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Χρειάζεστε βοήθεια;
Επισκεφθείτε τη διεύθυνση
www.philips.com/welcome
όπου μπορείτε να βρείτε ένα πλήρες σετ 
υλικού υποστήριξης, όπως για παράδειγμα 
το εγχειρίδιο χρήσης, τις πιο πρόσφατες 
ενημερώσεις λογισμικού και απαντήσεις σε 
συχνές ερωτήσεις.

EL
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Φυλάσσετε τη συσκευή σε μέρος με • 
θερμοκρασία πάντα μεταξύ -20 και 
45ºC (-4 έως 113ºF)
Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας • 
ενδέχεται να είναι μικρότερη σε 
συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας.

 
Αντικατάσταση μερών/αξεσουάρ:
Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/
support για παραγγελία μερών/αξεσουάρ.
 
Ασφάλεια ακοής

  
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 ενέχει 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:
Ρυθμίστε το κουμπί ελέγχου έντασης σε 
χαμηλό επίπεδο.
Αυξάνετε αργά τον ήχο μέχρι να μπορείτε 
να ακούτε άνετα και καθαρά, χωρίς 
παραμόρφωση.
Ακούτε για εύλογα χρονικά διαστήματα:

1 Σημαντικές 
πληροφορίες 
ασφαλείας

Γενική συντήρηση

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 
ακουστικών ή στο διαμέρισμα της 
μπαταρίας, καθώς η είσοδος νερού στη 
συσκευή μπορεί να προκαλέσει σημαντική 
βλάβη.
Ενεργοποιημένα κινητά τηλέφωνα που  •
βρίσκονται κοντά στη συσκευή ενδέχεται να 
προκαλέσουν παρεμβολές. 
Δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας των  •
αρχείων σας. Βεβαιωθείτε ότι διατηρείτε 
τα αρχικά αρχεία των οποίων έχετε 
πραγματοποιήσει λήψη για χρήση με τη 
συσκευή σας. Η Philips δεν φέρει καμία 
ευθύνη για απώλεια δεδομένων σε 
περίπτωση βλάβης του προϊόντος ή μη 
δυνατότητας ανάγνωσης των περιεχομένων 
του. 
Διαχειρίζεστε (μεταφέρετε, διαγράφετε,  •
κλπ.) τα αρχεία μουσικής σας μόνο μέσω 
του παρεχόμενου λογισμικού μουσικής για 
να αποφύγετε τα προβλήματα!
Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά μέσα που  •
περιέχουν οινόπνευμα, αμμωνία, βενζίνη 
ή λειαντικά μέσα, καθώς ενδέχεται να 
προκαλέσουν φθορά στο προϊόν.

 
Πληροφορίες για τις θερμοκρασίες 
λειτουργίας και φύλαξης

Λειτουργείτε τη συσκευή σε μέρος με • 
θερμοκρασία πάντα μεταξύ 0 και 35ºC 
(32 έως 95ºF)
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η χρήση του εξοπλισμού αυτού για τους 
σκοπούς αυτούς.
Η ονομασία Windows Media και το λογότυπο 
των Windows είναι 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 

Η παρατεταμένη έκθεση στον ήχο, ακόμα και 
σε κανονικά “ασφαλή” επίπεδα, μπορεί να 
προκαλέσει επίσης απώλεια ακοής.
Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τον 
εξοπλισμό σας 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 προφυλάσσεστε ή να διακόπτετε 
προσωρινά τη χρήση σε δυνητικά 
επικίνδυνες καταστάσεις.
Μην χρησιμοποιείτε ακουστικά ενώ 
χειρίζεστε μηχανοκίνητο όχημα, κάνετε 
ποδήλατο, σκέιτμπορντ κ.λ.π. γιατί ενδέχεται 
να προκληθεί τροχαίο ατύχημα, ενώ σε 
πολλές περιοχές είναι και παράνομο.
 
Τροποποιήσεις
Μη εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή 
τροποποιήσεις ενδέχεται να ακυρώσουν τη 
δυνατότητα του χρήστη να λειτουργεί αυτό 
το προϊόν.
 
Πληροφορίες για τα πνευματικά δικαιώματα
Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα και ονόματα 
προϊόντων αποτελούν σήματα κατατεθέντα 
των αντίστοιχων εταιρειών ή οργανισμών.
Η μη εξουσιοδοτημένη αντιγραφή εγγραφών, 
είτε έχει πραγματοποιηθεί λήψη τους από 
το Internet είτε έχουν δημιουργηθεί από 
CD ήχου, αποτελεί παραβίαση των νόμων 
περί πνευματικών δικαιωμάτων, καθώς και 
διεθνών συνθηκών.
Η δημιουργία αντιγράφων υλικού με 
προστασία κατά της αντιγραφής, όπως 
προγραμμάτων υπολογιστών, αρχείων, 
μεταδόσεων και ηχογραφήσεων, άνευ 
σχετικής εξουσιοδότησης, ενδέχεται να 
αποτελεί παραβίαση των δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας, και ως εκ τούτου 
να συνιστά ποινικό αδίκημα. Δεν επιτρέπεται 
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Μην απορρίπτετε ποτέ το προϊόν σας μαζί 
με τα οικιακά απορρίμματα. Ενημερωθείτε 
σχετικά με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία 
για την ξεχωριστή συλλογή των ηλεκτρικών 
και ηλεκτρονικών προϊόντων. Η σωστή 
μέθοδος απόρριψης των παλιών σας 
προϊόντων θα συμβάλει στην αποφυγή 
αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και 
την 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 ωφέλιμης 
διάρκειας ζωής του. 

Το προϊόν σας περιέχει επίσης μια 
ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία 
που καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή 
Οδηγία 2006/66/ΕΚ και η απόρριψη της 
οποίας δεν είναι δυνατή με τα συνήθη 
οικιακά απορρίμματα. Για τη διασφάλιση 
της λειτουργικότητας και της ασφάλειας 
του προϊόντος σας, παραδίδετε πάντα το 
προϊόν σας σε ένα επίσημο σημείο συλλογής 
ή κέντρο σέρβις, όπου ένας επαγγελματίας 
μπορεί να αφαιρέσει ή να αντικαταστήσει την 
μπαταρία, όπως υποδεικνύεται:

δυνατότητα εγγραφής και θα ειδοποιηθείτε 
μέσω μηνύματος.
 
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 σας έχει σχεδιαστεί και 
κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα 
υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να 
ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.
Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός 
διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με 
ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την 
Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ:
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Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα 
τοπική νομοθεσία για τη χωριστή συλλογή 
μπαταριών. Η σωστή μέθοδος απόρριψης 
των μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή 
αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και 
την ανθρώπινη υγεία.

 
Σημείωση για την Ευρωπαϊκή Ένωση
Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις 
προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων.
 

EL
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Οδηγός γρήγορης έναρξης

 
CD-ROM

  
Σημείωση

Οι εικόνες χρησιμεύουν μόνο ως αναφορά.  •
Η Philips διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του 
χρώματος/σχεδίου χωρίς προειδοποίηση.

Philips GoGear audio player

Quick start guide

2 Το νέο GoGear 
Opus

Το GoGear Opus σάς δίνει τη δυνατότητα
αναπαραγωγής αρχείων βίντεο WMV • 
και MPEG4 (.avi)
αναπαραγωγής αρχείων ήχου MP3 και • 
WMA 
παρουσίασης εξώφυλλων άλμπουμ• 
προβολή εικόνων• 
ακρόασης ηχητικών βιβλίων• 
ακρόαση ραδιοφώνου FM• 
δημιουργίας εγγραφών• 
προβολής φακέλων• 

Περιεχόμενα συσκευασίας
Ελέγξτε ότι έχετε παραλάβει τα παρακάτω 
μέρη: 
Αναπαρ.

 
Ακουστικά

  
Καλώδιο USB
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a οθόνη
b  / πατήστε: μετακίνηση προς 

τα πάνω/προς τα κάτω
πατήστε παρατεταμένα: 
γρήγορη μετακίνηση προς 
τα πάνω/προς τα κάτω

c OPTIONS προβολή διαθέσιμων 
επιλογών

d  VOL πατήστε: αύξηση/μείωση 
της έντασης
πατήστε παρατεταμένα: 
γρήγορη αύξηση/μείωση

e MIC μικρόφωνο
f πατήστε: μετακίνηση στο 

επόμενο
πατήστε παρατεταμένα: 
γρήγορη μετακίνηση προς 
τα εμπρός

g  / πατήστε: αναπαραγωγή/
παύση
πατήστε και κρατήστε: 
ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση του 
GoGear Opus

h πατήστε: μετακίνηση στο 
προηγούμενο
πατήστε παρατεταμένα: 
γρήγορη μετακίνηση προς 
τα πίσω

i πατήστε: πίσω κατά ένα 
επίπεδο 
πατήστε παρατεταμένα: 
επιστροφή στο κύριο μενού

j υποδοχή ακουστικών
k υποδοχή σύνδεσης USB
l RESET πατήστε: επαναφορά του 

GoGear Opus
m σύρετε: κλείδωμα/

ξεκλείδωμα όλων των 
κουμπιών εκτός από το 
VOL

3 Ξεκινώντας

Επισκόπηση των κουμπιών 
χειρισμού και των 
συνδέσεων

 

EL
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Επισκόπηση της κύριας 
μονάδας

Μενού Λειτουργία Σκοπός
Μουσική αναπαραγωγή 

μουσικών 
κομματιών

Βίντεο αναπαραγωγή 
βίντεο

Εικόνες προβολή εικόνων
Ραδιόφωνο FM ακρόαση 

ραδιοφώνου FM
Εγγραφή δημιουργία 

ή ακρόαση 
εγγραφών

Προβολή 
φακέλων

προβολή αρχείων 
σε φακέλους

Ρυθμίσεις προσαρμογή 
ρυθμίσεων του 
GoGear Opus

Βρίσκεται σε 
αναπαραγωγή 
/
Τελευταία 
αναπαραγωγή

σε λειτουργία 
αναπαραγωγής: 
εμφανίζει την 
οθόνη της 
τρέχουσας 
αναπαραγωγής
σε λειτουργία 
διακοπής: 
συνεχίζει την 
αναπαραγωγή

Εγκατάσταση λογισμικού
Το GoGear Opus συνοδεύεται από το 
παρακάτω λογισμικό: 
• Philips Device Manager (σας βοηθάει να 

λάβετε ενημερώσεις υλικολογισμικού 
για το GoGear Opus)

• Media Converter της Philips (σας 
βοηθάει να μετατρέπετε και να 
μεταφέρετε αρχεία βίντεο του GoGear 
Opus)

Προσοχή

Η ακρόαση ισχυρών ήχων για περισσότερο  •
από ένα λεπτό μπορεί να είναι επιβλαβής 
για τον ακροατή.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το επίπεδο έντασης 
του GoGear Opus για να περιορίσετε τη 
μέγιστη έξοδο έντασης.
1 Από το βασικό μενού, επιλέξτε 

[Ρυθμίσεις]>[Ρυθμίσεις ήχου] > [Όριο 
έντασης].

2 Πατήστε τα κουμπιά ελέγχου έντασης 
 /  για να προσαρμόσετε το επίπεδο.

3 Πατήστε  για επιβεβαίωση.
Όταν ρυθμίζετε ένα όριο έντασης,  »
το GoGear Opus δεν μπορεί πλέον 
να υπερβεί τη ρυθμισμένη ένταση, 
ακόμη και εάν πατήσετε το κουμπί  
έντασης. 

Για να ενεργοποιήσετε ξανά τη μέγιστη 
ένταση:
1 Επιλέξτε [Ρυθμίσεις] > [Ρυθμίσεις 

ήχου] >[Όριο έντασης].
2 Ρυθμίστε το όριο της έντασης στο 

μέγιστο.
3 Πατήστε  για επιβεβαίωση.

Ελ
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Σύνδεση του GoGear Opus σε 
υπολογιστή
1 Συνδέστε το βύσμα USB του 

παρεχόμενου καλωδίου USB σε μια 
ελεύθερη θύρα USB του υπολογιστή.

2 Συνδέστε το μικρό βύσμα USB του 
καλωδίου USB στη μικρή υποδοχή USB 
του GoGear Opus.

3 Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας.
Φόρτωση του GoGear Opus. »

Ένδειξη επιπέδου μπαταρίας
Στην οθόνη εμφανίζεται το κατά 
προσέγγιση επίπεδο της κατάστασης της 
μπαταρίας ως εξής:

100% 75% 50% 25% 0%

Μια εικόνα μπαταρίας που  »
αναβοσβήνει υποδηλώνει ότι η 
μπαταρία έχει εξαντληθεί. Η συσκευή 
αποθηκεύει όλες τις ρυθμίσεις 
και απενεργοποιείται σε 60 
δευτερόλεπτα.

Ένδειξη επιπέδου μπαταρίας

Σημείωση

Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες έχουν  •
περιορισμένο αριθμό κύκλων φόρτισης. Η 
διάρκεια ζωής της μπαταρίας και ο αριθμός 
των κύκλων φόρτισης διαφέρουν ανάλογα 
με τη χρήση και τις ρυθμίσεις.
Το κινούμενο γραφικό της φόρτισης  •
σταματά και εμφανίζεται το εικονίδιο  
όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση.

Συμβουλή

Μπορείτε να εξοικονομήσετε ισχύ της  •
μπαταρίας και να αυξήσετε το χρόνο 
αναπαραγωγής του GoGear Opus: 
Μεταβείτε στο μενού Ρυθμίσεις και ρυθμίστε 
τον Οπίσθιο φωτισμό στη μικρότερη 
ρύθμιση χρόνου.

• Windows Media Player(σας βοηθάει να 
μετατρέπετε και να μεταφέρετε αρχεία 
μουσικής και εικόνων του GoGear 
Opus)

Σημαντικό:
Θυμηθείτε να εγκαταστήσετε το λογισμικό 
που βρίσκεται στο παρεχόμενο CD-ROM 
για μεταφορά μουσικής ή/και βίντεο.
Σημαντικό: Πριν εγκαταστήσετε το 
λογισμικό, βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής 
σας πληροί τις απαιτήσεις (δείτε την 
ενότητα Απαιτήσεις συστήματος στο 
παρόν εγχειρίδιο χρήσης).
1 Συνδέστε το GoGear Opus στον 

υπολογιστή σας.
2 Εισαγάγετε το CD που παρέχεται με το 

GoGear Opus στη μονάδα CD-ROM 
του υπολογιστή σας.

3 Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης 
για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση 
του λογισμικού.

Εάν το πρόγραμμα εγκατάστασης δεν 
πραγματοποιεί αυτόματη εκκίνηση: 
1 Πραγματοποιήστε αναζήτηση στο 

περιεχόμενο του CD με τον Internet 
Explorer.

2 Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο που 
τελειώνει σε ‘.exe’.

Σύνδεση και φόρτιση
Το GoGear Opus διαθέτει μια ενσωματωμένη 
μπαταρία που μπορεί να φορτιστεί μέσω της 
θύρας USB ενός υπολογιστή (περιλαμβάνεται 
καλώδιο USB).

Σημείωση

Την πρώτη φορά, αφήστε το GoGear Opus  •
να φορτιστεί για 3 ώρες.
Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία φόρτισης,  •
το κινούμενο γραφικό της φόρτισης 
σταματά και εμφανίζεται το εικονίδιο .

EL
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Όλα τα κουμπιά κλειδώνονται εκτός  »
από τα κουμπιά έντασης ήχου, 
και στην οθόνη εμφανίζεται ένα 
εικονίδιο κλειδαριάς.

2 Για να ξεκλειδώσετε τα κουμπιά ξανά, 
μετακινήστε το ρυθμιστικό στην 
κεντρική θέση.

Ασφαλής αποσύνδεση του GoGear 
Opus
Για να αποφύγετε απώλεια δεδομένων, 
αποσυνδέστε το GoGear Opus από τον 
υπολογιστή σας ως εξής:
1 Στον υπολογιστή σας, κλείστε όλες 

τις εφαρμογές που εκτελούνται με το 
GoGear Opus. 

2 Κάντε κλικ στην επιλογή  στη γραμμή 
εργασιών του υπολογιστή σας.

3 Περιμένετε επιβεβαίωση ότι το GoGear 
Opus μπορεί να αφαιρεθεί με ασφάλεια 
και, στη συνέχεια, αποσυνδέστε το 
GoGear Opus από τη θύρα USB.

Ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση του 
GoGear Opus
1 Για εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών 

ενεργοποίησης και απενεργοποίησης, 
πατήστε και κρατήστε πατημένο το  
περίπου για 2 δευτερόλεπτα.

Αυτόματη μετάβαση στη λειτουργία 
αναμονής και απενεργοποίηση
Το GoGear Opus διαθέτει λειτουργία 
αυτόματης αναμονής και τερματισμού για 
εξοικονόμηση μπαταρίας. 
Μετά από 10 λεπτά σε λειτουργία αδράνειας 
(δεν πραγματοποιείται αναπαραγωγή 
μουσικής, δεν έχει πατηθεί κανένα κουμπί), 
η λειτουργία του GoGear Opus τερματίζεται.
1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το 

 περίπου για 2 δευτερόλεπτα για να 
ενεργοποιήσετε ξανά το GoGear Opus.

Το GoGear Opus διαθέτει κλείδωμα 
ασφαλείας προς αποφυγή αθέμιτης 
λειτουργίας.
1 Για να κλειδώσετε τα κουμπιά κατά 

την αναπαραγωγή, μετακινήστε το 
ρυθμιστικό στη θέση .
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4 Χρήση του 
GoGear Opus 
για μεταφορά 
αρχείων

Το GoGear Opus σάς επιτρέπει να 
μεταφέρετε αρχεία στον Windows Explorer. 
1 Ενώ το GoGear Opus είναι 

συνδεδεμένο στη θύρα USB του 
υπολογιστή, ανοίξτε τον Windows 
Explorer.

2 Δημιουργία φακέλων στο GoGear 
Opus.

3 Χρησιμοποιήστε τις ενέργειες 
μεταφορά και απόθεση για να 
ταξινομήσετε τα αρχεία στους 
φακέλους.

EL
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Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου  »
Add to Library (Προσθήκη στη 
βιβλιοθήκη).

  
3 Κάντε κλικ στην επιλογή << 

Advanced Options (<< Επιλογές για 
προχωρημένους) για να επεκτείνετε το 
πλαίσιο διαλόγου.

4 Κάντε κλικ στην επιλογή Add... 
(Προσθήκη...).

Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου  »
Add folder (Προσθήκη φακέλου).

5 Επιλέξτε το φάκελο που περιέχει τα 
αρχεία μουσικής ή εικόνων και κάντε 
κλικ στο OK.

6 Το WMP11 ξεκινά τη σάρωση του 
φακέλου και προσθέτει τα διαθέσιμα 
αρχεία μουσικής ή εικόνων στη 
βιβλιοθήκη.

7 Όταν τελειώσετε, επιλέξτε Close 
(Κλείσιμο).

5 Windows 
Media Player 11 
(WMP11)

Εγκαταστήστε το Windows 
Media Player 11 (WMP11)
1 Τοποθετήστε το παρεχόμενο CD στη 

μονάδα CD-ROM του υπολογιστή σας.
2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που 

εμφανίζονται στην οθόνη για να 
ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του 
WMP11.

Μεταφέρετε αρχεία 
μουσικής και εικόνων στη 
βιβλιοθήκη WMP11
Από προεπιλογή, το WMP11 φορτώνει 
αυτόματα όλα τα αρχεία μουσικής 
και εικόνων που είναι αποθηκευμένα 
στον υπολογιστή σας. Τα νέα αρχεία 
αποθηκεύονται επίσης αυτόματα στη 
βιβλιοθήκη WMP11. Τα παρακάτω βήματα 
σας δείχνουν πώς μπορείτε να προσθέσετε 
αρχεία μουσικής και εικόνων που βρίσκονται 
αποθηκευμένα σε άλλη θέση του υπολογιστή 
ή του δικτύου του υπολογιστή σας:
1 Επιλέξτε διαδοχικά Έναρξη > Όλα τα 

προγράμματα > Windows Media Player 
για να πραγματοποιήσετε εκκίνηση του 
προγράμματος WMP11.

2 Κάντε κλικ στο κάτω βέλος κάτω από 
την καρτέλα Library (Βιβλιοθήκη), στη 
συνέχεια επιλέξτε Add to Library... 
(Προσθήκη στη βιβλιοθήκη....)
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Εξαγωγή τραγουδιών από 
CD
Μπορείτε να μεταφέρετε μουσική από 
CD στο GoGear Opus. Για τη μεταφορά 
χρειάζεται πρώτα να δημιουργήσετε ένα 
ψηφιακό αντίγραφο της μουσικής στον 
υπολογιστή σας. Η διαδικασία αυτή λέγεται 
εξαγωγή.
1 Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής είναι 

συνδεδεμένος στο Internet.
2 Πραγματοποιήστε εκκίνηση του 

WMP11.
3 Κάντε κλικ στο κάτω βέλος κάτω 

από την καρτέλα Rip (Εξαγωγή) και 
επιλέξτε Format (Φορμά).

  
4 Κάντε κλικ στο κάτω βέλος κάτω 

από την καρτέλα Rip (Εξαγωγή) και 
επιλέξτε Bit Rate (Ρυθμός bit).

  

Συμβουλή

Το  • WMP11 έχει ρυθμιστεί ώστε να 
παραλείπει τα αρχεία που είναι μικρότερα 
των 100 KB. Για να συμπεριλάβετε αρχεία 
που είναι μικρότερα των 100 KB, μπορείτε 
να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις 
μέσα στο πλαίσιο διαλόγου Add to library 
(Προσθήκη στη βιβλιοθήκη).

Πραγματοποιήστε εναλλαγή 
μεταξύ βιβλιοθήκης 
μουσικής και βιβλιοθήκης 
εικόνων στο WMP και το 
GoGear Opus
1 Κάντε κλικ στο βέλος επάνω αριστερά 

στο WMP11,στη συνέχεια επιλέξτε 
κατηγορία.

  
EL
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7 Κάντε κλικ στην επιλογή Start Rip 
(Έναρξη εξαγωγής).

Τα επιλεγμένα κομμάτια  »
μετατρέπονται και προστίθενται στη 
βιβλιοθήκη WMP11.

Αγοράστε μουσική online
Μπορείτε να επιλέξετε ένα κατάστημα 
μουσικής και να αγοράσετε μουσική online.
1 Πραγματοποιήστε εκκίνηση του 

WMP11.
2 Κάντε κλικ στο κάτω βέλος κάτω από 

την καρτέλα Media Guide (Οδηγός 
μέσων) και επιλέξτε Browse all 
Online Stores (Περιήγηση σε όλα τα 
καταστήματα οnline).

3 Επιλέξτε ένα κατάστημα και 
ακολουθήστε τις οδηγίες που 
εμφανίζονται στην οθόνη.

  
Μπορείτε να βρείτε τα άλμπουμ ή  »
τα τραγούδια που αγοράσατε στη 
βιβλιοθήκη WMP11.

5 Τοποθετήστε το CD ήχου στη μονάδα 
CD του υπολογιστή.

  
Απαριθμούνται όλα τα κομμάτια που  »
περιλαμβάνει το CD.
Από προεπιλογή, το WMP11 αρχίζει 
να εξάγει όλα τα τραγούδια από το 
CD.
Για να τροποποιήσετε αυτή την  »
επιλογή, κάντε κλικ στο κάτω 
βέλος, κάτω από την καρτέλα 
Rip (Εξαγωγή) και επιλέξτε 
Rip CD Automatically When 
Inserted(Αυτόματη εξαγωγή CD 
μετά την τοποθέτηση) > Never 
(Ποτέ).

6 Κάντε κλικ στα πλαίσια ελέγχου για να 
επιλέξετε τα τραγούδια που θέλετε να 
εξαγάγετε.

  
Ελ
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Αν το • WMP11 επιλέξει αυτόματο 
συγχρονισμό του GoGear Opus: 
πατήστε Finish (Τέλος).
Ολόκληρη η βιβλιοθήκη σας • 
συγχρονίζεται με το GoGear Opus. 
Στη συνέχεια, το GoGear Opus 
συγχρονίζεται αυτόματα όταν 
συνδέεται στον υπολογιστή. 
Μπορείτε επίσης να επιλέξετε • 
ποια στοιχεία θα συγχρονίζονται 
αυτόματα (δείτε την ενότητα 
Επιλογή και ρύθμιση 
προτεραιοτήτων αυτόματου 
συγχρονισμού).
Αν το • WMP11 επιλέξει μη 
αυτόματο συγχρονισμό του 
GoGear Opus: πατήστε Finish 
(Τέλος).
Σας ζητείται να κάνετε κλικ στην • 
καρτέλα Sync (Συγχρονισμός) 
και να επιλέξετε με μη 
αυτόματο τρόπο τα αρχεία και 
τις λίστες αναπαραγωγής για 
συγχρονισμό (δείτε την ενότητα 
Επιλογή αρχείων και λιστών 
αναπαραγωγής για μη αυτόματο 
συγχρονισμό).

Εναλλαγή μεταξύ αυτόματου και μη 
αυτόματου συγχρονισμού
Μετά τη ρύθμιση του πρώτου 
συγχρονισμού, μπορείτε να 
πραγματοποιήσετε εναλλαγή 
μεταξύ αυτόματου και μη αυτόματου 
συγχρονισμού:
1 Κάντε κλικ στο κάτω βέλος κάτω από 

την καρτέλα Sync (Συγχρονισμός), στη 
συνέχεια επιλέξτε PhilipsGoGear Opus 
> Set Up Sync (Ρύθμιση συγχρονισμού).

2 Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή 
του πλαισίου ελέγχου Sync this 
device automatically (Αυτόματος 
συγχρονισμός αυτής της συσκευής).

Συγχρονισμός του 
περιεχομένου Windows 
Media στο GoGear Opus
Μπορείτε να συγχρονίσετε τη μουσική 
και τις εικόνες σας στο GoGear Opus 
χρησιμοποιώντας το WMP11. Όταν συνδέετε 
το GoGear Opus στον υπολογιστή για πρώτη 
φορά, το WMP11 επιλέγει αυτόματα τη 
βέλτιστη μέθοδο συγχρονισμού (με αυτόματο 
ή μη αυτόματο τρόπο) για το GoGear Opus.
Αυτόματα: Αν το GoGear Opus διαθέτει 
επαρκή χώρο αποθήκευσης (τουλάχιστον 
4GB ελεύθερο χώρο), δηλ. ολόκληρη η 
βιβλιοθήκη μέσων χωράει στο GoGear 
Opus, ολόκληρη η βιβλιοθήκη μέσων σας 
αντιγράφεται αυτόματα στο GoGear Opus 
όταν αυτό συνδεθεί στον υπολογιστή.
Μη αυτόματα: Αν δεν χωράει ολόκληρη η 
βιβλιοθήκη μέσων σας στο GoGear Opus, 
σας ζητείται να επιλέξετε με μη αυτόματο 
τρόπο τα αρχεία ή τις λίστες αναπαραγωγής 
που θα μεταφέρετε στο GoGear Opus.

Ρύθμιση του GoGear Opus για 
WMP11

Προσοχή

Μην αποσυνδέετε το GoGear Opus όταν  •
η μεταφορά βρίσκεται σε εξέλιξη. Αν 
αποσυνδέσετε το GoGear Opus, η μεταφορά 
δεν ολοκληρώνεται και τα Windows μπορεί 
να μην αναγνωρίζουν το GoGear Opus μετά 
τη διακοπή. 

1 Πραγματοποιήστε εκκίνηση του 
WMP11.

2 Ενεργοποιήστε το GoGear Opus.
3 Συνδέστε το GoGear Opus στον 

υπολογιστή.
4 Ρύθμιση συγχρονισμού:

Εάν σας ζητηθεί: ενεργοποιήστε • 
την επιλογή συγχρονισμού του 
GoGear Opus χρησιμοποιώντας το 
WMP11.

EL
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3 Για να δημιουργήσετε μια λίστα 
αναπαραγωγής, κάντε κλικ στο Νέα 
λίστα αυτόματης αναπαραγωγής, στη 
συνέχεια ακολουθήστε τα βήματα που 
εμφανίζονται στην οθόνη ώστε να 
ορίσετε κριτήρια.. (Δείτε επίσης την 
ενότητα Δημιουργία αυτόματης λίστας 
αναπαραγωγής).

4 Για να καταργήσετε μια λίστα 
αναπαραγωγής, κάντε κλικ στη λίστα 
αναπαραγωγής που περιλαμβάνεται 
στις Λίστες αναπαραγωγής προς 
συγχρονισμό και, στη συνέχεια, 
επιλέξτε Κατάργηση.

5 Στον πίνακα Λίστες αναπαραγωγής 
προς συγχρονισμό, επιλέξτε τα βέλη 
Προτεραιότητα ώστε να οργανώσετε 
τα στοιχεία με τη σειρά που θέλετε να 
συγχρονιστούν.

  
Αν το GoGear Opus γεμίσει πριν  »
ολοκληρωθεί ο συγχρονισμός, τα 
αρχεία και οι λίστες αναπαραγωγής 
χαμηλότερης προτεραιότητας 
στη λίστα παραλείπονται από το 
συγχρονισμό.

Συμβουλή

Αν η βιβλιοθήκη μέσων είναι πολύ μεγάλη  •
για να χωρέσει στο GoGear Opus, 
μπορείτε να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου 
Τυχαία σειρά των συγχρονισμένων, για 
τυχαία αναπαραγωγή των αρχείων που 
βρίσκονται στις λίστες αναπαραγωγής 
για συγχρονισμό. Στη συνέχεια, τα αρχεία 
στο GoGear Opus αντικαθίστανται από 
νέο σετ αρχείων (από τον πίνακα Λίστες 
αναπαραγωγής προς συγχρονισμό) κάθε 
φορά που το GoGear Opus συνδέεται στον 
υπολογιστή. 

Επιλέξτε και δώστε προτεραιότητα 
σε ό,τι θέλετε να συγχρονίζεται 
αυτόματα
Αν το WMP11 επιλέξει αυτόματο 
συγχρονισμό του GoGear Opus, μπορείτε 
κατ’ επιλογή να μην συγχρονίσετε 
ολόκληρη την βιβλιοθήκη μέσων σας. 
Μπορείτε να διαλέξετε τι θα συγχρονίσετε 
από τις υπάρχουσες λίστες αναπαραγωγής 
ή να δημιουργήσετε νέες λίστες 
αναπαραγωγής. Οι λίστες αναπαραγωγής 
που θα επιλέξετε συγχρονίζονται στο 
GoGear Opus κάθε φορά που συνδέετε το 
GoGear Opus στον υπολογιστή.
1 Κάντε κλικ στο κάτω βέλος κάτω 

από την καρτέλα Συγχρονισμός, στη 
συνέχεια επιλέξτε Philips GoGear Opus 
> Ρύθμιση συγχρονισμού.

Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου  »
Ρύθμιση συσκευής.

  
2 Στον πίνακα Διαθέσιμες λίστες 

αναπαραγωγής, επιλέξτε τις 
υπάρχουσες λίστες αναπαραγωγής 
που θέλετε να συγχρονίσετε και, στη 
συνέχεια, πατήστε Προσθήκη.
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6 Στον πίνακα Sync List (Λίστα 
συγχρονισμού), βεβαιωθείτε ότι 
όλα τα στοιχεία που επιλέξατε για 
συγχρονισμό μπορούν να χωρέσουν 
στο GoGear Opus.

Εάν είναι απαραίτητο, αφαιρέστε • 
κάποια στοιχεία από τη λίστα.

  
7 Για να αφαιρέσετε στοιχεία, κάντε 

κλικ στο στοιχείο στον πίνακα Sync 
List (Λίστα συγχρονισμού) και, στη 
συνέχεια, επιλέξτε Remove from List 
(Αφαίρεση από τη λίστα).

8 Κάντε κλικ στο κουμπί Start Sync 
(Έναρξη συγχρονισμού) για να 
μεταφέρετε τα στοιχεία της λίστας 
συγχρονισμού στο GoGear Opus.

Η πρόοδος της μεταφοράς  »
προβάλλεται κάτω δεξιά στο 
WMP11.
Κάντε κλικ στο  » Stop Sync (Διακοπή 
συγχρονισμού) για να σταματήσετε 
τη μεταφορά.

Συμβουλή

Αν τα κομμάτια που πρόκειται να  •
συγχρονιστούν έχουν προστασία, σας 
ζητείται να αναβαθμίσετε τα στοιχεία 
ασφαλείας του υπολογιστή σας. Εάν 
συμβεί αυτό, μπορείτε να αναπαράγετε το 
κομμάτι στο WMP11 και, όταν σας ζητηθεί, 
ακολουθήστε τα βήματα που εμφανίζονται 
στην οθόνη για να αναβαθμίσετε τα στοιχεία 
ασφαλείας. Αφού αναβαθμίσετε τα στοιχεία 
ασφαλείας, μπορείτε να συγχρονίσετε το 
αρχείο στο GoGear Opus.

Επιλογή αρχείων και λιστών 
αναπαραγωγής για μη αυτόματο 
συγχρονισμό
Αν θέλετε να πραγματοποιήσετε μη 
αυτόματο συγχρονισμό, θα σας ζητηθεί 
να δημιουργήσετε μια λίστα αρχείων 
και λιστών αναπαραγωγής που θέλετε 
να συγχρονίσετε. Μπορείτε επίσης να 
προβείτε σε τυχαία επιλογή των αρχείων 
από τις λίστες αναπαραγωγής σας που θα 
συγχρονίσετε στο GoGear Opus.
1 Πραγματοποιήστε εκκίνηση του 

WMP11.
2 Ενεργοποιήστε το GoGear Opus.
3 Συνδέστε το GoGear Opus στον 

υπολογιστή.
4 Κάντε κλικ στην καρτέλα Sync 

(Συγχρονισμός).
5 Μεταφέρετε τα αρχεία και τις λίστες 

αναπαραγωγής που θέλετε να 
συγχρονίσετε από τον πίνακα Contents 
(Περιεχόμενα) στον πίνακα Sync List 
(Λίστα συγχρονισμού).

Μπορείτε επίσης να κάνετε • 
κλικ στο αρχείο ή στη λίστα 
αναπαραγωγής και να επιλέξετε 
Add to ‘Sync List’ (Προσθήκη στη 
‘Λίστα συγχρονισμού’).

  
EL
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Δημιουργία κανονικής λίστας 
αναπαραγωγής
1 Κάντε κλικ στο κάτω βέλος κάτω από 

την καρτέλα Library (Βιβλιοθήκη) και 
επιλέξτε Create Playlist (Δημιουργία 
λίστας αναπαραγωγής).

Στο παράθυρο Playlist (Λίστα)  »
εμφανίζεται η ένδειξη Untitled Playlist 
(Λίστα αναπαραγωγής χωρίς τίτλο).

2 Κάντε κλικ στην επιλογή Untitled 
Playlist (Λίστα αναπαραγωγής χωρίς 
τίτλο) και καταχωρήστε ένα νέο όνομα 
για τη λίστα αναπαραγωγής.

3 Για να προσθέσετε στοιχεία στη 
λίστα αναπαραγωγής, μεταφέρετε 
στοιχεία από το παράθυρο Contents 
(Περιεχόμενα) στο παράθυρο List 
(Λίστα). (Η λίστα αναπαραγωγής σας 
μπορεί να περιέχει τραγούδια και 
εικόνες.)

  
4 Όταν ολοκληρώσετε την προσθήκη 

στοιχείων στη λίστα αναπαραγωγής, 
επιλέξτε Save Playlist (Αποθήκευση 
λίστας αναπαραγωγής).

Αντιγραφή αρχείων από 
το GoGear Opus στον 
υπολογιστή σας
Το GoGear Opus υποστηρίζει αντίστροφο 
συγχρονισμό, που σας επιτρέπει να 
αντιγράφετε αρχεία από το GoGear Opus 
στον υπολογιστή σας με το WMP11.
1 Πραγματοποιήστε εκκίνηση του 

WMP11.
2 Ενεργοποιήστε το GoGear Opus.
3 Συνδέστε το GoGear Opus στον 

υπολογιστή.
4 Κάντε κλικ στο Philips GoGear Opus 

στον αριστερό πίνακα Navigation 
(Πλοήγηση).

Το περιεχόμενο του GoGear Opus  »
εμφανίζεται στον πίνακα Contents 
(Περιεχόμενο).

5 Πλοηγηθείτε στο αρχείο ή τη λίστα 
αναπαραγωγής που θέλετε να 
αντιγράψετε από το GoGear Opus στον 
υπολογιστή.

6 Κάντε δεξί κλικ στο αρχείο ή τη λίστα 
αναπαραγωγής, στη συνέχεια επιλέξτε 
Copy from Device (Αντιγραφή από 
συσκευή).

Λίστες αναπαραγωγής 
WMP11
Οι λίστες αναπαραγωγής σάς επιτρέπουν 
να δημιουργήσετε συνδυασμούς των 
τραγουδιών ή των εικόνων που θέλετε. 
Μπορείτε να δημιουργήσετε κανονικές 
ή αυτόματες λίστες αναπαραγωγής στο 
WMP11. Αυτές οι λίστες αναπαραγωγής 
μπορούν να περιέχουν τραγούδια, εικόνες ή 
και τα δύο.
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Επεξεργασία λίστας αναπαραγωγής
Μπορείτε να επεξεργαστείτε τις 
υπάρχουσες λίστες αναπαραγωγής κάθε 
στιγμή.
1 Στο αριστερό παράθυρο Navigation 

(Πλοήγηση), κάντε κλικ στο Playlists 
(Λίστες αναπαραγωγής).

  
Όλες οι λίστες αναπαραγωγής  »
σας προβάλλονται στο παράθυρο 
Contents (Περιεχόμενα).
Κάντε δεξί κλικ στη λίστα 
αναπαραγωγής που θέλετε 
να επεξεργαστείτε και, στη 
συνέχεια, επιλέξτε Edit in List Pane 
(Επεξεργασία στο παράθυρο λίστας) 
από το αναδυόμενο μενού.
Το περιεχόμενο της λίστας  »
αναπαραγωγής εμφανίζεται στο 
παράθυρο List (Λίστα).

Για να αφαιρέσετε ένα στοιχείο από τη 
λίστα αναπαραγωγής, κάντε δεξί κλικ 
στο στοιχείο και, στη συνέχεια, επιλέξτε 
Remove from List (Αφαίρεση από τη λίστα).

Δημιουργία αυτόματης λίστας 
αναπαραγωγής
Το WMP11 μπορεί να δημιουργήσει 
αυτόματα λίστες αναπαραγωγής με βάση 
διάφορα κριτήρια.
1 Κάντε κλικ στο κάτω βέλος κάτω από 

την καρτέλα Library (Βιβλιοθήκη) 
και επιλέξτε Create Auto Playlist 
(Δημιουργία αυτόματης λίστας 
αναπαραγωγής).

Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου  »
New Auto Playlist (Νέα αυτόματη 
λίστα αναπαραγωγής).

2 Καταχωρήστε ένα όνομα για την 
αυτόματη λίστα αναπαραγωγής.

  
3 Κάντε κλικ στο πρώτο πράσινο συν και 

επιλέξτε τα πρώτα κριτήρια από την 
αναπτυσσόμενη λίστα.

4 Κάντε κλικ στις υπογραμμισμένες 
λέξεις για να εξειδικεύσετε τα κριτήριά 
σας.

5 Κάντε κλικ στο δεύτερο και το τρίτο 
πράσινο συν για να επιλέξετε και να 
ορίσετε περισσότερα κριτήρια για την 
αυτόματη λίστα αναπαραγωγής.

6 Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στο 
κουμπί OK.
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Αναζήτηση για μουσική ή 
εικόνες με το WMP11
1 Κάντε κλικ στην καρτέλα Βιβλιοθήκη.
2 Κάντε κλικ στο βέλος επάνω αριστερά 

στο WMP11, στη συνέχεια επιλέξτε 
Μουσική ή Εικόνες για αναζήτηση. 

3 Πληκτρολογήστε μερικές λέξεις-
κλειδιά του αρχείου, όπως τον τίτλο 
του τραγουδιού ή τον καλλιτέχνη, στο 
πλαίσιο αναζήτησης.

Τα αποτελέσματα της αναζήτησης  »
εμφανίζονται στον πίνακα 
Περιεχόμενα καθώς πληκτρολογείτε. 
Τα αποτελέσματα ενημερώνονται 
καθώς πληκτρολογείτε κάθε νέο 
γράμμα

4 Για να εξειδικεύσετε τα αποτελέσματα 
αναζήτησης, καταχωρήστε 
περισσότερες λέξεις-κλειδιά.

Διαγραφή αρχείων και 
λιστών αναπαραγωγής από 
τη βιβλιοθήκη WMP11
1 Κάντε κλικ στην καρτέλα Library 

(Βιβλιοθήκη).
2 Κάντε κλικ στο βέλος επάνω αριστερά 

στο MPW11 και, στη συνέχεια, επιλέξτε 
Music (Μουσική) ή Pictures (Εικόνες) 
για διαγραφή.

3 Πλοηγηθείτε στο αρχείο ή τη λίστα 
αναπαραγωγής που θέλετε να 
διαγράψετε.

4 Κάντε δεξί κλικ στο αρχείο ή στη λίστα 
αναπαραγωγής και, στη συνέχεια, 
επιλέξτε Delete (Διαγραφή).

5 Επιλέξτε Delete from library only 
(Διαγραφή μόνο από βιβλιοθήκη) ή 
Delete from library and my computer 
(Διαγραφή από βιβλιοθήκη και 
υπολογιστή) και, στη συνέχεια, 
επιλέξτε OK.

  
Για να αλλάξετε τη σειρά των στοιχείων 
στη λίστα αναπαραγωγής, κάντε κλικ και 
μεταφέρετε οποιοδήποτε στοιχείο στη νέα 
θέση μέσα στο παράθυρο List (Λίστα).
Για να προσθέσετε νέο στοιχείο στη 
λίστα αναπαραγωγής, επιλέξτε το από 
τη βιβλιοθήκη και μεταφέρετέ το στο 
παράθυρο List (Λίστα).
Όταν ολοκληρώσετε την επεξεργασία της 
λίστας, κάντε κλικ στο κουμπί Save Playlist 
(Αποθήκευση λίστας αναπαραγωγής).

Μεταφορά λιστών αναπαραγωγής 
στο GoGear Opus
Στην ενότητα Select files and playlists 
for manual sync (Επιλογή αρχείων και 
λιστών αναπαραγωγής για μη αυτόματο 
συγχρονισμό) στο παρόν εγχειρίδιο 
χρήσης περιγράφεται ο τρόπος μεταφοράς 
λιστών αναπαραγωγής στο GoGear Opus.
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7 Κάντε κλικ στην επιλογή OK.

  
Επεξεργασία πληροφοριών 
τραγουδιού στο WMP11
1 Κάντε κλικ στην καρτέλα Library 

(Βιβλιοθήκη).
2 Πλοηγηθείτε στο τραγούδι που θέλετε 

να επεξεργαστείτε.
3 Κάντε δεξί κλικ στο τραγούδι, στη 

συνέχεια επιλέξτε Advanced Tag Editor 
(Προηγμένη επεξεργασία ετικετών) 
από το αναδυόμενο μενού.

Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου  »
προηγμένης επεξεργασίας ετικετών.

  
4 Επιλέξτε την κατάλληλη καρτέλα 

και, στη συνέχεια, καταχωρήστε ή 
επεξεργαστείτε τις πληροφορίες.

Διαγραφή αρχείων και 
λιστών αναπαραγωγής από 
το GoGear Opus
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το WMP11 
για να διαχειριστείτε τα αρχεία που 
είναι αποθηκευμένα στο GoGear Opus. 
Όταν συνδέσετε το GoGear Opus στον 
υπολογιστή, τα περιεχόμενα του GoGear 
Opus εμφανίζονται στο WMP11. Μπορείτε να 
διαγράψετε αρχεία ή λίστες αναπαραγωγής, 
καθώς και οποιοδήποτε άλλο αρχείο 
εμφανίζεται στο WMP11.
1 Στο αριστερό παράθυρο Navigation 

(Πλοήγηση), κάντε κλικ στο Philips 
GoGear Opus.

2 Μπορείτε να περιηγηθείτε στα 
περιεχόμενα του GoGear Opus με 
διάφορους τύπους προβολής, όπως 
Recently Added (Προστέθηκαν 
πρόσφατα) ή Artists (Καλλιτέχνες).

3 Το περιεχόμενο του GoGear Opus 
εμφανίζεται στον πίνακα Contents 
(Περιεχόμενα).

4 Για να διαγράψετε αρχεία μουσικής 
ή εικόνων, κάντε κλικ στο βέλος 
επάνω αριστερά στο WMP11 και, στη 
συνέχεια, επιλέξτε Music (Μουσική) ή 
Pictures (Εικόνες).

5 Πλοηγηθείτε στο αρχείο ή τη λίστα 
αναπαραγωγής που θέλετε να 
διαγράψετε.

6 Κάντε δεξί κλικ στο αρχείο ή στη λίστα 
αναπαραγωγής και, στη συνέχεια, 
επιλέξτε Delete (Διαγραφή).
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5 Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές, κάντε 

κλικ στο OK.

Διαμόρφωση GoGear Opus 
με το WMP11

Προσοχή

Η διαδικασία αυτή διαμορφώνει εκ νέου το  •
χώρο αποθήκευσης του GoGear Opus και 
διαγράφει όλα τα δεδομένα.

1 Πραγματοποιήστε εκκίνηση του 
WMP11.

2 Ενεργοποιήστε το GoGear Opus.
3 Συνδέστε το GoGear Opus στον 

υπολογιστή.
4 Κάντε κλικ στο κάτω βέλος κάτω 

από την καρτέλα Συγχρονισμός , στη 
συνέχεια επιλέξτε Philips GoGear Opus 
> Διαμόρφωση.
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Διαγραφή μουσικών 
κομματιών
1 Από το βασικό μενού, επιλέξτε .
2 Πατήστε  /  για να εντοπίσετε ένα 

κομμάτι.
3 Πατήστε OPTIONS για προβολή του 

μενού επιλογών.
4 Ενεργοποιήστε την επιλογή διαγραφής 

για να διαγράψετε το κομμάτι.

6 Μουσική

Ακρόαση μουσικής
1 Από το βασικό μενού, επιλέξτε  για 

είσοδο στη λειτουργία μουσικής.
2 Πλοηγηθείτε στα υπομενού για να 

επιλέξετε τη μουσική σας.
3 Πατήστε  για αναπαραγωγή.

Πατήστε •  για εναλλαγή μεταξύ 
παύσης και αναπαραγωγής.

Εύρεση μουσικής
Από το βασικό μενού, επιλέξτε  για είσοδο 
στη λειτουργία μουσικής.
Το GoGear Opus προσφέρει τις παρακάτω 
επιλογές μενού:
[Όλα τα τραγούδια]

Αλφαβητικά ταξινομημένα κομμάτια• 
[Καλλιτέχνες]

Αλφαβητικά ταξινομημένοι καλλιτέχνες• 
Αλφαβητικά ταξινομημένα άλμπουμ• 
Μουσικά κομμάτια ταξινομημένα ανά • 
άλμπουμ

[Album Art]
Εξώφυλλα άλμπουμ κατά • 
αλφαριθμητική σειρά

[Άλμπουμ]
Αλφαριθμητικά ταξινομημένα άλμπουμ• 
Μουσικά κομμάτια ταξινομημένα ανά • 
άλμπουμ

[Λίστα αναπαραγωγής]
• “[Λίστα αναπαρ “”on-the-go””]”

Μουσικά κομμάτια ταξινομημένα ανά • 
λίστα αναπαραγωγής

Σημείωση

Διαφορετικά, μπορείτε να επιλέξετε  •  από 
το βασικό μενού και να αναζητήσετε τα 
αρχεία βίντεο σε προβολή φακέλων.
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Κουμπιά χειρισμού ηχητικού 
βιβλίου
Το GoGear Opus προσφέρει τα παρακάτω 
κουμπιά χειρισμού λειτουργίας ηχητικού 
βιβλίου:

Σκοπός Δράση
Αναπαραγωγή/προσωρινή 
διακοπή

 Πατήστε το 
.

Μετακίνηση προς τα 
εμπρός στην αρχή νέας 
ενότητας/κεφαλαίου

 Πατήστε το .

Μετακίνηση προς τα πίσω 
στην αρχή της τρέχουσας 
ενότητας/κεφαλαίου

 Πατήστε το .

Γρήγορη μετακίνηση προς 
τα εμπρός στο ηχητικό 
βιβλίο

Πατήστε 
παρατεταμένα 
το 

Γρήγορη μετακίνηση προς 
τα πίσω στο ηχητικό 
βιβλίο

Πατήστε 
παρατεταμένα 
το 

Πρόσβαση στο μενού 
επιλογών

 Πατήστε το 
OPTIONS.

Επιστροφή στην 
αναζήτηση μενού

 Πατήστε το 
.

Μείωση/αύξηση έντασης  Πατήστε το 
VOL .

Συμβουλή

Μπορείτε να συνεχίσετε την αναπαραγωγή  •
αφού πραγματοποιήσετε έξοδο από τα 
ηχητικά βιβλία (βλ. ενότητα Συνέχιση 
αναπαραγωγής στο παρόν εγχειρίδιο 
χρήσης).

7 Audiobook
Το GoGear Opus υποστηρίζει βιβλία 
σε μορφή ήχου. Για χρήση αυτής της 
λειτουργίας απαιτείται η λήψη της εφαρμογής 
AudibleManager από τη διεύθυνση audible.
com. Με την εφαρμογή AudibleManager 
μπορείτε να διαχειριστείτε το ψηφιακό 
περιεχόμενο των audiobook.
Επισκεφθείτε τη διεύθυνση audible.com και 
καταχωρίστε το προϊόν σας. Οι οδηγίες στην 
οθόνη σάς καθοδηγούν κατά τη διαδικασία 
λήψης του λογισμικού AudibleManager .

Προσθήκη ηχητικών βιβλίων 
στο GoGear Opus
• Σημαντικό: το GoGear Opus 

υποστηρίζει φορμά ήχου βιβλίου 4.
1 Στον υπολογιστή, εκκινήστε το 

AudibleManager.
2 Ακολουθήστε τις ηλεκτρονικές οδηγίες 

για να λάβετε τα ηχητικά βιβλία σε 
φορμά 4.

3 Ακολουθήστε τις οδηγίες του 
AudibleManager που εμφανίζονται 
στην οθόνη για να ενεργοποιήσετε το 
GoGear Opus για τα ηχητικά βιβλία. 

4 Ακολουθήστε τις οδηγίες του 
AudibleManager που εμφανίζονται στην 
οθόνη για να μεταφέρετε τα ηχητικά 
βιβλία στο GoGear Opus.

Σημείωση

Το GoGear Opus αναπαράγει μόνο ηχητικά  •
βιβλία σε φορμά 4.
Το GoGear Opus έχει τη δυνατότητα  •
αναπαραγωγής μόνο των ηχητικών βιβλίων 
για τα οποία είναι ενεργοποιημένο.
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Εύρεση σελιδοδείκτη σε 
ηχητικό βιβλίο
Σε λειτουργία αναπαραγωγής ηχητικού 
βιβλίου, πατήστε 
Πατήστε  ή  και στη συνέχεια  για να 
επιλέξετε Σελιδοδείκτες.
Πατήστε  ή  και στη συνέχεια  για να 
επιλέξετε Μετάβαση σε σελιδοδείκτες.
Πατήστε  ή  για επιλογή σελιδοδείκτη 
από τη λίστα.
Πατήστε  για μετάβαση στον επιλεγμένο 
σελιδοδείκτη.
Για έξοδο, πατήστε .

Διαγραφή σελιδοδείκτη σε 
ηχητικό βιβλίο
Σε λειτουργία αναπαραγωγής ηχητικού 
βιβλίου, πατήστε OPTIONS.
Πατήστε  ή  και στη συνέχεια  για να 
επιλέξετε Σελιδοδείκτες.
Πατήστε  ή  και στη συνέχεια  για 
επιλογή του Διαγραφή σελιδοδείκτη.
Πατήστε  ή  για επιλογή σελιδοδείκτη 
από τη λίστα.
Πατήστε  για διαγραφή του επιλεγμένου 
σελιδοδείκτη .

Για έξοδο, πατήστε • .

Επιλογή ηχητικού βιβλίου 
βάσει τίτλου βιβλίου
1 Από το βασικό μενού, επιλέξτε  για 

είσοδο στη λειτουργία μουσικής.
2 Πατήστε  ή  και στη συνέχεια  για 

να επιλέξετε Ηχητικά βιβλία.
3 Πατήστε  ή  και στη συνέχεια  για 

να ενεργοποιήσετε την επιλογή Τίτλοι 
βιβλίων ή Συντάκτες.

4 Πατήστε  ή  και στη συνέχεια  για 
περισσότερες επιλογές.

5 Πατήστε  ή  για να επιλέξετε τίτλο 
και στη συνέχεια για αναπαραγωγή.

Για έξοδο, πατήστε  » .

Προσαρμογή της ταχύτητας 
αναπαραγωγής ηχητικού 
βιβλίου
1 Σε λειτουργία αναπαραγωγής ηχητικού 

βιβλίου, πατήστε OPTIONS.
2 Πατήστε  ή  και στη συνέχεια  για 

επιλογή Ταχύτητα αναπαραγωγής.
3 Πατήστε  ή  και στη συνέχεια  για 

να επιλέξετε Πιο αργά, Κανονικά ή Πιο 
γρήγορα.

Για έξοδο, πατήστε • .

Προσθήκη σελιδοδείκτη σε 
ηχητικό βιβλίο
1 Σε λειτουργία αναπαραγωγής ηχητικού 

βιβλίου, πατήστε OPTIONS.
2 Πατήστε  ή  και στη συνέχεια  για 

να επιλέξετε Σελιδοδείκτες.
3 Πατήστε  ή  και στη συνέχεια  για 

επιλογή του Προσθήκη σελιδοδείκτη.
Εμφανίζεται μια οθόνη επιβεβαίωσης. »

Για έξοδο, πατήστε  » .

EL



27

Διαγραφή βίντεο
1 Από το βασικό μενού, επιλέξτε .
2 Πατήστε  /  για να εντοπίσετε ένα 

βίντεο.
3 Πατήστε OPTIONS για προβολή του 

μενού επιλογών.
4 Ενεργοποιήστε την επιλογή διαγραφής 

για να διαγράψετε το βίντεο.

Σημείωση

Διαφορετικά, μπορείτε να επιλέξετε  •  από 
το βασικό μενού και να αναζητήσετε τα 
αρχεία βίντεο σε προβολή φακέλων.

8 Βίντεο

Λήψη, μετατροπή και 
μεταφορά βίντεο
Το MediaConverter™ της Philips σάς δίνει τη 
δυνατότητα να

λαμβάνετε βίντεο από το Διαδίκτυο • 
στον υπολογιστή σας με το πάτημα 
ενός κουμπιού.
να μετατρέπετε αρχεία βίντεο που • 
βρίσκονται στον υπολογιστή στο 
σωστό μέγεθος οθόνης του GoGear 
Opus.
να μεταφέρετε βίντεο που έχουν • 
μετατραπεί από τον υπολογιστή στο 
GoGear Opus.

Σημείωση

Η μετατροπή και η μεταφορά βίντεο  •
μπορεί να διαρκέσει αρκετά ανάλογα με τη 
διαμόρφωση του υπολογιστή σας.

Αναπαραγωγή βίντεο
1 Από το βασικό μενού, επιλέξτε  για 

είσοδο στη λειτουργία βίντεο.
2 Πλοηγηθείτε στα υπομενού για να 

επιλέξετε το βίντεό σας.
3 Πατήστε  για αναπαραγωγή.

Πατήστε •  για εναλλαγή μεταξύ 
παύσης και αναπαραγωγής.

1 Στη διάρκεια της αναπαραγωγής 
βίντεο, πατήστε και κρατήστε πατημένο 
το  /  για γρήγορη μετακίνηση προς 
τα εμπρός/πίσω.

Πατήστε •  ξανά για συνέχιση της 
αναπαραγωγής.
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Διαγραφή εικόνων
1 Από το βασικό μενού, επιλέξτε  για 

είσοδο στη λειτουργία εικόνων.
2 Πατήστε  /  για να εντοπίσετε μια 

εικόνα.
3 Πατήστε OPTIONS για προβολή του 

μενού επιλογών.
4 Ενεργοποιήστε την επιλογή διαγραφής 

για να διαγράψετε την εικόνα.

Σημείωση

Διαφορετικά, μπορείτε να επιλέξετε  •  από 
το βασικό μενού και να αναζητήσετε τα 
αρχεία βίντεο σε προβολή φακέλων.

9 Εικόνες

Προβολή εικόνων
Το GoGear Opus υποστηρίζει εύρος φορμά 
εικόνας (βλ. ενότητα Υποστηριζόμενα φορμά 
στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης).
1 Από το βασικό μενού, επιλέξτε  για 

είσοδο στη λειτουργία εικόνων.
2 Πατήστε  /  για να μετακινηθείτε 

στην επόμενη / προηγούμενη εικόνα.

Προβολή slideshow
Ενώ βρίσκεστε σε λειτουργία , μπορείτε 
να προβάλετε τις φωτογραφίες σας ως 
slideshow:
1 Πατήστε  για εκκίνηση του slideshow.

Συμβουλή

Το μενού  • Ρυθμίσεις προσφέρει διάφορες 
ρυθμίσεις slideshow.

Προσθήκη εικόνων στο 
GoGear Opus
1 Με το GoGear Opus συνδεδεμένο στη 

θύρα USB του υπολογιστή, ανοίξτε τον 
Windows® Explorer.

2 Δημιουργία φακέλων στο GoGear 
Opus.

3 Χρησιμοποιήστε τις ενέργειες 
μεταφοράς και απόθεσης για να 
ταξινομήσετε τις εικόνες σας στους 
φακέλους.
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Για έξοδο από το ραδιόφωνο,  »
πατήστε και κρατήστε πατημένο το 

 για 2 δευτερόλεπτα.

Αναπαραγωγή 
προεπιλεγμένου 
ραδιοφωνικού σταθμού
1 Σε λειτουργία , μπορείτε να 

πραγματοποιείτε αναπαραγωγή 
προρυθμισμένων ραδιοφωνικών 
σταθμών (προεπιλογές):

2 Πατήστε OPTIONS για προβολή του 
μενού επιλογών.

3 Επιλέξτε προεπιλογή.
4 Πατήστε  /  για μετάβαση σε άλλη 

προεπιλογή.
5 Για αναζήτηση του επόμενου 

ισχυρότερου σήματος, πατήστε και 
κρατήστε πατημένο το  /  για 2 
δευτερόλεπτα.

Για έξοδο από το ραδιόφωνο, • 
πατήστε και κρατήστε πατημένο το 

 για 2 δευτερόλεπτα.

Σημείωση

Μπορείτε να πραγματοποιείτε  •
αναπαραγωγή προεπιλογών μόνο 
αφού αποθηκεύσετε ραδιοφωνικούς 
σταθμούς στις προεπιλογές. (Βλ. 
Αυτόματος συντονισμός προεπιλεγμένων 
ραδιοφωνικών σταθμών ή Μη αυτόματος 
συντονισμός ραδιοφωνικού σταθμού στο 
παρόν εγχειρίδιο χρήσης.)

10 Ραδιόφωνο

Ακρόαση ραδιοφώνου FM
1 Από το βασικό μενού, επιλέξτε  για 

είσοδο στη λειτουργία ραδιοφώνου.
Το καλώδιο των ακουστικών • 
λειτουργεί ως κεραία FM.

Μη αυτόματος συντονισμός 
σε ραδιοφωνικό σταθμό
Ενώ βρίσκεστε σε λειτουργία , μπορείτε να 
πραγματοποιήσετε μη αυτόματο συντονισμό 
σε ραδιοφωνικό σταθμό:
1 Για αναζήτηση του επόμενου 

ισχυρότερου σήματος, πατήστε και 
κρατήστε πατημένο το  / .

2 Για μικροσυντονισμό της συχνότητας, 
πατήστε σύντομα  / .

Αυτόματος συντονισμός 
προεπιλεγμένου 
ραδιοφωνικού σταθμού
Η λειτουργία αυτόματου συντονισμού 
του GoGear Opus σάς βοηθάει στην 
εύρεση ραδιοφωνικών σταθμών και στην 
αποθήκευσή τους σε προεπιλεγμένους 
αριθμούς.
1 Ενώ βρίσκεστε σε λειτουργία 

, επιλέξτε [Αυτόματος συντονισμός 
προεπιλογών;] > [Ναι].

Το ραδιόφωνο συντονίζεται  »
αυτόματα σε ραδιοφωνικούς 
σταθμούς και αποθηκεύει τις 
συχνότητες στις προεπιλογές.
Διατίθενται 20 προεπιλογές. »

Για διακοπή του αυτόματου  »
συντονισμού, πατήστε .
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Εγγραφή ήχου/φωνής
Με τον παρακάτω τρόπο μπορείτε να 
πραγματοποιείτε εγγραφή ήχου/φωνής με το 
ενσωματωμένο μικρόφωνο (ανατρέξτε στην 
ενότητα Επισκόπηση για τον εντοπισμό του 
ενσωματωμένου μικροφώνου):
1 Από το βασικό μενού, επιλέξτε  για 

είσοδο στη λειτουργία εγγραφών.
2 Επιλέξτε [Έναρξη φωνητ. εγγραφής].

Πατήστε •  για εναλλαγή μεταξύ 
παύσης και εγγραφής.

3 Πατήστε  για διακοπή.
Η οθόνη σάς ζητά να αποθηκεύσετε  »
την εγγραφή.

4 Πατήστε  /  για να επιλέξετε [Ναι] / 
[Όχι].

5 Πατήστε  για αποθήκευση της 
εγγραφής.

Οι εγγραφές αποθηκεύονται στη  »
συσκευή αναπαραγωγής. (Μορφή 
ονόματος αρχείου: VOICEXXX.MP3, 
όπου XXX ο αριθμός εγγραφής που 
δημιουργείται αυτόματα.)

Συμβουλή

Μπορείτε να βρείτε τις εγγραφές σας στο  •
[Βιβλιοθήκη εγγραφών] > [Φωνή].

Ακρόαση εγγραφών 
ραδιοφώνου FM
1 Από το βασικό μενού, επιλέξτε  για 

είσοδο στη λειτουργία εγγραφών.
2 Επιλέξτε [Βιβλιοθήκη εγγραφών] > 

[Ραδιόφωνο FM].
3 Επιλέξτε μια εγγραφή.
4 Πατήστε  για αναπαραγωγή.

11 Εγγραφές

Εγγραφή από ραδιόφωνο 
FM
1 Από το βασικό μενού, επιλέξτε  για 

είσοδο στη λειτουργία ραδιοφώνου.
2 Επιλέξτε ραδιοφωνικό σταθμό 

(προεπιλογή).
3 Πατήστε OPTIONS για προβολή του 

μενού επιλογών.
4 Επιλέξτε [Έναρξη εγγραφής ράδιο FM].

Πατήστε •  για εναλλαγή μεταξύ 
προσωρινής διακοπής και 
εγγραφής.

5 Πατήστε  για διακοπή.
Η οθόνη σάς ζητά να αποθηκεύσετε  »
την εγγραφή.

6 Πατήστε  /  για να επιλέξετε [Ναι] / 
[Όχι].

7 Πατήστε  για επιβεβαίωση.
Οι εγγραφές αποθηκεύονται στη  »
συσκευή. (Φορμά ονόματος αρχείου: 
FM_XX_XX_XX.##, όπου XX_XX_
XX είναι η ημερομηνία εγγραφής 
και ## είναι ο αριθμός εγγραφής 
που δημιουργείται αυτόματα από το 
σύστημα.)

Συμβουλή

Μπορείτε να βρείτε τις εγγραφές σας στο  •
[Βιβλιοθήκη εγγραφών] > [Ραδιόφωνο FM].
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Ακρόαση εγγραφών φωνής/
ήχου
1 Στο μενού  επιλέξτε [Βιβλιοθήκη 

εγγραφών] > [Φωνή].
2 Επιλέξτε μια εγγραφή
3 Πατήστε  για αναπαραγωγή της 

εγγραφής.

Φόρτωση των εγγραφών σε 
υπολογιστή
1 Συνδέστε το GoGear Opus στον 

υπολογιστή (βλ. ενότητα Σύνδεση 
και φόρτιση στο παρόν εγχειρίδιο 
χρήσης).

2 Στον υπολογιστή, στον Windows® 
Explorer επιλέξτε το GoGear Opus.

3 Επιλέξτε Εγγραφές > Φωνή ή 
Ραδιόφωνο FM. 

4 Αντιγράψτε και επικολλήστε 
τις εγγραφές οπουδήποτε στον 
υπολογιστή.

Διαγραφή εγγραφών
Χρησιμοποιήστε έναν υπολογιστή για τη 
διαγραφή εγγραφών από το GoGear Opus:
1 Συνδέστε το GoGear Opus στον 

υπολογιστή (για οδηγίες ανατρέξτε 
στην ενότητα Σύνδεση).

2 Στον υπολογιστή, στην Εξερεύνηση 
των Windows® επιλέξτε GoGear Opus.

3 Επιλέξτε Εγγραφές > Φωνητ. ή 
Ραδιόφωνο FM. 

4 Επιλέξτε τις εγγραφές που επιθυμείτε 
να διαγράψετε.

5 Στον υπολογιστή, πατήστε Διαγραφή.
Διαγράφονται οι επιλεγμένες  »
εγγραφές.
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Ρυθμίσεις Επιλογές μενού Υποεπιλογές μενού
[Λειτουργία 
αναπαραγωγής]

[Τυχαία αναπαραγωγή] • [Απενεργοπ τυχαίας αναπ] (προεπιλογή)
• [Τυχαία αναπαραγωγή όλων]

[Επανάληψη] • [Απενεργοπ επανάληψης] (προεπιλογή)
• [Επανάληψη1]
• [Επανάληψη όλων]

[Ρυθμίσεις ήχου] [FullSound] • [FullSound equalizer setting enabled!] 
(προεπιλογή)

• [FullSound equalizer setting disabled!]
[Όριο έντασης] Οριζόντια γραμμή ένδειξης. Πατήστε VOL  

για να προσαρμόσετε το όριο έντασης και 
πατήστε  για επιβεβαίωση.

[Ισοσταθμιστής] • [Απενεργοποίηση] 
(προεπιλογή)

• [Ροκ]
• [Pop]
• [Τζαζ]
• [Κλασική]
• [Dance]

• [Electronica]
• [Lounge]
• [R&B]
• [Χιπ χοπ]
• [Spoken word]
• [Προσαρμοσμένη]

[Backlight] • [Πάντα ενεργή]
• [[x] δευτερόλεπτα]

[Φωτεινότητα] Κάθετη γραμμή ένδειξης. Πατήστε  ή  για να προσαρμόσετε τη 
φωτεινότητα και πατήστε  για επιβεβαίωση.

12 Ρυθμίσεις
Με αυτό τον τρόπο προσαρμόζετε το 
GoGear Opus στις προτιμήσεις σας:
Από το βασικό μενού, επιλέξτε  για είσοδο 
στη λειτουργία ρυθμίσεων.
Στο μενού , μπορείτε να μετακινηθείτε ως 
εξής:
1 Πατήστε  /  για ενεργοποίηση μιας 

επιλογής.
2 Πατήστε  για επιβεβαίωση μιας 

επιλογής και μετάβαση στο επόμενο 
επίπεδο (όταν είναι διαθέσιμο).

3 Πατήστε  για επιστροφή στο 
προηγούμενο επίπεδο.

4 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το  
για έξοδο από το μενού .

Στο μενού  , είναι διαθέσιμες οι παρακάτω 
επιλογές:
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[Χρο/πτης αυτ διακ 
λειτ]

• [Απενεργοποίηση] (προεπιλογή)
xx• [λεπτά]

[Γλώσσα] • [English] 
(προεπιλογή)
Γαλλικά• 
Γερμανικά• 
Ισπανικά• 
Ιταλικά• 
Πορτογαλικά • 
(Βραζιλίας)
Πορτογαλικά• 

Ολλανδικά• 
Σουηδικά• 
Νορβηγικά• 
Φινλανδικά• 
Ουγγρικά• 
Πολωνικά• 
Ρώσικα• 
Τούρκικα• 
Τσέχικα• 

Σλοβάκικα• 
Απλοποιημένα • 
Κινέζικα
Παραδοσιακά • 
Κινέζικα
Γιαπωνέζικα• 
Κορεάτικα• 
Ταϋλανδικά (μόνο • 
στην έκδοση 97)

“[Προτίμηση σύνδε-
σης υπολογιστή]”

• [MSC]
• [MTP](προεπιλογή)

[Προφύλαξη οθόνης] • [Απενεργοποίηση] (προεπιλογή)
• [Clock]

[Ημερομηνία & ώρα] [Ρυθμίσεις ώρας]
[Ρυθμίσεις 
ημερομηνίας]
[Show time in header]

• [Ρύθμιση μορφής ώρας]
• [Set time]
• [Ρύθμιση μορφ ημερομηνίας]
• [Set date]

[Skins] • [Σκούρο] (προεπιλογή)
• [Κόκκινο]
• [Ανοιχτό]

[Εργοστασιακές 
ρυθμίσεις:]

“[Επαν εργοστ 
ρυθμίσεων; (Τα αρχεία 
που μεταφέρθηκαν 
στη συσκ δεν θα 
επηρεαστούν.)]”

• [Ναι]
• [Όχι]

[Πληροφορίες] • [Χωρητικότητα:]
• [Ελεύθερος χώρος:]
• [Έκδοση υλικολογισμικού:]
• [Μοντέλο:]
• [Ιστοσελίδα υποστήριξης:]
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5 Όταν στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη 
Update completed (Ολοκλήρωση 
ενημέρωσης), κάντε κλικ στο OK.

6 Αποσυνδέστε το GoGear Opus από τον 
υπολογιστή.

Στην οθόνη του GoGear Opus  »
εμφανίζεται η ένδειξη Ενημέρωση 
υλικολογισμικού
Το GoGear Opus πραγματοποιεί  »
επανεκκίνηση μετά την ενημέρωση 
του υλικολογισμικού και είναι ξανά 
έτοιμο για χρήση.

13 Ενημέρωση του 
GoGear Opus

Το GoGear Opus ελέγχεται από ένα 
εσωτερικό πρόγραμμα που ονομάζεται 
υλικολογισμικό. Ενδέχεται να υπάρχουν 
νεότερες εκδόσεις υλικολογισμικού από τότε 
που αγοράσατε το GoGear Opus.
Το πρόγραμμα υλικολογισμικού που 
ονομάζεται Philips Device Manager μπορεί 
μέσω του υπολογιστή σας να ελέγξει εάν 
υπάρχουν διαθέσιμες ενημερώσεις του 
υλικολογισμικού στο Διαδίκτυο.
Εγκαταστήστε το Philips Device Manager 
στον υπολογιστή σας από το GoGear Opus 
ή λάβετε την τελευταία έκδοση από τη 
διεύθυνση www.philips.com/support.

Σημείωση

Τα αρχεία μουσικής δεν επηρεάζονται από  •
μια ενημέρωση υλικολογισμκού.

Μη αυτόματη επιβεβαίωση / 
ενημέρωση υλικολογισμικού
1 Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας 

είναι συνδεδεμένος στο Internet.
2 Συνδέστε το GoGear Opus στον 

υπολογιστή (για οδηγίες ανατρέξτε 
στην ενότητα Σύνδεση και φόρτιση).

3 Στον υπολογιστή σας, επιλέξτε Έναρξη 
> Προγράμματα > Philips Digital Audio 
Player > Opus Device Manager για να 
πραγματοποιήσετε εκκίνηση του Philips 
Device Manager.

4 Κάντε κλικ στο Update (Ενημέρωση)
Η εφαρμογή  » Philips GoGear Opus 
Device Manager πραγματοποιεί 
έλεγχο για ενημερώσεις και και 
εγκαθιστά νέο υλικολογισμικό από 
το Internet, εάν είναι διαθέσιμο.
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7 Πραγματοποιήστε επανεκκίνηση του 
GoGear Opus.

14 Αντιμετώπιση 
προβλημάτων

Εάν το GoGear Opus δεν λειτουργεί 
κανονικά ή παγώνει η οθόνη, μπορείτε να 
πραγματοποιήσετε επαναφορά χωρίς να 
έχετε απώλεια δεδομένων:

Τρόπος επαναφοράς του GoGear Opus
Εισαγάγετε τη μύτη ενός στυλό ή άλλου  •
αντικειμένου στην οπή επαναφοράς 
στο κάτω μέρος του GoGear Opus. 
Κρατήστε το πατημένο μέχρι η 
συσκευή να απενεργοποιηθεί.
Εάν η επιλογή επαναφοράς δεν είναι  •
επιτυχής, ακολουθήστε τα παρακάτω 
βήματα για να πραγματοποιήσετε 
ανάκτηση του GoGear Opus μέσω του 
Philips Device Manager:

1 Στον υπολογιστή σας, επιλέξτε Έναρξη 
> Προγράμματα > Philips Digital 
Audio Player > Opus Device Manager 
> Philips Device Manager για να 
πραγματοποιήσετε εκκίνηση του Philips 
Device Manager.

2 Απενεργοποιήστε το GoGear Opus 
προτού ξεκινήσετε.

3 Πατήστε και κρατήστε πατημένο 
το κουμπί έντασης ήχου  ενώ 
πραγματοποιείτε σύνδεση του GoGear 
Opus στον υπολογιστή σας.

4 Συνεχίστε να κρατάτε πατημένο το 
κουμπί μέχρι το Philips Device Manager 
να αναγνωρίσει το GoGear Opus και να 
εισέλθει σε λειτουργία ανάκτησης.

5 Στον υπολογιστή, κάντε κλικ στο 
κουμπί Repair (Ανάκτηση) και 
ακολουθήστε τις οδηγίες του Philips 
Device Manager για να ολοκληρώσετε 
τη διαδικασία ανάκτησης.

6 Όταν η ανάκτηση ολοκληρωθεί, 
αποσυνδέστε το GoGear Opus από τον 
υπολογιστή.
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Εγγραφή
Λήψη ήχου: Ενσωματωμένο μικρόφωνο 
(μονοφωνικό)
Ραδιόφωνο FM
Μέσα αποθήκευσης
Χωρητικότητα ενσωματωμένης μνήμης²:
SA1OPS08 8GB NAND Flash
SA1OPS16 16GB NAND Flash
SA1OPS32 32GB NAND Flash
Μεταφορά βίντεο³
Μεταφορά και απόθεση στον Windows 
Explorer
Μεταφορά μουσικής³
Με Media Converter της Philips
Μεταφορά δεδομένων
Μεταφορά και απόθεση στον Windows 
Explorer
Οθόνη
Έγχρωμη οθόνη LCD 320 x 240 pixels
262K χρώματα

Σημείωση

¹ Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες έχουν  •
περιορισμένο αριθμό κύκλων φόρτισης. Η 
διάρκεια ζωής της μπαταρίας και ο αριθμός 
των κύκλων φόρτισης διαφέρουν ανάλογα 
με τη χρήση και τις ρυθμίσεις. 
² 1GB = 1εκατ. bytes; η διαθέσιμη  •
χωρητικότητα είναι μικρότερη. Ενδέχεται 
να μην είναι διαθέσιμη ολόκληρη η μνήμη, 
καθώς ένα μέρος δεσμεύεται για τη 
συσκευή. Η χωρητικότητα υπολογίζεται με 4 
λεπτά ανά τραγούδι και κωδικοποίηση MP3 
128 kbps.
³ Η ταχύτητα μεταφοράς εξαρτάται από το  •
λειτουργικό σύστημα και τη διαμόρφωση 
του λογισμικού.

Απαιτήσεις συστήματος
Windows® XP (SP2 ή νεότερο) / Vista• 
Επεξεργαστής Pentium III 800 MHz ή • 
μεγαλύτερος
512 MB RAM• 
Χώρος σκληρού δίσκου 500MB• 
Σύνδεση Internet• 

15 Τεχνικά 
στοιχεία

Τροφοδοσία
Τροφοδοσία ρεύματος: εσωτερική 
επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου 
και πολυμερών λιθίου 880 mAh
Χρόνος αναπαραγωγής¹ (μουσικής): 30 
ώρες
Λογισμικό σε CD-ROM
Windows Media Player 
Philips Device Manager
Media Converter της Philips
Συνδεσιμότητα
Ακουστικά 3,5 χιλ. 
USB 2,0 Υψηλής ταχύτητας
Ήχος
Διαχωρισμός καναλιών: 45 dB
Απόκριση συχνοτήτων: 20 Hz – 18 kHz
Ισχύς εξόδου (RMS): 2 x 2,4 mW
Λόγος σήματος προς θόρυβο: > 84 dB
Αναπαραγωγή ήχου
Φορμά συμπίεσης:
Ρυθμός bit MP3: 8 - 320 kps και VBR
Ρυθμός δειγματοληψίας MP3: 8, 11,025, 16, 
22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz
Ρυθμός bit WMA (χωρίς προστασία): 5 - 
192 kbps VBR
Ρυθμός δειγματοληψίας WMA: 8, 11,025, 
16, 22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz
Υποστήριξη ετικετών ID3
Υποστήριξη φορμά με δυνατότητα 
ακρόασης
Αναπαραγωγή βίντεο
MPEG4 SP: Έως 640 kbps, 320 x 240 pixels, 
30 fps 
(άλλα φορμά που υποστηρίζονται από το 
παρεχόμενο Media Converter της Philips)
WMV9 SP: Έως 512 kbps, 320 x 240 pixels, 
30 fps 
(άλλα φορμά που υποστηρίζονται από το 
παρεχόμενο Media Converter της Philips)
Χρόνος αναπαραγωγής¹ (βίντεο): 6 ώρες
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Windows® Internet Explorer 6.0 ή • 
μεταγενέστερη έκδοση
Μονάδα CD-ROM• 
Θύρα USB• 

Υποστηριζόμενα φορμά 
αρχείων ήχου
Το GoGear Opus υποστηρίζει τα παρακάτω 
φορμά μουσικής:

MP3• 
PCM• 
ADPCM• 
Audible• 
WMA• 
M4A• 
FLAC• 

Υποστηριζόμενα φορμά 
αρχείων βίντεο
Το GoGear Opus υποστηρίζει τα παρακάτω 
φορμά βίντεο:

AVI• 
WMV (απαιτείται το παρεχόμενο • 
Windows Media Player)

Υποστηριζόμενα φορμά 
αρχείων εικόνας
Το GoGear Opus υποστηρίζει τα παρακάτω 
φορμά εικόνας:

JPEG• 
PNG• 
GIF• 
BMP• 
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16 Γλωσσάρι

A
APE
Μια μορφή συμπίεσης αρχείων ήχου χωρίς 
απώλειες από τη Monkey’s Audio που 
δημιουργεί αντίγραφα bit-προς-bit χωρίς 
συμβιβασμούς στην ποιότητα.

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

F
FLAC [Free Lossless Audio Codec]
Μια μορφή ήχου παρόμοια με το MP3, 
αλλά χωρίς απώλειες, δηλαδή ο ήχος 
συμπιέζεται σε FLAC χωρίς απώλεια 
ποιότητας. 

FM (Διαμόρφωση συχνότητας)
Σε ραδιοφωνική μετάδοση: μια μέθοδος 
διαμόρφωσης στην οποία η συχνότητα 
της τάσης του φέροντος κύματος ποικίλλει 
ανάλογα με τη συχνότητα της τάσης 
διαμόρφωσης.

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. 

J
JPEG
Μια πολύ συνηθισμένη μορφή αρχείων 
ψηφιακών σταθερών εικόνων. Ένα σύστημα 

συμπίεσης δεδομένων σταθερών εικόνων, 
το οποίο συνιστά η Ένωση Ειδικών 
Φωτογραφίας (Joint Photographic Expert 
Group), χαρακτηριστικό του οποίου είναι η 
μικρή μείωση της ποιότητας της εικόνας, 
παρά το μεγάλο λόγο συμπίεσης. Τα αρχεία 
αναγνωρίζονται χάρη στην προέκταση 
ονόματος αρχείου ‘.jpg’ ή ‘.jpeg.’

K
Kbps
Kilobits ανά δευτερόλεπτο. Σύστημα 
μέτρησης της ταχύτητας μεταφοράς 
δεδομένων, το οποίο χρησιμοποιείται 
συχνά με μορφές υψηλής συμπίεσης, όπως 
AAC, DAB, MP3 κ.λπ. Όσο περισσότερα, 
τόσο καλύτερη σε γενικές γραμμές η 
ποιότητα.

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

M
MHz (Mega Hertz)
Ένα εκατομμύριο κύκλοι το δευτερόλεπτο.

MP3
Μια μορφή αρχείου με σύστημα συμπίεσης 
δεδομένων ήχου. MP3 είναι η σύντμηση του 
Motion Picture Experts Group 1 (ή MPEG-1) 
Audio Layer 3. Με τη μορφή MP3, ένα CD-R 
ή CD-RW μπορεί να περιέχει περίπου 10 
φορές περισσότερα δεδομένα σε σχέση με 
ένα κανονικό CD. 

N
Napster
Η Napster, Inc. (NASDAQ: NAPS, πρώην 
Roxio, Inc.) είναι μια διαδικτυακή μουσική 
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SuperScroll
Το SuperScroll™ είναι ένα χαρακτηριστικό 
πλοήγησης των πλήκτρων περιήγησης 
διπλής ενέργειας του GoGear Opus. Το 
SuperScroll™ καθιστά δυνατό τον έλεγχο 
της ταχύτητας κατά την περιήγηση σε 
μεγάλες βιβλιοθήκες, για την εύκολη εύρεση 
στοιχείων σε αυτές. Όσο περισσότερο 
πιέσετε το κουμπί, τόσο πιο γρήγορη θα 
είναι η ταχύτητα περιήγησης.

W
WAV
Μια μορφή αρχείων ήχου που απέπτυξαν 
από κοινού οι Microsoft και IBM. Βρίσκεται 
ενσωματωμένη με τα Windows, εκδόσεις 
95 μέχρι XP, πράγμα που την έκανε το κατ’ 
εξοχήν πρότυπο για την αναπαραγωγή 
ήχου στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. 
Τα αρχεία ήχου WAV καταλήγουν σε 
προέκταση αρχείου ‘.wav’ και λειτουργούν 
με σχεδόν όλες τις εφαρμογές των 
Windows που υποστηρίζουν ήχο. 

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. 

WMV [Windows Media Video]
Αναφέρεται σε μια τεχνολογία συμπίεσης 
βίντεο, η οποία αναπτύχθηκε από την 
Microsoft Corporation. Το περιεχόμενο 
WMV μπορεί να κωδικοποιηθεί με χρήση 
Windows Media® Encoder 9 series. Τα 
αρχεία αναγνωρίζονται από την επέκτασή 
τους ‘.wmv’.

υπηρεσία που προσφέρει ποικιλία πακέτων 
αγοράς και συνδρομής. 

P
PCM (Παλμοκωδική Διαμόρφωση)
Πρωτοποριακή μορφή ψηφιακής 
καταγραφής.

PlaysForSure*
Το PlaysForSure* είναι ένα χαρακτηριστικό 
της Philips GoGear που εξασφαλίζει 
συμβατότητα με τα λειτουργικά συστήματα 
Windows Media Player 10 και Windows XP. 
Το λογότυπο PlaysForSure* εξασφαλίζει 
στον καταναλωτή ότι η μουσική που 
αγόρασε από το online κατάστημα με αυτό 
το λογότυπο είναι συμβατή με το Philips 
GoGear player.

S
SMV [SigmaTel Motion Video Format]
Μια μερικώς συμπιεσμένη μορφή βίντεο 
από τη SigmaTel που επιτρέπει τη συμπίεση 
κοινών αρχείων βίντεο υπολογιστή για 
αναπαραγωγή σε μια φορητή συσκευή 
αναπαραγωγής πολυμέσων.

Stereo
Κυριολεκτικά σημαίνει σταθερό, συμπαγές. 
Συνήθως χρησιμοποιείται για να περιγράψει 
δύο στερεοφωνικά κανάλια, αν και οι 
εξελίξεις στην τεχνολογία ψηφιακού ήχου 
έχουν καταστήσει δυνατά τα πολυκάναλα 
στερεοφωνικά συστήματα.

SuperPlay
Το SuperPlay™ είναι ένα ειδικό 
χαρακτηριστικό του GoGear Opus, το 
οποίο επιτρέπει στον ακροατή να παίζει 
όλη τη μουσική από ένα από τα ανώτερα 
επίπεδα της βιβλιοθήκης, π.χ. καλλιτέχνη 
ή άλμπουμ, χωρίς να χρειάζεται να 
επιλέγει μεμονωμένα στοιχεία της λίστας 
αναπαραγωγής. 
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μέγεθος του αρχείου αποκαλείται “μη 
απωλεστική” συμπίεση και δεν χάνονται 
καθόλου πληροφορίες. Μια μόνιμη μείωση 
στο μέγεθος του αρχείου (όπως γίνεται με 
τα αρχεία MP3) αποκαλείται “απωλεστική” 
συμπίεση και αφορά τη διαγραφή μη 
απαραίτητων πληροφοριών, οι οποίες 
χάνονται χωρίς δυνατότητα επαναφοράς.

Ε
Εξώφυλλο του άλμπουμ
Εξώφυλλο του άλμπουμ είναι ένα 
χαρακτηριστικό που παρουσιάζει την 
καλλιτεχνική εργασία (εξώφυλλο) ενός 
μουσικού δίσκου. Αυτή η εικόνα βοηθά 
το χρήστη να αναγνωρίσει γρήγορα ένα 
μουσικό δίσκο. Τα αρχεία της καλλιτεχνικής 
εργασίας για τους μουσικούς δίσκους 
μπορούν να μεταφερθούν από το Διαδίκτυο 
στον υπολογιστή του χρήστη.

Εξώφυλλο του άλμπουμ
Η Vorbis είναι μια ανοικτού κώδικα, 
απωλεστική κωδικοποίηση ήχου και μπορεί 
να αντικαταστήσει το MP3. Χρησιμοποιείται 
συνήθως σε συνδυασμό με το Ogg container 
και για αυτό ονομάζεται Ogg Vorbis.

Έ
Ένταση
Η ένταση είναι η πιο συνηθισμένη λέξη 
που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό 
του ελέγχου της σχετικής δύναμης των 
ήχων. Επίσης, παραπέμπει στη λειτουργία 
πολλών ηλεκτρονικών συσκευών που 
χρησιμοποιείται για τον έλεγχο του βαθμού 
έντασης του ήχου.

Μ
Μικρογραφία
Μια μικρογραφία είναι μια εκδοχή μιας 
εικόνας σε μικρό μέγεθος, η οποία 
χρησιμοποιείται για να διευκολύνει τον 
εντοπισμό της. Οι μικρογραφίες παίζουν 
τον ίδιο ρόλο για τις εικόνες όπως και το 
ευρετήριο του κανονικού κειμένου για τις 
λέξεις.

Ψ
Ψηφιακό ακουστικό σήμα
Ψηφιακό ακουστικό σήμα είναι ένα ηχητικό 
σήμα το οποίο έχει μετατραπεί σε ψηφιακές 
τιμές. Το ψηφιακό ακουστικό σήμα μπορεί 
να μεταδοθεί μέσω πολλαπλών καναλιών. 
Το αναλογικό ηχητικό σήμα μπορεί να 
μεταδοθεί μόνο μέσω δύο καναλιών.

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

Σ
Συμπίεση
Αναφορικά με τον ήχο, πρόκειται για 
μια διαδικασία προσωρινής ή μόνιμης 
μείωσης των δεδομένων ήχου για 
αποτελεσματικότερη αποθήκευση ή 
μετάδοση. Μια προσωρινή μείωση στο 
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