των πνευματικών
δικαιωμάτων του έργου. Σε αυτές τις οδηγίες
ενδέχεται να αναφέρεται ότι δεν επιτρέπεται
η δημιουργία περαιτέρω αντιγράφων. Οι
ροές βίντεο ενδέχεται να περιλαμβάνουν
τεχνολογία προστασίας κατά της αντιγραφής
προς αποφυγή περαιτέρω αντιγραφής.
Σε τέτοιες περιπτώσεις, δεν θα υπάρχει
δυνατότητα εγγραφής και θα ειδοποιηθείτε
μέσω μηνύματος.
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Ελλην ικά

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τον
εξοπλισμό σας μέσα χωρίς υπερβολές και
κάνετε τα απαραίτητα διαλείμματα.
Βεβαιωθείτε ότι τηρείτε τις παρακάτω
οδηγίες όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά.
Ακούτε με λογική ένταση και για εύλογα
χρονικά διαστήματα.
Προσέχετε να μην προσαρμόζετε την ένταση
όσο προσαρμόζεται η ακοή σας.
Μην αυξάνετε την ένταση τόσο που να μην
μπορείτε να ακούτε τι γίνεται γύρω σας.
Πρέπει να προφυλάσεστε ή να διακόπτετε
προσωρινά τη χρήση σε δυνητικά
επικίνδυνες καταστάσεις.
Μην χρησιμοποιείτε ακουστικά ενώ
χειρίζεστε μηχανοκίνητο όχημα, κάνετε
ποδήλατο, σκέιτμπορντ κ.λπ. γιατί ενδέχεται
να προκληθεί τροχαίο ατύχημα, ενώ σε
πολλές περιοχές είναι και παράνομο.

Kαταγραφή δεδομένων
Η Philips δεσμεύεται για τη βελτίωση της
ποιότητας του προϊόντος σας και την
ενίσχυση της εμπειρίας χρήστη προϊόντων
Philips. Για να κατανοήσετε το προφίλ χρήσης
αυτής της συσκευής, η συσκευή καταχωρεί
κάποιες πληροφορίες / δεδομένα στη μόνιμη
περιοχή μνήμης της. Αυτά τα δεδομένα
χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση και
τον εντοπισμό αποτυχιών ή προβλημάτων
που μπορεί να αντιμετωπίσετε ως χρήστης
κατά τη χρήση της συσκευής. Τα δεδομένα
που αποθηκεύονται θα είναι, για παράδειγμα,
η διάρκεια αναπαραγωγής σε λειτουργία
μουσικής, η διάρκεια αναπαραγωγής
σε λειτουργία δέκτη, πόσες φορές έχει
προκύψει χαμηλό επίπεδο μπαταρίας
κλπ. Τα αποθηκευμένα δεδομένα δεν
αποκαλύπτουν το περιεχόμενο ή τα μέσα
που χρησιμοποιήθηκαν στη συσκευή, ούτε
την πηγή των λήψεων. Τα αποθηκευμένα
δεδομένα ανακτώνται και χρησιμοποιούνται
ΜΟΝΟ εάν ο χρήστης επιστρέψει τη
συσκευή στο κέντρο επισκευής της Philips
και ΜΟΝΟ για τη διευκόλυνση του
εντοπισμού και της αποφυγής σφάλματος.
Τα αποθηκευμένα δεδομένα θα τεθούν στη
διάθεση του χρήστη έπειτα από αίτησή του.

Ανακύκλωση του προϊόντος
Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και
κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας
υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να
ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.
Όταν δείτε το σύμβολο του διαγραμμένου
κάδου με ρόδες πάνω σε προϊόν, τότε αυτό
το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή
οδηγία 2002/96/ΕΚ:
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Μην απορρίπτετε ποτέ αυτό το προϊόν
μαζί με άλλα απορρίμματα του σπιτιού
σας. Παρακαλούμε ενημερωθείτε για τους
τοπικούς κανόνες σχετικά με την ξεχωριστή
συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών
προϊόντων. Η σωστή απόρριψη του παλιού
σας προϊόντος θα βοηθήσει στην αποτροπή
τυχόν αρνητικών επιπτώσεων που ενδέχεται
να υπάρξουν στο περιβάλλον και στην
ανθρώπινη υγεία.
Προσοχή
•• Τυχόν αφαίρεση της ενσωματωμένης

μπαταρίας ακυρώνει την εγγύηση και
ενδέχεται να καταστρέψει το προϊόν. Οι
παρακάτω οδηγίες αφορούν την απόρριψη
του προϊόντος στο τέλος της διάρκειας
ζωής του.

Το προϊόν σας περιέχει ενσωματωμένη
επαναφορτιζόμενη μπαταρία η οποία
καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία
2006/66/EΚ και δε μπορεί να απορριφθεί μαζί
με τα συνηθισμένα απορρίματα του σπιτιού
σας.

Παρακαλούμε ενημερωθείτε για τους
τοπικούς κανόνες σχετικά με την ξεχωριστή
συλλογή μπαταριών. Η σωστή απόρριψη
μπαταριών θα βοηθήσει στην αποτροπή
τυχόν αρνητικών επιπτώσεων που ενδέχεται
να υπάρξουν στο περιβάλλον και στην
ανθρώπινη υγεία.
Για τη διασφάλιση της λειτουργικότητας
και της ασφάλειας του προϊόντος σας,
παραδίδετε πάντα το προϊόν σας σε ένα

d
d
d
d
d
e
e
e
e
e
f
f
f
Σημείωση
για την Ευρωπαϊκή Ένωση
f
Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις
f
προδιαγραφές
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων.
Ανακοίνωση για τις ΗΠΑ
Ο παρών εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και
διαπιστωθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια
που έχουν θεσπιστεί για ψηφιακές συσκευές
Κατηγορίας Β, σύμφωνα με το Τμήμα
15 των κανονισμών FCC. Τα όρια αυτά
έχουν οριστεί ώστε να παρέχουν επαρκή
προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές
σε οικιακές εγκαταστάσεις. Η παρούσα

συσκευή παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί
να εκπέμψει ακτινοβολία ραδιοφωνικών
συχνοτήτων και, εάν δεν εγκατασταθεί και
χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες,
μπορεί να επιφέρει επιβλαβείς παρεμβολές
στις ραδιοφωνικές επικοινωνίες.
Ωστόσο, δεν παρέχεται εγγύηση ότι
δεν θα δημιουργηθούν παρεμβολές σε
συγκεκριμένες εγκαταστάσεις. Εάν η
παρούσα συσκευή προκαλεί επιβλαβείς
παρεμβολές στη λήψη ραδιοφωνικών ή
τηλεοπτικών σημάτων, γεγονός το οποίο
μπορεί να διαπιστωθεί ενεργοποιώντας και
απενεργοποιώντας τη συσκευή, δοκιμάστε
έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω
τρόπους για να αποφύγετε τις παρεμβολές:
• Αλλάξτε τη θέση της κεραίας.
• Αυξήστε την απόσταση μεταξύ της
συσκευής και του δέκτη.
• Συνδέστε τη συσκευή σε πρίζα σε
κύκλωμα διαφορετικό από αυτό στο
οποίο έχει συνδεθεί ο δέκτης.
• Επικοινωνήστε με το σημείο πώλησης
ή με έναν εξειδικευμένο τεχνικό
ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών
συσκευών για βοήθεια.

Ελλην ικά

επίσημο σημείο συλλογής ή κέντρο σέρβις,
όπου ένας επαγγελματίας μπορεί να
αφαιρέσει ή να αντικαταστήσει την μπαταρία,
όπως
a υποδεικνύεται:
a
a
a
a
b
b
b
b
b
c
c
c
c
c

Ανακοίνωση για Καναδά
Αυτή η ψηφιακή συσκευή Κατηγορίας Β
είναι συμβατή με το πρότυπο ICES-003 του
Καναδά..
Η συσκευή συμμορφώνεται με το Τμήμα 15
των Κανονισμών FCC -και με το 21 CFR
1040.10. Η λειτουργία της υπόκειται στις
παρακάτω δύο συνθήκες:
• Η παρούσα συσκευή δεν δημιουργεί
επιβλαβείς παρεμβολές, και
• Αυτή η συσκευή πρέπει να αποδέχεται
οποιαδήποτε παρεμβολή που πιθανόν
δεχτεί, συμπεριλαμβανομένων και
των παρεμβολών που ενδέχεται να
προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία..
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2 Το νέο SA018
Το SA018 σάς δίνει τη δυνατότητα
• αναπαραγωγής αρχείων MP3 και WMA
χωρίς προστασία
• ακρόασης ραδιοφώνου FM

Περιεχόμενα συσκευασίας
Το SA018 διατίθεται σε μια συσκευασία την
οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για τη
φύλαξη του προϊόντος ή άλλων αντικειμένων.
Τα παρακάτω αξεσουάρ συμπεριλαμβάνονται
με το SA018:
Συσκευή

Ακουστικά

Καλώδιο USB

Οδηγός γρήγορης έναρξης
Philips GoGear audio player

EN

Quick start guide
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SA018

d
e RESET

Γενική προεπισκόπηση του
SA018

f FM /

/

g

h

πατήστε: αναπαραγωγή/
παύση
πατήστε: επαναφορά του
SA018
σύρετε: επιλογή πηγής/
λειτουργίας
σύρετε: κλείδωμα/
ξεκλείδωμα όλων των
κουμπιών
πατήστε και κρατήστε:
ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση του
SA018

Ελλην ικά

3 Ξεκινώντας

Σημείωση
•• Όταν το SA018 είναι απενεργοποιημένο,

καταναλώνει λίγη ή καθόλου ενέργεια.
Όλα τα κουμπιά ελέγχου εκτός από το
κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
απενεργοποιούνται. Για λόγους
εξοικονόμησης ισχύος, ενδέχεται να
χρειαστεί λίγη ώρα για την ενεργοποίηση
του SA018.

Λεπτομερής επισκόπηση των
κουμπιών ελέγχου
a p/

b

c

VOL

/

πατήστε: μετάβαση στο
επόμενο / προηγούμενο
κομμάτι
πατήστε δύο φορές:
μετάβαση σε επόμενο /
προηγούμενο φάκελο
πατήστε παρατεταμένα:
γρήγορη μετακίνηση προς
τα εμπρός / πίσω στο
τρέχον κομμάτι
πατήστε: αύξηση/μείωση
της έντασης
πατήστε παρατεταμένα:
γρήγορη αύξηση/μείωση
συνδυασμός υποδοχής
ακουστικών / σύνδεσης
USB

Το SA018 προσφέρει τις παρακάτω
επιλογές ελέγχου:
Λειτουργία
/ :
Λειτουργία Δράση
Πατήστε μία φορά: εναλλαγή
μεταξύ αναπαραγωγής και
προσωρινής διακοπής
Πατήστε παρατεταμένα:
μετάβαση στην αρχή του
πρώτου κομματιού στο SA018

EL
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Λειτουργία Δράση
Πατήστε μία φορά στην αρχή
ενός κομματιού: μετάβαση
στην αρχή του προηγούμενου
κομματιού
Πατήστε μία φορά κατά την
αναπαραγωγή: μετάβαση
στην αρχή του τρέχοντος
κομματιού
Πατήστε παρατεταμένα κατά
την αναπαραγωγή: μετακίνηση
προς τα πίσω εντός του
τρέχοντος κομματιού
Πατήστε δύο φορές: μετάβαση
στον προηγούμενο φάκελο
(εάν υπάρχουν φάκελοι)
Πατήστε μία φορά: μετάβαση
στην αρχή του επόμενου
κομματιού
Πατήστε παρατεταμένα κατά
την αναπαραγωγή: μετακίνηση
προς τα εμπρός εντός του
τρέχοντος κομματιού
Πατήστε δύο φορές: μετάβαση
στον επόμενο φάκελο (εάν
υπάρχουν φάκελοι)
VOL
Πατήστε μία φορά: αύξηση
/ μείωση της έντασης ένα
επίπεδο τη φορά
Πατήστε παρατεταμένα:
γρήγορη αύξηση / μείωση της
έντασης
Πατήστε παρατεταμένα
και τα δύο κουμπιά
ταυτόχρονα: ενεργοποίηση /
απενεργοποίηση FullSound™
Πατήστε και κρατήστε
πατημένο για 4 δευτερόλεπτα:
ενεργοποίηση /
απενεργοποίηση του SA018

8
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Λειτουργία FM:
Λειτουργία Δράση
Πατήστε μία φορά: εναλλαγή
μεταξύ σίγασης και
κατάργησης σίγασης του
ήχου του ραδιοφώνου
Πατήστε παρατεταμένα:
αποθήκευση της τρέχουσας
συχνότητας στις προεπιλογές
Πατήστε μία φορά: μετάβαση
στην επόμενη χαμηλότερη
συχνότητα
Πατήστε δύο φορές:
μετάβαση στην προηγούμενη
προεπιλογή (εάν υπάρχουν
προεπιλογές)
Πατήστε παρατεταμένα:
γρήγορη μετάβαση προς
τα κάτω προς την επόμενη
ισχυρότερη συχνότητα
Πατήστε μία φορά: μετάβαση
στην επόμενη υψηλότερη
συχνότητα
Πατήστε δύο φορές:
μετάβαση στην επόμενη
προεπιλογή (εάν υπάρχουν
προεπιλογές)
Πατήστε παρατεταμένα:
γρήγορη μετάβαση προς τα
επάνω προς την επόμενη
ισχυρότερη συχνότητα
VOL
Πατήστε μία φορά: αύξηση
/ μείωση της έντασης ένα
επίπεδο τη φορά
Πατήστε και κρατήστε
πατημένο: γρήγορη αύξηση /
μείωση της έντασης
Πατήστε και κρατήστε
πατημένο για 4 δευτερόλεπτα:
ενεργοποίηση /
απενεργοποίηση του SA018

Σημείωση
•• Σε λειτουργία αδράνειας, το SA018

απενεργοποιείται εάν δεν πατηθεί κανένα
κουμπί για 5 λεπτά.

Διακόπτης επιλογής πηγήςFM /
Επιλογή
λειτουργίας
επανάληψης
όλων από
πηγή μουσικής

:

Επιλογή
λειτουργίας
τυχαίας αναπαραγωγής*
από πηγή
μουσικής

Ελλην ικά

FM
Επιλογή
πηγής
ραδιοφώνου
FM

/

* Σε λειτουργία τυχαίας αναπαραγωγής, το
SA018 αναπαράγει τα κομμάτια σε τυχαία
σειρά.

Ενδείξεις κατάστασης και οι
σημασίες τους
Ενδείξεις LED:
Δράση
σύρετε

πατήστε

πατήστε και
κρατήστε
πατημένο

Στοιχείο ελέγχου
- FM (λειτουργία ραδιοφώνου
FM)
(λειτουργία επανάληψης)
(λειτουργία τυχαίας
αναπαραγωγής)
(αναπαραγωγή)
(κίνηση προς τα πίσω)
(κίνηση προς τα μπροστά)
- Vol (αύξηση έντασης)
- Vol (μείωση έντασης)
(αποθήκευση προεπιλογής)
(γρήγορη κίνηση προς τα
πίσω)
(γρήγορη κίνηση προς τα
μπροστά)
- Vol ** (γρήγορη αύξηση
έντασης)
- Vol ** (γρήγορη μείωση
έντασης)

Ένδειξη LED
(= ΟΚ)

(= ΟΚ) - Η ένδειξη LED ανάβει με κάθε
πάτημα.
(= κλείδωμα κουμπιού*)
- Η ένδειξη LED ανάβει με κάθε πάτημα.
(= ΟΚ) - Η ένδειξη LED παραμένει
αναμμένη όσο πατάτε ή κρατάτε πατημένο το
κουμπί.
(= κλείδωμα κουμπιών*) - Η ένδειξη LED
παραμένει αναμμένη όσο πατάτε ή κρατάτε
πατημένο το κουμπί.

EL
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Δράση
πατήστε και
κρατήστε
πατημένο

Ένδειξη LED
(= ΟΚ, μπαταρία > 40 %) - Η ένδειξη LED
παραμένει αναμμένη για 2 δευτερόλεπτα.
(= μπαταρία 10 - 40 %) - Η ένδειξη LED
παραμένει αναμμένη για 2 δευτερόλεπτα.
(= προειδοποιητικό μήνυμα, μπαταρία <
10 %, απαιτείται επαναφόρτιση) - Η ένδειξη
LED παραμένει αναμμένη για 2 δευτερόλεπτα.
πατήστε 2
(προηγούμενος φάκελος)
(= ΟΚ) - Η ένδειξη LED ανάβει και σβήνει
φορές
δύο φορές.
(επόμενος φάκελος)
(= κλείδωμα κουμπιού*) - Η ένδειξη LED
ανάβει και σβήνει δύο φορές.
(= ΟΚ) - Η ένδειξη LED ανάβει και σβήνει
- πατήστε
- Vol και Vol (ενεργοποίηση
τρεις φορές.
ταυτόχρονα FullSound™
)
(= κλείδωμα κουμπιού*) - Η ένδειξη LED
ανάβει και σβήνει μία φορά.
(επιστροφή στο πρώτο
(= ΟΚ) - Η ένδειξη LED ανάβει και σβήνει
- πατήστε
τρεις φορές.
και κρατήστε κομμάτι)
- ρυθμιστικό (ξεκλείδωμα
πατημένο
(= κλείδωμα κουμπιού*) - Η ένδειξη LED
- μετακινήστε κουμπιών)
ανάβει και σβήνει τρεις φορές.
(= ΟΚ) - Η ένδειξη LED ανάβει και σβήνει
πατήστε
Vol και Vol (απενεργοποίηση
μία φορά.
ταυτόχρονα FullSound™
)
(= κλείδωμα κουμπιού*) - Η ένδειξη LED
ανάβει και σβήνει μία φορά.
(παύση)
(= ΟΚ) - Η ένδειξη LED αναβοσβήνει όσο
πατήστε
είναι ενεργοποιημένη η παύση.
(= κλείδωμα κουμπιού*) - Η ένδειξη LED
ανάβει με κάθε πάτημα.
(φόρτιση)
(= δυνατότητα αποσύνδεσης, πλήρης
σύνδεση σε
φόρτιση μπαταρίας) - Η ένδειξη LED παραμέPC
νει συνεχώς αναμμένη κατά τη σύνδεση.
(= δυνατότητα αποσύνδεσης, φόρτιση
μπαταρίας σε εξέλιξη) - Η ένδειξη LED παραμένει συνεχώς αναμμένη κατά τη σύνδεση
και φόρτιση.

10
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Στοιχείο ελέγχου
- (ενεργοποίηση/απενεργοποίηση)

Στοιχείο ελέγχου
(μεταφορά αρχείων)

Ένδειξη LED
(= δυνατότητα αποσύνδεσης, ολοκλήρωση μεταφοράς και πλήρης φόρτιση μπαταρίας) - Η ένδειξη LED παραμένει συνεχώς
αναμμένη κατά τη σύνδεση.
(= μεταφορά σε εξέλιξη, μην αποσυνδέετε) - Η ένδειξη LED αναβοσβήνει κατά τη
μεταφορά αρχείων.
(= ολοκλήρωση μεταφοράς, δυνατότητα
αποσύνδεσης, φόρτιση μπαταρίας σε εξέλιξη)
- Η ένδειξη LED παραμένει συνεχώς αναμμένη κατά τη σύνδεση και φόρτιση.

* Για να ξεκλειδώσετε τα στοιχεία ελέγχου, μετακινήστε το ρυθμιστικό μακριά από το σύμβολο
κλειδώματος .
** Η ένδειξη LED έντασης σβήνει όταν συμπληρωθεί το ελάχιστο / μέγιστο επίπεδο έντασης
του SA018.
Προειδοποιήσεις κατάστασης LED:
SA018
Ένδειξη LED
(συνεχώς αναμμένη)
απαιτείται επαναφόρτιση μπαταρίας
(διπλή αλληλουχία)
δεν υπάρχουν αρχεία με δυνατότητα αναπαραγωγής στο SA018
(συνεχής αλληλουχία)
σφάλμα*** - απαιτείται αποκατάσταση λογισμικού
*** Το SA018 απαιτεί ορισμένη χωρητικότητα για την εκτέλεση λειτουργιών λογισμικού. Σε
πολλές περιπτώσεις, αυτό το σφάλμα μπορεί να
επιλυθεί με τη διαγραφή ενός κομματιού από τη συσκευή αναπαραγωγής για την
απελευθέρωση περισσότερου χώρου προκειμένου να εκτελεστεί το <SA018>.
Ενδείξεις ηχητικών σημάτων:
Ενέργεια ή κατάσταση
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του SA018
απαιτείται επαναφόρτιση μπαταρίας

Ηχητική ένδειξη
(μία ηχητική ειδοποίηση)
(μία φορά κάθε 5 λεπτά)

EL
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Δράση
σύνδεση σε
PC

Σύνδεση και φόρτιση
Προειδοποίηση
•• Σημαντικό: Το SA018 χρησιμοποιεί τη

σύνδεση USB με τον υπολογιστή για
ενημέρωση του εσωτερικού λογισμικού.
Για να αποτραπεί η απώλεια δεδομένων
και η δυσλειτουργία του προϊόντος, μην
το αποσυνδέετε κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας ενημέρωσης.

Το SA018 διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία
που μπορεί να φορτιστεί με τους εξής
τρόπους:
• μέσω του συνδυασμού υποδοχής
ακουστικών / σύνδεσης USB του
SA018, από έναν υπολογιστή (με το
παρεχόμενο καλώδιο USB)
• μέσω του συνδυασμού υποδοχής
ακουστικών / σύνδεσης USB του
SA018, απευθείας από την τροφοδοσία
ρεύματος (με ένα φορτιστή, πωλείται
ξεχωριστά)

Σημείωση
•• Την πρώτη φορά, αφήστε το SA018 να
φορτιστεί για 3 ώρες.

•• Όταν το SA018 είναι συνδεδεμένο σε έναν

υπολογιστή, όλα τα κουμπιά ελέγχου και οι
λειτουργίες είναι ανενεργές.
•• Η πορτοκαλί ένδειξη LED φόρτισης γίνεται
πράσινη όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία
φόρτισης. Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με τις ενδεικτικές λυχνίες LED
κατάστασης, ανατρέξτε στην ενότητα
Ενδείξεις κατάστασης και οι σημασίες τους.

Σύνδεση ακουστικών
Με τον παρακάτω τρόπο μπορείτε να
συνδέσετε τα παρεχόμενα ακουστικά:

Σημείωση
•• Όταν το SA018 είναι συνδεδεμένο σε έναν

υπολογιστή ή τροφοδοσία ρεύματος, όλα
τα κουμπιά ελέγχου και οι λειτουργίες είναι
ανενεργές.
•• Το SA018 παραμένει σε λειτουργία
απενεργοποίησης μετά την ολοκλήρωση
της λειτουργίας φόρτισης.

Σύνδεση του παρεχόμενου
καλωδίου USB

1
2
3
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Συνδέστε το βύσμα USB του
παρεχόμενου καλωδίου USB σε μια
ελεύθερη θύρα USB του υπολογιστή.
Συνδέστε το ειδικό βύσμα USB του
παρεχόμενου καλωδίου USB στο
συνδυασμό υποδοχής ακουστικών /
σύνδεσης USB στο SA018.
Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας.
»» Φόρτωση του SA018.
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Εγκατάσταση του
λογισμικού Philips Device
Manager
Απαιτήσεις συστήματος:
• Windows® (2000, XP, Vista)
• Επεξεργαστής Pentium III 800 MHz ή
μεγαλύτερος
• RAM 128 MB
• Χώρος σκληρού δίσκου 500MB
• Σύνδεση Internet
• Microsoft® Internet Explorer 6.0 ή
μεταγενέστερη έκδοση
• Θύρα USB

1

Συνδέστε το βύσμα mini USB του
παρεχόμενου καλωδίου στο SA018.

3
4

Συνδέστε το τυπικό βύσμα USB
του παρεχόμενου καλωδίου στον
υπολογιστή σας.
»» Ένα αναδυόμενο παράθυρο
εμφανίζεται στον υπολογιστή.
Από το αναπτυσσόμενο παράθυρο
επιλέξτε Install Philips Device Manager
(Εγκατάσταση του Philips Device
Manager).
Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης
για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση
του Philips Device Manager.

Εάν το αναδυόμενο παράθυρο δεν εμφανιστεί
στον υπολογιστή...

1
2
3
4

Επιλέξτε Ο Υπολογιστής μου
(WindowsXP® / Windows2000®) /
Υπολογιστής (WindowsVista®).
Κάντε δεξί κλικ στο Philips GoGear
SA018.
Επιλέξτε Install Philips Device Manager
(Εγκατάσταση του Philips Device
Manager).
Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης
για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση
του Philips Device Manager.

Δεν μπορείτε να βρείτε το αρχείο στο SA018;

1
2
3
4
5

Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής είναι
συνδεδεμένος στο Διαδίκτυο.
Επιλέξτε Ο Υπολογιστής μου
(WindowsXP® / Windows2000®) /
Υπολογιστής (WindowsVista®).

Μεταφορά μουσικής στο
SA018
Το SA018 εμφανίζεται ως συσκευή μαζικής
αποθήκευσης USB στην Εξερεύνηση των
Windows®. Μπορείτε να μεταφέρετε και να
οργανώσετε τα αρχεία μουσικής σας στο
SA018 μέσω σύνδεσης USB.

1
2

Επιλέξτε και επισημάνετε ένα ή
περισσότερα τραγούδια για μεταφορά
από τον υπολογιστή σας στο SA018.
Χρησιμοποιήστε τις ενέργειες
μεταφοράς και απόθεσης για να
ολοκληρώσετε τη μεταφορά..

Ελλην ικά
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Συμβουλή
•• Για να μεταφέρετε CD μουσικής στη

συσκευή σας: Αντιγράψτε (μετατρέψτε)
τα τραγούδια στα CD μουσικής που
διαθέτετε σε αρχεία MP3/WMA με κάποιο
λογισμικό όπως το Windows® Media Player.
Αντιγράψτε τα αρχεία στο SA018 μέσω της
Εξερεύνησης των Windows®. Μπορείτε να
πραγματοποιήσετε λήψη δωρεάν εκδόσεων
αυτών των προγραμμάτων στο Internet.

Σημείωση
•• Το SA018 απαιτεί ορισμένη ελεύθερη

μνήμη για την επεξεργασία ενημερώσεων
λογισμικού. Με τη διαγραφή ενός μουσικού
κομματιού από τη μνήμη του SA018
μπορούν να επιλυθούν προβλήματα σχετικά
με τη χωρητικότητα.

Κάντε δεξί κλικ στο Philips GoGear
SA018.
Επιλέξτε Install Philips Device Manager
(Εγκατάσταση του Philips Device
Manager) από το Internet.
Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης
για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση
του Philips Device Manager από το
Internet).
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Οργάνωση της μουσικής
στο SA018
Το SA018 μπορεί να αποθηκεύσει
εκατοντάδες μουσικά κομμάτια. Για να
οργανώσετε και να διευκολύνετε τον
εντοπισμό της μουσικής σας, το SA018 σάς
επιτρέπει να ταξινομείτε τη μουσική σας σε
φακέλους.

1
2
3

Με το SA018 συνδεδεμένο στη θύρα
USB του υπολογιστή, ανοίξτε τον
Windows® Explorer.
Δημιουργήστε φακέλους στο χώρο
μαζικής αποθήκευσης του SA018.
Χρησιμοποιήστε τις ενέργειες
μεταφοράς και απόθεσης για να
ταξινομήσετε τη μουσική σας στους
φακέλους.
Συμβουλή

•• Μπορείτε να μετακινηθείτε εμπρός ή πίσω
μεταξύ των φακέλων σας στο SA018 για
γρήγορο εντοπισμό της μουσικής σας με
διπλό πάτημα των κουμπιών
ή .
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4 Απόλαυση

Ακρόαση μουσικής

Ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση του SA018

Το SA018 σάς επιτρέπει να ακούτε τη
μουσική σας συνεχώς Το SA018 διαθέτει
λειτουργία τυχαίας αναπαραγωγής, ώστε
να μπορείτε να ακούτε τη μουσική σας με
τυχαία σειρά.

Για εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών
ενεργοποίησης και απενεργοποίησης,
πατήστε και κρατήστε πατημένο το
για περίπου 4 δευτερόλεπτα.

1

Συνδέστε τα παρεχόμενα ακουστικά.

Ελλην ικά
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2
Αυτόματη απενεργοποίηση
Το SA018 διαθέτει λειτουργία αυτόματης
απενεργοποίησης για εξοικονόμηση
μπαταρίας.
Μετά από 5 λεπτά σε λειτουργία αδράνειας
(δεν πραγματοποιείται αναπαραγωγή
μουσικής, δεν έχει πατηθεί κανένα κουμπί),
το SA018 απενεργοποιείται.

1

Ρυθμίστε το διακόπτη επιλογής
σε μία από τις παρακάτω επιλογές
αναπαραγωγής μουσικής:
•
- Λειτουργία επανάληψης όλων
(συνεχόμενη αναπαραγωγή όλων
των τραγουδιών)
•
- Λειτουργία τυχαίας
αναπαραγωγής* (αναπαραγωγή
όλων των τραγουδιών σε τυχαία
σειρά)

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το
για περίπου 4 δευτερόλεπτα για να
ενεργοποιήσετε ξανά το SA018.

EL
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3

4

Πατήστε παρατεταμένα το για
περίπου 4 δευτερόλεπτα για να
ενεργοποιήσετε το SA018.

6

Πατήστε
για έναρξη της
αναπαραγωγής.

Πατήστε
/
για μετάβαση στο
προηγούμενο / επόμενο κομμάτι.
(Κρατήστε παρατεταμένα το κουμπί
για μετάβαση προς τα πίσω / προς τα
εμπρός στο τρέχον κομμάτι.)

Σημείωση
•• *Σε λειτουργία τυχαίας αναπαραγωγής, το
SA018 πραγματοποιεί αναπαραγωγή όλων
των τραγουδιών σε τυχαία σειρά προτού
επαναλάβει ένα τραγούδι.

Ακρόαση ραδιοφώνου FM
5

Πατήστε VOL για μείωση / αύξηση
της έντασης ήχου.

Το SA018 διαθέτει ενσωματωμένο δέκτη
ραδιοφώνου FM. Μπορείτε να ακούτε
ραδιόφωνο FM με τον εξής τρόπο:

1

16
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Συνδέστε τα παρεχόμενα ακουστικά.

3

Ρυθμίστε το διακόπτη επιλογής στη
θέση FM.

Πατήστε παρατεταμένα το για
περίπου 4 δευτερόλεπτα για να
ενεργοποιήσετε το SA018.

5

Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως 5
ραδιοφωνικούς σταθμούς (συχνότητες) σε
μια προεπιλογή:

1

4

»» Το ραδιόφωνο ξεκινά αυτόματα.
Πατήστε VOL για αύξηση / μείωση
της έντασης ήχου.

Πατήστε
/
για αύξηση / μείωση
της ραδιοφωνικής συχνότητας.
(Κρατήστε το κουμπί πατημένο
για σάρωση των ραδιοφωνικών
συχνοτήτων προς τα κάτω / πάνω.)

Ελλην ικά
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Πατήστε και κρατήστε πατημένο το
για να αποθηκεύσετε τη συχνότητα
στην προεπιλογή.
»» Μόλις αποθηκευτούν και οι
5 προεπιλογές, το SA018 θα
αντικαταστήσει τις ήδη υπάρχουσες
προεπιλογές με τις καινούργιες
συχνότητες, ξεκινώντας από
τη λιγότερο χρησιμοποιημένη
προεπιλογή.
Σημείωση

•• Το καλώδιο των ακουστικών λειτουργεί ως

κεραία ραδιοφώνου. Βεβαιωθείτε ότι έχετε
συνδέσει σωστά τα ακουστικά για βέλτιστη
λήψη.

EL

17

5 Χρήση του
SA018 για
μεταφορά
αρχείων
Το SA018 σάς επιτρέπει να μεταφέρετε
αρχεία στον Windows Explorer.

1
2
3

18

Ενώ το SA018 είναι συνδεδεμένο στη
θύρα USB του υπολογιστή, ανοίξτε τον
Windows Explorer.
Δημιουργία φακέλων στο SA018.
Χρησιμοποιήστε τις ενέργειες
μεταφορά και απόθεση για να
ταξινομήσετε τα αρχεία στους
φακέλους.

EL

6 Αντιμετώπιση
προβλημάτων

6

Επανακκινήστε το SA018.

1

2

3
4

5
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Τρόπος επαναφοράς της συσκευής
•• Εισαγάγετε τη μύτη ενός στυλό ή άλλου
αντικειμένου στην οπή επαναφοράς
στο κάτω μέρος του SA018. Κρατήστε
το πατημένο έως ότου η συσκευή
αναπαραγωγής απενεργοποιηθεί.
•• Εάν η επιλογή επαναφοράς δεν είναι
επιτυχής, ακολουθήστε τα βήματα
ανάκτησης του SA018 από το Philips
Device Manager:
Στον υπολογιστή σας, επιλέξτε Έναρξη
> Προγράμματα > Philips Digital
Audio Player > SA018 > Philips Device
Manager για να πραγματοποιήσετε
εκκίνηση του Philips Device Manager.
Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί
έντασης ενώ συνδέετε το SA018
στον υπολογιστή.

Εξακολουθήστε να πατάτε το πλήκτρο
μέχρι το Philips Device Manager να
αναγνωρίσει το SA018 και να μεταβεί
σε λειτουργία ανάκτησης.
Στον υπολογιστή, κάντε κλικ στο
κουμπί Repair (Επισκευή) και
ακολουθήστε τις οδηγίες του Philips
Device Manager για να ολοκληρώσετε
τη διαδικασία ανάκτησης
Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία
ανάκτησης, αποσυνδέστε το SA018 από
τον υπολογιστή.
EL
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7 Τεχνικά
στοιχεία
Ρεύμα
Εσωτερική επαναφορτιζόμενη μπαταρία
ιόντων λιθίου πολυμερών
Χρόνος αναπαραγωγής (μουσική): μέχρι
12 ώρες
Απαιτήσεις συστήματος
Windows® 2000, XP ή Vista
Επεξεργαστής Pentium III 800 MHz ή
μεγαλύτερος
RAM 128 MB
Χώρος σκληρού δίσκου 500MB
Σύνδεση Internet
Microsoft® Internet Explorer 6.0 ή
μεταγενέστερη έκδοση
Κάρτα ήχου
Θύρα USB
Ήχος
Απόκριση συχνοτήτων: 20 Hz – 18 kHz
Λόγος σήματος προς θόρυβο: > 84 dB
Διαχωρισμός καναλιών: 45 dB
Ισχύς εξόδου: 2 x 2,4 mW
THD: 0,05% σε 1 kHz
Βελτίωση ήχου: FullSound™
Μέσα αποθήκευσης
Χωρητικότητα ενσωματωμένης μνήμης:
SA018102 2GB NAND Flash
SA018104 4GB NAND Flash
Συμβατότητα με κατηγορία μαζικής
αποθήκευσης
Λογισμικό
Philips Device Manager: για ανάκτηση και
αναβάθμιση
Συνδεσιμότητα
Ακουστικά 3,5 χιλ.
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Αναπαραγωγή ήχου
Μορφή συμπίεσης: MP3, WMA
Ρυθμός bit MP3: 8-320 kps και VBR
Ρυθμός bit WMA: 5 - 320 kbps
Ρυθμός δειγματοληψίας MP3: 8, 11,025, 16,
22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz
Ρυθμός δειγματοληψίας WMA: 8, 11,025,
16, 22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz
Δέκτης / Λήψη / Μετάδοση
Προρυθμισμένοι σταθμοί: 5
Ζώνη δέκτη: FM
Μεταφορά μουσικής
Μεταφορά και απόθεση στον Windows®
Explorer

Υποστηριζόμενα φορμά
αρχείων ήχου
Το SA018 υποστηρίζει τα παρακάτω φορμά
μουσικής:
• MP3
• WMA χωρίς προστασία

D
Decibel (dB)
Μονάδα μέτρησης η οποία εκφράζει τη
σχετική διαφορά στην ισχύ ή την ένταση
του ήχου.

F
FullSound
Το FullSound™ είναι μια καινοτόμος
τεχνολογία που σχεδιάστηκε από τη
Philips. Το FullSound™ αποκαθιστά
πιστά τις ηχητικές λεπτομέρειες στη
συμπιεσμένη μουσική, βελτιώνοντάς την,
για να παράσχουν ολοκληρωμένη ηχητική
εμπειρία, χωρίς αλλοιώσεις.

L
LCD (Οθόνη Υγρών Κρυστάλλων)
Ίσως ο πιο συνηθισμένος τρόπος προβολής
οπτικών πληροφοριών σε ηλεκτρονικό
εξοπλισμό που δεν περιλαμβάνει
ηλεκτρονικό υπολογιστή.

του ελέγχου της σχετικής δύναμης των
ήχων. Επίσης, παραπέμπει στη λειτουργία
πολλών ηλεκτρονικών συσκευών που
χρησιμοποιείται για τον έλεγχο του βαθμού
έντασης του ήχου.

Α
Ανακατάταξη
Ένα χαρακτηριστικό που αναπαράγει αρχεία
ήχου (κομμάτια) με τυχαία σειρά.

Σ
Συνεχής ροή
Μια τεχνική για τη μεταφορά δεδομένων
έτσι ώστε να μπορούν να υποστούν
επεξεργασία ως σταθερή και συνεχής ροή.
Οι τεχνολογίες συνεχούς ροής συχνά
χρησιμοποιούνται στο Διαδίκτυο, επειδή
πολλοί χρήστες δεν έχουν την ταχύτητα
που απαιτείται για να κατεβάζουν γρήγορα
μεγάλα αρχεία πολυμέσων, έτσι ώστε
το πρόγραμμα περιήγησης πελάτη ή τα
πρόσθετα στοιχεία να μπορούν να αρχίζουν
να μεταδίδουν τα δεδομένα πριν από τη
μεταφορά ολόκληρου του αρχείου.

W
WMA (Windows Media Audio)
Μια μορφή αρχείων ήχου που ανήκει
στην Microsoft και αποτελεί μέρος της
τεχνολογίας Microsoft Windows Media.
Συμπεριλαμβάνει τα εργαλεία Διαχείρισης
Ψηφιακών Δικαιωμάτων της Microsoft, την
τεχνολογία κωδικοποίησης Windows Media
Video και την τεχνολογία κωδικοποίησης
Windows Media Audio.

Έ
Ένταση
Η ένταση είναι η πιο συνηθισμένη λέξη
που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό
EL
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