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(Παρακαλïύµε ανατρέêτε στην Εικ. 1, σελίδα 3)
1 p - υπïδïøή 3,5 mm για στερεïæωνικά ακïυστικά.
2 OθÞνη - δείøνει την κατάσταση λειτïυργίας της

συσκευής και τα âασικά στïιøεία των αρøείων.
Για παράδειγµα:

Mb - øώρïς µνήµης;
kHz - υøνÞτητα δειγµατïληψίας της αρøικής εγγραæής
kbps - âαθµÞς συµπίεσης τïυ αρøείïυ.

3 CARD INSERT – εδώ εισάγεται η κάρτα SmartMedia
4 YES 2 – ενεργïπïίηση της συσκευής, εκκίνηση και παύση

της αναπαραγωγής.
5 HOLD 2 – κλείδωµα των πλήκτρων λειτïυργίας,

πρïκειµένïυ να απïæεύγεται τï τυøαίï πάτηµά
τïυς.

6 DISPLAY – επιλïγή των στïιøείων τïυ αρøείïυ, για
παράδειγµα τίτλïς τραγïυδιïύ, καλλιτέøνης,
άλµπïυµ, αριθµïί κïµµατιών, και παρελθών
øρÞνïς αναπαραγωγής.

7 MODE/EQ – επιλïγή των λειτïυργιών shuffle και repeat, για
παράδειγµα επανάληψη και αναπαραγωγή σε
τυøαία σειρά.

– EQ(ualizer): επιλïγή ανάµεσα σε τέσσερις
ακïυστικές επιλïγές: Normal (κανïνική) / Jazz
(τúαú) / Rock (ρïκ) / Classic (κλασική).

8 5, 6 – επιλïγή της αρøής τïυ
τρέøïντïς/πρïηγïύµενïυ/επÞµενïυ κïµµατιïύ ή
αρøείïυ;

– αναúήτηση πρïς τα πίσω/µπρïστά µέσα σε ένα
κïµµάτι ή αρøείï.

9 4.5V DC – σύνδεση για τï συµπαραδιδÞµενï τρïæïδïτικÞ
AC/DC για τρïæïδïσία απÞ τï ηλεκτρικÞ δίκτυï
αντί της τρïæïδïσίας µε µπαταρίες.

0 DATA I/O – τï συµπαραδιδÞµενï παράλληλï καλώδιï
συνδέεται εδώ και στην παράλληλη θύρα τïυ
υπïλïγιστή σας.

! VOLUME 4, 3 – ρύθµιση της έντασης.
@ DELETE – διαγραæή τïυ τρέøïντïς κïµµατιïύ/ διαγραæή

της κάρτας SmartMedia/ απαλïιæή Þλων των
σελιδïδεικτών.

# BOOKMARK – διαγραæή τïυ τρέøïντïς κïµµατιïύ/
διαγραæή της κάρτας SmartMedia/
απαλïιæή Þλων των σελιδïδεικτών.

$ NO 9 – απενεργïπïίηση της συσκευής ή διακïπή της
αναπαραγωγής.

% CARD EJECT – συρÞµενïς διακÞπτης για την
απïµάκρυνση της κάρτας SmartMedia.

^ Θήκη µπαταριών - για δύï µπαταρίες ΑΑΑ, R03 ή UM4.

ΠΛΗΚTΡΑ ΡΥΘΜIΣΗΣ ΚΑI ΣΥΝ∆ΕΣΕIΣ
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ΣΥΜΠΑΡΑ∆I∆OΜΕΝΑ ΕOΑΡTΗΜΑTΑ
Bεâαιωθείτε Þτι η συσκευασία πïυ αγïράσατε περιέøει Þλα τα
εêαρτήµατα πïυ αναæέρïνται παρακάτω.Αν λείπει κάπïιï εêάρτηµα,
απευθυνθείτε στï κατάστηµα απÞ τï ïπïίï αγïράσατε τη συσκευή.
• ένα παράλληλï καλώδιï
• ένα τρïæïδïτικÞ AC/DC 

(δν συµπαραδίδïνται για τα µïντέλα SA 100, SA 106)
• µία κάρτα Blue SmartMedia
• να πρïστατευτικÞ ελαστικÞ κάλυµµα για την υπïδïøή DATA I/O
• *µία θήκη για την κάρτα Blue SmartMedia µε ετικέτα και

αυτïκÞλλητα øρωµίïυ
• ένα CD-ROM εγκατάστασης για τï RUSH
• *ένα σετ ακïυστικών (ψείρες)
• ένας σάκïς µεταæïράς
• δύï αλκαλικές µπαταρίες AAA, R03 ή UM4

ΣΗΜΑΝTIΚΕΣ ΠΡO∆IΑΓΡΑΦΕΣ
Tï RUSH είναι µια στερεά, æïρητή, ψηæιακή συσκευή
αναπαραγωγής ήøïυ. Είναι σε θέση:
• να αναπαράγει αρøεία µïρæής MP3, τα ïπïία µπïρείτε να

κατεâάσετε απÞ τï ∆ιαδίκτυï (Ίντερνετ).
• να αναπαράγει κïµµάτια απÞ CD, κασέτες, ηøïγραæηµένα

âιâλία και εæηµερίδες, ηøητικά εæέ κλπ., τα ïπïία έøïυν
µετατραπεί σε ψηæιακή µïρæή, συµπυκνωθεί, και
κωδικïπïιηθεί σε µïρæή MP3 µε τη âïήθεια τïυ RealJukebox.

Επειδή η συσκευή είναι τελείως ηλεκτρïνική και δεν περιέøει
κινητά µέρη ή λέιúερ, µπïρείτε να παίúετε µïυσική καθώς
κινείστε, øωρίς καµία απώλεια πïιÞτητας.

ΑΠΑITΗΣΕIΣ ΣΥΣTΗΜΑTOΣ TOΥ ΥΠOΛOΓIΣTΗ ΣΑΣ
• Windows 95 ή 98, Internet Explorer 3.01 ή ανώτρï, Netscape

4.0 ή ανώτερï, και πρÞσâαση στï ∆ιαδίκτυï
• Intel® Pentium® 200 MHz
• 64 ΜB εσωτερική µνήµη (πρïτείνεται)
• Ελεύθερïς øώρïς στïν υπïλïγιστή σας: 15 ΜB για τï

λïγισµικÞ, και 1 ΜB για κάθε λεπτÞ µïυσικής πïυ
απïθηκεύεται στïν υπïλïγιστή

• OδηγÞς CD-ROM
• Παράλληλη θύρα µε κατάσταση λειτïυργίας ECP/EPP
• Κάρτα ήøïυ 16 bit
• Κάρτα video 256 øρωµάτων

ΠΡOΣOÌΗ OTΑΝ ÌΡΗΣIΜOΠOIΕITΕ ΑΚOΥΣTIΚΑ
Πρïστασία ακïής: Ìρησιµïπïιείτε τα ακïυστικά σε µέτρια
ένταση. Η øρήση ακïυστικών σε υψηλή ένταση µπïρεί να
πρïêενήσει âλάâη στην ακïή σας.
Oδική ασæάλεια: Μη øρησιµïπïιείτε τα ακïυστικά Þταν
παίρνετε µέρïς στην κυκλïæïρία µε αυτïκίνητï ή πïδήλατï,
διÞτι υπάρøει κίνδυνïς τρïøαίïυ ατυøήµατïς!

ΠΛΗΡOΦOΡIΕΣ ΣÌΕTIΚΑ ΜΕ TΑ ΠΝΕΥΜΑTIΚΑ ∆IΚΑI·ΜΑTΑ
Η ανεπίτρεπτη αντιγραæή και διανïµή εγγραæών απÞ τï
∆ιαδίκτυï / CD απïτελïύν παραâίαση της νïµïθεσίας και των
διεθνών συνθηκών περί πνευµατικών δικαιωµάτων. Tï
λïγισµικÞ MP3 θα πρέπει να øρησιµïπïιείται απïκλειστικά για
πρïσωπικïύς σκïπïύς.
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ΓΕΝIΚΗ ΣΥΝTΗΡΗΣΗ
� Για να απïæύγετε âλάâες ή δυσλειτïυργίες:
– Μην εκθέτετε τη συσκευή, τις µπαταρίες ή τις κάρτες

SmartMedia σε ισøυρά µαγνητικά πεδία, υγρασία, âρïøή,
άµµï ή σε υψηλές θερµïκρασίες, για παράδειγµα απÞ
συσκευές θέρµανσης ή απÞ τï άµεσï æως τïυ ήλιïυ.

– -Μην αæήνετε τη συσκευή να πέσει, και µην αæήνετε άλλα
αντικείµενα να πέσïυν επάνω στη συσκευή.

� Μην αæήνετε τη συσκευή να έρθει σε επαæή µε νερÞ.
Σκïυπίστε την επιæάνεια της συσκευής σε περίπτωση πïυ
âραøεί. Η εισρïή νερïύ στη συσκευή ενδέøεται να
πρïêενήσει σïâαρή âλάâη.

� Για να καθαρίσετε τη συσκευή, øρησιµïπïιήστε ένα µαλακÞ
κïµµάτι δέρµατïς σαµïυά τo oπoίo έøετε υγράνει ελαæρά.
Μη øρησιµïπïιείτε καθαριστικά τα ïπïία περιέøïυν αλκïÞλη,
αµµωνία, âενúÞλιï ή διαâρωτικά, διÞτι υπάρøει κίνδυνïς να
πρïêενήσïυν âλάâη στη συσκευή.

ΜΠΑTΑΡIΕΣ 
1 Ανïίêτε τη θήκη των µπαταριών και τïπïθετήστε δύï

µπαταρίες (κατά πρïτίµηση αλκαλικές) τύπïυ ΑΑΑ, R03 ή
UM4, Þπως δείøνïυν τα σύµâïλα + και – στï εσωτερικÞ της
θήκης µπαταριών.

2 Κλείστε τï καπάκι της θήκης των µπαταριών.
™ Η ένδειêη εµæανίúεται στην ïθÞνη.

ΕΝ∆ΕIOΗ Α∆ΕIΩΝ ΜΠΑTΑΡIΩΝ
Tα κïυτάκια στï σύµâïλï της µπαταρίας δείøνïυν την ισøύ
των µπαταριών.
• Ùταν η ισøύς των µπαταριών είναι πïλύ øαµηλή, αρøίúει να

αναâïσâήνει τï σύµâïλï . Αντικαταστήστε τις
µπαταρίες ή συνδέστε τη συσκευή στï ηλεκτρικÞ δίκτυï.

• Η ένδειêη εµæανίúεται στην ïθÞνη αν
εêακïλïυθείτε να øρησιµïπïιείτε τη συσκευή. Στη συνέøεια,
η συσκευή θα σâήσει αυτÞµατα.

ΣηµαντικÞ!
• Bγάλτε τις µπαταρίες αν έøïυν αδειάσει ή αν δεν πρÞκειται

να øρησιµïπïιήσετε τη συσκευή για δύï τïυλάøιστïν
εâδïµάδες.

• Oι µπαταρίες περιέøïυν øηµικές ïυσίες, γι' αυτÞ η
απïκïµιδή τïυς θα πρέπει να γίνεται µε υπεύθυνï τρÞπï.

• Η συσκευή αυτή δεν διαθέτει ενσωµατωµένï æïρτιστή για
επαναæïρτιúÞµενες µπαταρίες.
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TΡOΦO∆OTIΚO AC/DC 
(δν συµπαραδίδïνται για τα µïντέλα SA 100, SA 106)
1 Bεâαιωθείτε Þτι η τïπική τάση δικτύïυ αντιστïιøεί στην

τάση 4,5 V τïυ τρïæïδïτικïύ. Η κεντρική περÞνη 1,3 mm
(στην υπïδïøή 4,5V DC της συσκευής) θα πρέπει να είναι
συνδεδεµένη µε τïν θετικÞ πÞλï + τïυ συµπαραδιδÞµενïυ
τρïæïδïτικïύ µε υπïδïøή 3,5 mm.

2 Συνδέστε τï τρïæïδïτικÞ στην υπïδïøή 4.5V DC της
συσκευής και σε µια πρίúα τïυ τïίøïυ.
™ Tï µήνυµα µπïρεί να εµæανισθεί για λίγï στην

ïθÞνη.
3 Tï τρïæïδïτικÞ θα πρέπει να απïσυνδέεται πάντïτε απÞ

την πρίúα τïυ τïίøïυ Þταν δεν øρησιµïπïιείται.

(∆είτε Εικ. 1 στη σελίδα 3)
Μπïρείτε να απïθηκεύσετε µέøρι και µία ώρα µïυσικής στην
κάρτα, σâήνïντας και αντικαθιστώντας κïµµάτια ανάλïγα µε
τις πρïσωπικές σας πρïτιµήσεις.
Bεâαιωθείτε Þτι η συσκευή είναι απενεργïπïιηµένη Þταν
εισάγετε ή αæαιρείτε την κάρτα.
• Εισάγετε µια κάρτα SmartMedia στην υπïδïøή CARD

INSERT, µε την 'κïµµένη' γωνία στη σωστή θέση, Þπως
απεικïνίúεται στη συσκευή. Η ïθÞνη δείøνει:
™ – αν είναι κενή η κάρτα (µÞνï για τα µïντέλα

SA 100, SA 106 η ïθÞνη δίøνι ).
™ τα στïιøεία της κάρτας - αν περιέøει ήδη αρøεία.
™ – αν η µïρæή της δεν είναι συµâατή µε τη

συσκευή.
™ – αν τï κïµµάτι δεν είναι κïµµάτι ήøïυ, ή αν

είναι κενή η κάρτα.
• Απïµάκρυνση: σύρτ τïν διακÞπτη CARD EJECT πρïς τα

πάνω και âγάλτ την κάρτα.
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ΠΡOΣTΑΣIΑ ∆IΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑI ΕΓΓΡΑΦΗΣ TΗΣ ΚΑΡTΑΣ

� Για να απïæύγετε την ακïύσια διαγραæή ή αντικατάσταση τïυ
περιεøïµένïυ της κάρτας σας, τïπïθετήστε ένα αυτïκÞλλητï
øρωµίïυ επάνω απÞ τïν κύκλï στην εµπρÞς πλευρά της κάρτας.

� Αæαιρέστε τï αυτïκÞλλητï øρωµίïυ για να διαγράψετε ή να
αντικαταστήσετε τï περιεøÞµενï της κάρτα σας.

� Η ένδειêη εµæανίúεται στην ïθÞνη αν έøετε
êεøάσει να αæαιρέσετε τï αυτïκÞλλητï øρωµίïυ και
πρïσπαθείτε να διαγράψετε κïµµάτια ή ïλÞκληρη την κάρτα.

Σηµειώσεις:
– Ìρησιµïπïιείτε µÞνï κάρτες Blue SmartMedia της Philips

για τη συσκευή σας.
– Για περισσÞτερες πληρïæïρίες, µπïρείτε να επισκεæθείτε

τïν δικτυακÞ µας τÞπï: www.rush.philips.com.

– Μη øρησιµïπïιείτε κάρτες SmartMedia απÞ ψηæιακή
æωτïγραæική µηøανή ή απÞ υπïλïγιστή στη συσκευή σας.

- Αæïύ æïρµαριστεί µια κάρτα SmartMedia για αρøεία MP3, η
κάρτα δεν θα αναγνωρίúεται πλέïν απÞ υπïλïγιστή ή
ψηæιακή æωτïγραæική µηøανή.

(ΑΠ)ΕΝΕΡΓOΠOIΗΣΗ, ΑΝΑΠΑΡΑΓ·ΓΗ ΚΑI ΠΑΥΣΗ ΑΡÌΕI·Ν ΗÌOΥ

1 Πατήστε YES 2 για να θέσετε τη συσκευή σε λειτïυργία.
™ Η ένδειêη εµæανίúεται στην ïθÞνη πριν

êεκινήσει η αναπαραγωγή.
™ Αν δεν έøει εισαøθεί κάρτα: εµæανίúεται η ένδειêη

( ).
2 Πατήστε σύντïµα YES 2 για α να διακÞψετε πρïσωρινά την

αναπαραγωγή. oαναπατήστε YES 2 για να συνεøίσετε την
αναπαραγωγή.

3 Πατήστε δύï æïρές NO 9 για να θέσετε τη συσκευή εκτÞς
λειτïυργίας.

Κατάσταση αναµïνής για εêïικïνÞµηση ενέργειας
Η συσκευή τίθεται αυτÞµατα εκτÞς λειτïυργίας αν δεν πατηθεί
κάπïιï πλήκτρï µέσα σε 15 δευτερÞλεπτα µετά τï τέλïς της
αναπαραγωγής, τï τέλïς τïυ αρøείïυ ή την ενεργïπïίηση της
λειτïυργίας παύσης.
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Ρύθµιση έντασης και ήøïυ

1 Πατήστε και κρατήστε πατηµένï τï πλήκτρï VOLUME 4, 3
για την αύêηση ή τη µείωση της έντασης.
™ Αλλάúει η ράâδïς στην ïθÞνη, δείøνïντας τη ρυθµισµένη

ένταση.
2 Πατήστε και κρατήστε πατηµένï τï πλήκτρï MODE /EQ για

δύï δευτερÞλεπτα, για να εµæανίσετε τις επιλïγές τïυ
ισïσταθµιστή: Normal/ Jazz/ Rock ή Classic.

3 Καθώς η ïθÞνη δείøνει µία απÞ τις επιλïγές τïυ
ισïσταθµιστή, πατήστε σύντïµα και επανειληµµένα 
MODE /EQ για να επιλέêετε την επιθυµητή ρύθµιση.

Κλείδωµα λειτïυργιών µε HOLD
Με τη λειτïυργία HOLD απïæεύγεται τï ακïύσιï πάτηµα των
πλήκτρων στï π.

1 Σύρτε τïν διακÞπτη HOLD 2 πρïς τα δεêιά, Þπως δείøνει τï
âέλïς, για να κλειδώσετε τα πλήκτρα.
™ Η ïθÞνη δείøνει την ένδειêη Þταν είναι

ενεργïπïιηµένη η λειτïυργία αυτή, και τα πλήκτρα στïν
εµπρÞς πίνακα ελέγøïυ δεν θα λειτïυργïύν.

2 Για να απενεργïπïιήσετε τη λειτïυργία, σύρτε τïν διακÞπτη
HOLD 2 πρïς τα αριστερά.

• Αν êεøάσετε να απενεργïπïιήσετε τη λειτïυργία HOLD και
πρïσπαθήσετε να ανάψετε/σâήσετε τη συσκευή, η ïθÞνη θα
δείêει την ένδειêη . Θα πρέπει πρώτα να
απενεργïπïιήσετε τï HOLD.
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OθÞνη

1 Πατήστε επανειληµµένα τï πλήκτρï DISPLAY για να δείτε
διάæïρïυς τύπïυς πληρïæïριών σøετικά µε τα στïιøεία πïυ
έøïυν απïθηκευθεί στην κάρτα SmartMedia:
TRACK τίτλïς τραγïυδιïύ
ARTIST Þνïµα, αν έøει καταøωρηθεί, ή 'No Artist Info' 
ALBUM τίτλïς, αν έøι έøει καταøωρηθεί, 'No Album Info' 
CARD τίτλïς, αν έøει καταøωρηθεί, ή 'No Card Info' 
FILE Þνïµα
Track Time - ∆ιάρκεια κïµµατιïύ
Remained Time - υπïλειπÞµενïς øρÞνïς αναπαραγωγής τïυ

τρέøïντïς κïµµατιïύ
Total Time - συνïλικÞς øρÞνïς αναπαραγωγής τïυ αρøείïυ
Option? - τα τεøνικά δεδïµένα της κάρτας – 

Free Memory, Total Memory, Sampling Frq. (συøνÞτητα
δειγµατïληψίας) και Compression rate.

2 Πατήστε YES 2 για να επιâεâαιώσετε τïν τύπï
πληρïæïριών. Αν θέλετε να δείτε τα δεδïµένα της επιλïγής
Option?:

• ¥αναπατήστε YES 2, καθώς η ïθÞνη δείøνει Option?
• Πατήστε σύντïµα και επανειληµµένα DISPLAY µέøρι να

εµæανισθεί η επιθυµητή πληρïæïρία.

Επιλïγή διαæïρετικïύ κïµµατιïύ

• Πατήστε µία ή περισσÞτερες æïρές 5 ή 6 µέøρι να
εµæανισθεί ï επιθυµητÞς αριθµÞς κïµµατιïύ στην ïθÞνη.

Tαøεία αναúήτηση µέσα στï ίδιï τραγïύδι
• Πατήστε και κρατήστε πατηµένï τï πλήκτρï 5 ή 6.

Παρακïλïυθείτε τïν øρÞνï διάρκειας τïυ κïµµατιïύ για να
âρείτε τï επιθυµητÞ σηµείï στï κïµµάτι, και αæήστε τï
πλήκτρï 5 ή 6.
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∆ιαæïρετικïί τρÞπïι αναπαραγωγής: REPEAT και SHUFFLE

1 Για την επιλïγή τïυ τρÞπïυ αναπαραγωγής πριν ή κατά τη
διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε σύντïµα και
επανειληµµένα MODE /EQ για να δείτε τις διάæïρες
επιλïγές.

REPEAT 1 – συνεøής επανάληψη τïυ τρέøïντïς κïµµατιïύ..
REPEAT ALL – συνεøής επανάληψη Þλων των απïθηκευµένων

κïµµατιών.
SHUFFLE – αναπαραγωγή των κïµµατιών σε τυøαία σειρά.

2 Για να επιστρρέψετε στην κανïνική αναπαραγωγή, πατήστε
επανειληµµένα MODE /EQ έως Þτïυ σâήσïυν ïι διάæïρες
επιλïγές SHUFFLE/ REPEAT στην ïθÞνη.

ÌΡΗΣΗ TOΥ BOOKMARK ΓIΑ TΗΝ ΕΥΡΕΣΗ ΑΓΑΠΗΜΕΝ·Ν
ΑΠOΣΠΑΣΜΑT·Ν
Η λειτïυργία BOOKMARK(σελιδïδείκτης) σας παρέøει τη
δυνατÞτητα να êεκινήσετε την αναπαραγωγή αµέσως απÞ
διάæïρα πρïεπιλεγµένα σηµεία µέσα στï αρøείï/κïµµάτι.

Μπïρείτε να καθïρίσετε µέøρι και 10 σελιδïδείκτες.

1 Για να καθïρίσετε έναν σελιδïδείκτη στï επιθυµητÞ
απÞσπασµα, πατήστε και κρατήστε πατηµένï τï πλήκτρï
BOOKMARK για δύï τïυλάøιστïν δευτερÞλεπτα.
™ Η ïθÞνη δείøνει .

2 Επαναλαµâάνετε τï âήµα 1 για να καθïρίσετε και άλλïυς
σελιδïδείκτες.

3 Για να επιλέêετε έναν σελιδïδείκτη, πατήστε επανειληµµένα
BOOKMARK.
™ Η ïθÞνη δείøνει τïν αριθµÞ τïυ σελιδïδείκτη, 1-10, και η

αναπαραγωγή êεκινά αµέσως απÞ αυτÞ τï σηµείï.

∆ιαγραæή κïµµατιών, σελιδïδεικτών και κάρτας
Tï πλήκτρï DELETE σας παρέøει τη δυνατÞτητα να
διαγράψετε
• Þλïυς τïυς σελιδïδείκτες.
• κάπïιï επιλεγµένï κïµµάτι
• µια ïλÞκληρη κάρτα SmartMedia.
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Θα πρέπει να είστε πρïσεκτικïί µε τη øρήση τïυ DELETE
για τη διαγραæή κïµµατιών ή ïλÞκληρης της κάρτας, εκτÞς
εάν είστε απïλύτως σίγïυρïι Þτι σας είναι άøρηστï τï
υπάρøïν περιεøÞµενï!

1 Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε YES 2 για να διακÞψετε
πρïσωρινά την αναπαραγωγή.

2 Πατήστε επανειληµµένα DELETE για να εµæανίσετε τις
επιλïγές.
™ Η ïθÞνη δείøνει διαδïøικά , και

• Αν επιλέêετε Erase Card (διαγραæή κάρτας), η ïθÞνη
δείøνει ένα πρÞσθετï µήνυµα: . Για να συνεøίσετε
τη διαγραæή ïλÞκληρης της κάρτας, πατήστε YES 2.

3 Για να ακυρώσετε τη λειτïυργία DELETE, πατήστε NO 9.
4 Για να διαγράψετε κάπïιï στïιøείï, πατήστε YES 2.

™ Η ïθÞνη δείøνει , ή και
στη συνέøεια: , ή .

Σηµίωση: Αν καθïρίστ πρισσÞτρïυς απÞ δέκα σλιδïδίκτς, θα
αντικατασταθί αυτÞµατα η αρøική σας συλλïγή
σλιδïδικτών.

ÌΡΗΣΗ TOΥ ΣΑΚOΥ ΜΕTΑΦOΡΑΣ
(∆ίτ Εικ. 2 στη σλίδα 3)
Απïσυνδέστ τα ακïυστικά πριν øρησιµïπïιήστ τïν σάκï.
1 Απïθηκύστ τις πρÞσθτς κάρτς SmartMedia στην τσέπη.
2 Bάλτε τη συσκευή στïν σάκï, µε την ïθÞνη στραµµένη

πρïς τï πλαστικÞ πλαίσιï.
3 Περάστε τï λïυρί µέσα απÞ τï πλαστικÞ πλαίσιï και σæίêτε

τï καλά.
4 Tακτïπïιήστε τα ελαστικά κïρδÞνια έτσι ώστε να έøετε

πρÞσâαση σε Þλα τα πλήκτρα.

Απïσπώµενï µπρελÞκ κλειδιών 
Ανïίêτε τï µπρελÞκ κλειδιών και περάστε τï σε úώνη,
δακτυλίδι κλπ.

Λïυράκι úώνης
Αν η úώνη σας έøει τï κατάλληλï πλάτïς, περάστε την απÞ τï
λïυράκι στï πίσω µέρïς τïυ σάκïυ µεταæïράς.
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ΣΥΝ∆ΕΣΗ TOΥ RUSH ΣTOΝ ΥΠOΛOΓIΣTΗ ΣΑΣ
1 Bεâαιωθείτε Þτι έøετε απενεργïπïιήσει τη συσκευή και τïν

υπïλïγιστής σας.
2 Αν είναι συνδεδεµένï ένα καλώδιï εκτυπωτή στην

παράλληλη θύρα τïυ υπïλïγιστή σας, απïσυνδέστε τï
καλώδιï αυτÞ.

3 Συνδέστε τï συµπαραδιδÞµενï παράλληλï καλώδιï στην
παράλληλη θύρα τïυ υπïλïγιστή. Αæαιρέστε τï
πρïστατευτικÞ ελαστικÞ κάλυµµα απÞ την υπïδïøή 
DATA I/O της συσκευής, και εισάγετε στη συνέøεια τï µικρÞ
âύσµα τïυ καλωδίïυ στην υπïδïøή DATA I/O.

• ΣΗΜΑΝTIΚO:
– Για να απïæύγετε τυøÞν âλάâες στη συσκευή,

âεâαιωθείτε Þτι κρατάτε τï µικρÞ âύσµα τïυ καλωδίïυ
µε τη σωστή πλευρά πρïς τα επάνω, δηλαδή µε την
ένδειêη TOP ρïς τα επάνω, πριν συνδέσετε αυτÞ τï
âύσµα στην υπïδïøή DATA I/O.

– Θα πρέπει πάντïτε να επανατïπïθετείται τï
πρïστατευτικÞ ελαστικÞ κάλυµµα Þταν τï RUSH δεν
είναι συνδεδεµένï στïν υπïλïγιστή σας. Φυλάγετε τï
κάλυµµα στïν σάκï µεταæïράς ή σε ένα ασæαλές µέρïς
Þταν τï έøετε âγάλει απÞ την υπïδïøή DATA I/O.

4 Θέστε πρώτα τη συσκευή σε λειτïυργία, και στη συνέøεια
τïν υπïλïγιστή.
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∆ηµιïυργήστε και απïθηκεύστε
Playlists για κάθε περίπτωση.
∆ιαøειριστείτε øιλιάδες τραγïύδια
και εκατïντάδες CD, ταêινïµώντας
τα κατά τύπï µïυσικής, καλλιτέøνη,
άλµπïυµ, τίτλï τραγïυδιïύ και άλλα.

Αντιγράψτε τη συλλïγή CD σας
στïν υπïλïγιστή σας. Αντιγράψτε
δίσκïυς CD µε υψηλή ταøύτητα
(µέøρι επτά æïρές υψηλÞτερη απÞ
την ταøύτητα αναπαραγωγής).

ΑυτÞµατη λήψη πληρïæïριών
σøετικά µε τα κïµµάτια τïυ CD,
τïν καλλιτέøνη και τï άλµπïυµ.

Γρήγïρη και εύκïλη λήψη και
εγκατάσταση νέων plug-ins και
ενηµερώσεων λïγισµικïύ.

Bρείτε και κατεâάστε µïυσική απÞ
τï ∆ιαδίκτυï, µεταêύ άλλων και
τραγïύδια µïρæής MP3.

Μεταæέρτε και απïθηκεύστε
µïυσική απÞ τï RealJukebox στï
RUSH!

Άµεση πρÞσâαση στïν δικτυακÞ
τÞπï SmartConnect της Philips.

Αναπαραγωγή µιας ευρείας
γκάµας ψηæιακής µïυσικής.
Αναπαραγωγή µïυσικής κατά την
εγγραæή της.
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ΕΓΚΑTΑΣTΑΣΗ TOΥ REALJUKEBOX ΣTOΝ ΥΠOΛOΓIΣTΗ ΣΑΣ
ΣΗΜΑΝTIΚO: ∆ιαâάστε Þλες τις ïδηγίες σøετικά µε τï
RealJukebox πριν êεκινήσετε την εγκατάστασή τïυ.
• Ανατρέêτε στï µενïύ Help για περισσÞτερες πληρïæïρίες.

RealJukebox
Εγκαταστήστε τï λïγισµικÞ τïυ RealJukebox για να µπïρείτε να
διαøειρίúεστε τï επιλεγµένï playlist στïν ηλεκτρïνικÞ υπïλïγιστή
σας.Tï RealJukebox σας παρέøει τις ακÞλïυθες δυνατÞτητες:
• Αντιγραæή/ αναπαραγωγή δίσκων CD: Αντιγράæει δίσκïυς

CD µε υψηλή ταøύτητα στïν σκληρÞ δίσκï τïυ υπïλïγιστή
σας και κατεâάúει τα τραγïύδια στï Rush για υπερσυµπαγή,
æïρητή αναπαραγωγή.

• ∆ηµιïυργία δισκïθήκης (music library): ΑυτÞµατη αρøειïθέτηση
τραγïυδιών κατά καλλιτέøνη, άλµπïυµ, τύπï µïυσικής κλπ.

• get music: Κατεâάστε δωρεάν τραγïύδια απÞ τï ∆ιαδίκτυï.
Tï RealJukebox έøει σøεδιαστεί για να λειτïυργεί στην
κατάσταση ECP (Θύρα Εκτυπωτή).

Πριν êεκινήσετε την εγκατάσταση, âεâαιωθείτε πρώτα Þτι ï
υπïλïγιστής σας υπïστηρίúει την κατάσταση ECP, ακïλïυθώντας
τï âήµα 1. Για να εγκαταστήσετε τï RealJukebox, θα πρέπει στη
συνέøεια να ακïλïυθήσετε τα âήµατα 2-3.
1 Επιλέêτε My computer και στη συνέøεια κάντε κλικ στις

ακÞλïυθες επιλïγές: My computer ™
Control panel ™ System ™ Device Manager ™ Ports.

• Bεâαιωθείτε Þτι η επιλïγή ECP είναι διαθέσιµη στις Ports.

2 Tïπïθετήστε τï CD εγκατάστασης τïυ RealJukebox στïν
ïδηγÞ CD-ROM τïυ υπïλïγιστή.
™ Στην ïθÞνη τïυ υπïλïγιστή θα εµæανισθεί τï παράθυρï

εγκατάστασης τïυ πρïγράµµατïς.
3 Ακïλïυθήστε τις ïδηγίες τïυ παραθύρïυ Install RealJukebox

για να εγκαταστήσετε τï λïγισµικÞ τïυ RealJukebox.
• Πατήστε Yes στην ïθÞνη για να γίνει επανεκκίνηση τïυ

υπïλïγιστή. Tώρα έøει ïλïκληρωθεί η εγκατάσταση τïυ
λïγισµικïύ.

Αν δεν είστε στην κατάσταση ECP:
• Επανεκκινήστε τïν υπïλïγιστή σας.
• Ανατρέêτε στï εγøειρίδιï τïυ υπïλïγιστή ή απευθυνθείτε

στï κατάστηµα απÞ τï ïπïίï αγïράσατε τïν υπïλïγιστή για
να µάθετε πώς να µπείτε στo µενïύ εγκατάστασης τïυ BIOS.

• Επιλέêτε ECP ωως κατάσταση λειτïυργίας για την παράλληλη θύρα.

Αν ï υπïλïγιστής σας δεν υπïστηρίúει την κατάσταση ECP:
• Ανατρέêτε στï εγøειρίδιï τïυ υπïλïγιστή ή απευθυνθείτε

στï κατάστηµα απÞ τï ïπïίï αγïράσατε τïν υπïλïγιστή για
να µάθετε πώς να επιλέêετε την κατάσταση EPP ή την
κατάσταση δύï κατευθύνσεων (Bi-directional).

Υπïδείêεις σøετικά µε τη øρήση τïυ RealJukebox:
• Συνδεθείτε στï ∆ιαδίκτυï Þταν øρησιµïπïιείτε τï RealJukebox,

για να µπïρείτε να øρησιµïπïιείτε Þλες τις δυνατÞτητες πïυ
πρïσæέρει.

• ∆ιαâάστε τï Online Tutorial πριν αρøίσετε να διαøειρίúεστε
και να αντιγράæετε αρøεία.
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Πληρïæïρίες σøετικά µε την Εγγραæή και Κωδικïπïίηση
• ΑπÞ τï κύριï µενïύ, επιλέêτε Options, και κάντε κλικ στις

επιλïγές: Preferences ™ Recording Options. 
– Για τα καλύτερα απïτελέσµατα εγγραæής,

επιλέêτε Use Error Correction, και κάντε κλικ στï OK.
• To RUSH αναπαράγει αρøεία κωδικïπïιηµένα µε τις

δηµïæιλείς µïρæές MP3, RealAudio, Wave Audio και Secure
Files Setting. Επιλέêτε Encoding Options για ναεπιλέêετε τη
µïρæή και την πïιÞτητα εγγραæής:

– Tï MP3 Audio είναι ήøïς MPEG layer 3. Tα διαθέσιµα επίπεδα
συµπίεσης είναι: 96, 64 και 56 Kbps stereo, øρησιµïπïιώντας
τï συµπαραδιδÞµενï λïγισµικÞ RealJukebox. Αν
αναâαθµίσετε τï λïγισµικÞ σας, τï Philips RUSH είναι σε
θέση να αναπαράγει µïυσική µέøρι και 224 Kbps. ΑυτÞ τï
επίπεδï πρïσæέρει την καλύτερη πïιÞτητα ήøïυ, αλλά
καταλαµâάνει τïν περισσÞτερï øώρï στïν δίσκï.

– Tï RealAudio είναι η µïρæή ήøïυ της RealNetwork. Αυτή η
µïρæή απïθηκεύει τη µïυσική σας ως ασæαλή αρøεία
RealAudio (.rmx) ή µη ασæαλή αρøεία RealAudio (.rmj). Tα
διαθέσιµα επίπεδα συµπίεσης είναι: 96, 64 και 44 stereo, και
32 Kbps mono. ΑπÞ αυτά, τï επίπεδï των 96 Kbps
πρïσæέρει την καλύτερη πïιÞτητα ήøïυ, αλλά καταλαµâάνει
τïν περισσÞτερï øώρï στïν δίσκï.

– Tï Wave Audio είναι µη κωδικïπïιηµένη µïυσική η ïπïία
δεν έøει συµπιεστεί. Αυτή η µïρæή πρïσæέρει την καλύτερη
πïιÞτητα ήøïυ, αλλά øρησιµïπïιεί τï µεγαλύτερï µέγεθïς
αρøείων, µέøρι και 650ΜB ανά CD.

– Tï Secure Files Setting πρïσæέρει δύï πρÞσθετες επιλïγές:
Secure Files On, Þπïυ τα αρøεία πïυ έøïυν εγγραæεί µε
ασæαλή εγγραæή µπïρïύν να αναπαραøθïύν µÞνï στïν
υπïλïγιστή στïν ïπïίï εγγράæηκαν. Secure Files Off
παρέøει τη δυνατÞτητα αναπαραγωγής των εγγεγραµµένων
αρøείων σε περισσÞτερïυς απÞ έναν υπïλïγιστή.

∆ηµιïυργία αρøείων MP3 απÞ CD
1 Κάντε διπλÞ κλικ για να επιλέêετε RealJukebox στïν

υπïλïγιστή σας.
2 Tïπïθετήστε ένα CD ήøïυ στïν ïδηγÞ CD-ROM.

™ Στην ïθÞνη πρïâάλλïνται τα στïιøεία των κïµµατιών τïυ CD.
3 Επιλέêτε τï κïµµάτι πïυ θέλετε να εγγράψετε µε µïρæή MP3.
4 ΑπÞ την επιλïγή Controls στη γραµµή εργαλείων, κάντε κλικ

στï Record.κλικ στï Record.
™ ¥ ïθÞνη δείøνει την κατάσταση εγγραæής. ΜÞλις

ïλïκληρωθεί η εγγραæή, τï κïµµάτι θα απïθηκευθεί στï
Music Library.

Απïστïλή αρøείων απÞ τïν υπïλïγιστή σας στï RUSH
1 Πριν συνδέσετε τï RUSH στïν υπïλïγιστή σας,

τïπïθετήστε µπαταρίες ή συνδέστε τη συσκευή στï
ηλεκτρικÞ δίκτυï. (∆είτε "Σύνδεση τïυ Rush στïν
υπïλïγιστή σας".) Πατήστε YES 2 για να θέστε τï Rush σε
λειτïυργία.
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2 Κάντε διπλÞ κλικ για να επιλέêετε RealJukebox στïν
υπïλïγιστή σας.

3 Για να µεταæέρετε τα αρøεία MP3 στï RUSH, µεταæέρτε τï
επιλεγµένï αρøείï µε τï πïντίκι απÞ τï Music Library στï
Portable Players/ Storage.

4 Κάντε κλικ στα ακÞλïυθα στïιøεία στï Portable Players/
Storage: Philips RUSH ™ External Flash Card.

5 Κάντε κλικ στï κïυµπί Begin Transfer, στï κάτω µέρïς της
ïθÞνης, για να αντιγράψετε τα επιλεγµένα κïµµάτια στην
κάρτα SmartMedia τïυ RUSH.
™ Η ïθÞνη τïυ υπïλïγιστή δείøνει την κατάσταση µεταæïράς.

Oργάνωση της δισκïθήκης
Μπïρείτε να ïργανώσετε τï Master Library σε τρεις ïµάδες:
Artist, Album ή Genre.
Μπïρείτε να µπείτε Master Library απÞ τï µενïύ Options:
(Options) ™ Preferences ™ Music Library ™ Master Library.

∆ηµιïυργία πρïγράµµατïς (Playlist)
∆ηµιïυργήστε ένα πρÞγραµµα για να τï παίêετε στïν
υπïλïγιστή ή για να τï κατεâάσετε στï RUSH.
1 Κάντε κλικ στï New Playlist, στï κάτω µέρïς της ïθÞνης.
2 Πληκτρïλïγήστε ένα Þνïµα για τï πρÞγραµµα.
3 Κάντε κλικ για να επιλέêτε τη µïυσική πïυ θέλετε να

αντιγράψετε.
4 Μεταæέρτε τα επιθυµητά τραγïύδια µε τï πïντίκι στï

πρÞγραµµά σας.

Λήψη αρøείων απÞ τï ∆ιαδίκτυï
1 Έøïντας πρÞσâαση στï ∆ιαδίκτυï µε τïν υπïλïγιστή σας,

κάντε κλικ στην επιλïγή get music.
™ Tï RealJukebox θα σας συνδέσει µε τï ∆ιαδίκτυï.

2 Επιλέêτε την επιθυµητή µïυσική και κατεâάστε την στη
δισκïθήκη και στï πρÞγραµµά σας.

∆ικτυακïί τÞπïι σøετικά µε τï MP3
Μπïρείτε να âρείτε νέα για τï MP3 και να κατεâάσετε αρøεία
MP3 απÞ διάæïρïυς δικτυακïύς τÞπïυς. Παρακάτω θα âρείτε
µερικά παραδείγµατα:

∆ικτυακÞς τÞπïς . . . . διεύθυνση

Philips Consumer Electronics
. . . . . . . . . . . . http://www.smartconnect.philips.com/audio
Emusic . . . . . . . . . . . . . http://www.emusic.com
Audible Inc. . . . . . . . . . http://www.audible.com
AudioExplosion, Inc. . . . http://www.audioexplosion.com
AudioHighway.com. . . . http://www.audiohighway.com
Big Heavy World . . . . . http://www.bigheavyworld.com
MP3.com . . . . . . . . . . . http://www.mp3.com
SINC Recordings . . . . . http://www.sincrecordings.com
Songs.com . . . . . . . . . . http://www.songs.com
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ΠΡOBΛΗΜΑ
– ΠIΘΑΝΗ ΑITIΑ
• ΛΥΣΗ

∆εν λειτïυργεί η ïθÞνη/ δεν υπάρøει ήøïς
– Oι µπαταρίες έøïυν αδειάσει/ δεν έøïυν τïπïθετηθεί

σωστά.
• Tïπïθετήστε νέες µπαταρίες µε τïν σωστÞ τρÞπï.

– Tï τρïæïδïτικÞ AC δεν έøει συνδεθεί καλά/ έøει
απïσυνδεθεί απÞ τï ηλεκτρικÞ δίκτυï.

• Ελέγêτε τï τρïæïδïτικÞ και την πρίúα τïυ τïίøïυ.
Ενεργïπïιήστε την παρïøή ρεύµατïς απÞ τï ηλεκτρικÞ
δίκτυï.

– Tï πλήκτρï YES 2 δεν πατήθηκε.
• Κρατήστε τï πλήκτρï YES 2 πατηµένï µέøρι να ανάψει η

ïθÞνη.

– ∆εν έøïυν συνδεθεί καλά τα ακïυστικά.
• Εισάγετε τï âύσµα των ακïυστικών τελείως στην υπïδïøή.

∆εν υπάρøει τρïæïδïσία πρïς τïν εêωτερικÞ ïδηγÞ
– Έøïυν απïσυνδεθεί ïι συνδέσεις/ δεν έøει ενεργïπïιηθεί η

παρïøή ρεύµατïς/ δεν έøει ενεργïπïιηθεί ï υπïλïγιστής.
• Bεâαιωθείτε Þτι Þλα τα âύσµατα έøïυν συνδεθεί καλά.

Ενεργïπïιήστε την παρïøή ρεύµατïς απÞ τï ηλεκτρικÞ
δίκτυï. Ενεργïπïιήστε τïν υπïλïγιστή.

Καµία ανταπÞκριση Þταν πατάτε τα πλήκτρα και/ή εµæάνιση
της ένδειêης στην ïθÞνη.
– Έøει ενεργïπïιηθεί η λειτïυργία HOLD.
• Απενεργïπïιήστε τη λειτïυργία HOLD.

– Ηλεκτρïστατική εκκένωση.
• Bγάλτε τις µπαταρίες και êαναâάλτε τις µετά απÞ λίγα

δευτερÞλεπτα.

Αναπηδήµατα τïυ ήøïυ κατά την αναπαραγωγή στï RUSH
– O âαθµÞς συµπίεσης τïυ αρøείïυ MP3 êεπερνά τα 224Kbps.
• Ìρησιµïπïιήστε ένα øαµηλÞτερï επίπεδï συµπίεσης για την

εγγραæή κïµµατιών απÞ τï CD σε αρøεία µïρæής MP3.
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Στην περίπτωση πïυ αντιµετωπίσετε κάπïιï πρÞâληµα, και πριν πάτε τη συσκευή για επισκευή, ελέγêτε πρώτα τα σηµεία πïυ
αναæέρïνται παρακάτω. Εάν δεν είστε σε θέση να λύσετε κάπïιï πρÞâληµα ακïλïυθώντας αυτές τις συµâïυλές, απευθυνθείτε
στï κατάστηµα απÞ τï ïπïίï αγïράσατε τη συσκευή ή στï κέντρï τεøνικής εêυπηρέτησης.
ΠΡOΕI∆OΠOIΗΣΗ: Μην ανïίγετε τï περίâληµα της συσκευής διÞτι υπάρøει κίνδυνïς ηλεκτρïπληêίας! Σε καµία περίπτωση

δεν θα πρέπει να πρïσπαθήσετε να επισκευάσετε µÞνïι σας τη συσκευή, αæïύ εάν κάνετε κάτι τέτïιï θα
ακυρωθεί η εγγύησή σας.
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∆εν είναι δυνατή η εισαγωγή της κάρτας SMARTMEDIA/ δεν
λειτïυργεί η κάρτα.
– Η κάρτα δεν έøει εισαøθεί µε τïν σωστÞ τρÞπï.
• Εισάγετε την κάρτα µε τïν απεικïνιúÞµενï τρÞπï (∆είτε εικ.

1 στη σελίδα 3.).

– Μη συµâατή µïρæή αρøείων.
• Ìρησιµïπïιείτε τη µïρæή MP3.

– Η κάρτα έøει υπïστεί âλάâη.
• Αντικαταστήστε την κάρτα.

– Μη συµâατή κάρτα απÞ ψηæιακή æωτïγραæική µηøανή/ απÞ
άλλη συσκευή αναπαραγωγής MP3.

• Ìρησιµïπïιείτε µÞνï κάρτες Blue SmartMedia της Philips.

∆εν είναι δυνατή η λήψη αρøείων MP3 απÞ τïν υπïλïγιστή.
– Ìαµηλή ισøύς µπαταριών και/ή δεν έøει συνδεθεί καλά τï

καλώδιï µεταêύ συσκευής και υπïλïγιστή.
• Ελέγêτε την ισøύ των µπαταριών και τη σύνδεση τïυ

παράλληλïυ καλωδίïυ.

– Η παράλληλη θύρα δεν âρίσκεται σε κατάσταση ECP.
• ∆είτε κεæάλαιï: ΕΓΚΑTΑΣTΑΣΗ TOΥ REALJUKEBOX ΣTOΝ

ΥΠOΛOΓIΣTΗ ΣΑΣ.

Η συσκευή υπερπηδά/ επαναλαµâάνει ïρισµένα αρøεία
– Είναι ενεργή η κατάσταση λειτïυργίας SHUFFLE ή REPEAT.
• Πατήστε MODE/EQ για να απενεργïπïιήσετε τις

λειτïυργίες SHUFFLE/ REPEAT.

Μεγάλη καθυστέρηση ανάµεσα στα τραγïύδια
– Εναλλαγή µεταêύ αρøείων µïρæής MP3, RealAudio ή Wave.
• Oµαδïπïιήστε τα τραγïύδια ανάλïγα µε τη µïρæή τïυς, και

µεταæέρτε τα στη συνέøεια στï RUSH.
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Σύστηµα ενισøυτή
Έêïδïς ήøïυ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 x 5mW
ΛÞγïς σήµατïς πρïς θÞρυâï . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >60dB
ΑπÞκριση συøνÞτητας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Hz - 16 KHz

Συνδέσεις
∆ιασύνδεση ΕισÞδïυ/ΕêÞδïυ . . . . . . . . . . . µίνι âύσµα 24 ακίδων
Υπïδïøή DC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,5 mm, 4,5V κεντρικÞ '+'

Tρïæïδïσία
Μπαταρίες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 x AAA, R03 ή UM4
Εêωτερική τρïæïδïσία. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,5V DC

Γενικά
∆ιαστάσεις. . . . . . . . . . 70,5 mm (Π) x 70,5 mm (Υ) x 17,7 mm (B)
Bάρïς. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 γρ. (øωρίς µπαταρίες)

Tï πρïϊÞν αυτÞ πληρïί τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ενωσης
ως πρïς τις ραδιïπαρεµâïλές.
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Πληρïæïρίες σøετικά µε τï περιâάλλïν
Εøει παραλειæθεί κάθε περιττÞ υλικÞ συσκευασίας, ώστε να είναι δυνατÞς ï εύκïλïς διαøωρισµÞς της συσκευασίας σε δύï
υλικά: øαρτÞνι (κïυτί) και πïλυαιθυλένιï (σακïύλες).
Η συσκευή σας απïτελείται απÞ υλικά πïυ µπïρïύν να ανακυκλωθïύν εάν απïσυναρµïλïγηθεί απÞ κάπïια εταιρεία πïυ
εêειδικεύεται στïν τïµέα αυτÞ. Σας παρακαλïύµε να τηρήσετε τïυς κανïνισµïύς πïυ ισøύïυν στη øώρα σας ως πρïς τη
διάθεση των υλικών συσκευασίας, άδειων µπαταριών και παλαιών συσκευών.
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