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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.
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Γενική συντήρηση
Η μετάφραση αυτού του εγγράφου
χρησιμοποιείται μόνο για λόγους αναφοράς.
Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της
αγγλικής και της μεταφρασμένης έκδοσης,
υπερισχύει η αγγλική.
Προσοχή

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)
• 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

•• 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.

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.
EL
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1 Σημαντικές
πληροφορίες
ασφαλείας

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.
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.
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
4

EL

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

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.
Monkey’s Audio decoder
a The Monkey’s Audio SDK and source
code can be freely used to add
APE format playback, encoding, or
tagging support to any product, free
or commercial. Use of the code for
proprietary efforts that don’t support
the official APE format require written
consent of the author.
b Monkey’s Audio source can be included
in GPL and open-source software,

although Monkey’s Audio itself will
not be subjected to external licensing
requirements or other viral source
restrictions.
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τεχνολογία προστασίας κατά της αντιγραφής
προς αποφυγή περαιτέρω αντιγραφής.
Σε τέτοιες περιπτώσεις, δεν θα υπάρχει
δυνατότητα εγγραφής και θα ειδοποιηθείτε
μέσω μηνύματος.

c Code changes and improvements must
be contributed back to the Monkey’s
Audio project free from restrictions or
royalties, unless exempted by express
written consent of the author.
d Any source code, ideas, or libraries used
must be plainly acknowledged in the
software using the code.
e Although the software has been tested
thoroughly, the author is in no way
responsible for damages due to bugs or
misuse.
If you do not completely agree with all of the
previous stipulations, you must cease using this
source code and remove it from your storage
device.
FLAC decoder
Copyright (C) 2000,2001,2002,2003,2004,2005,
2006,2007,2008,2009 Josh Coalson
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are
permitted provided that the following
conditions are met:
• Redistributions of source code must
retain the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer.
• Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice,
this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/
or other materials provided with the
distribution.
• Neither the name of the Xiph.org
Foundation nor the names of its
contributors may be used to endorse
or promote products derived from this
software without specific prior written
permission.
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THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY
THE COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL
THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS
BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED
AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
XPAT XML Parser
Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open
Source Software Center Ltd
Permission is hereby granted, free of charge, to
any person obtaining a copy of this software
and associated documentation files (the
“Software”), to deal in the Software without
restriction, including without limitation the rights
to use, copy, modify, merge, publish, distribute,
sub-license, and/or sell copies of the Software,
and to permit persons to whom the Software
is furnished to do so, subject to the following
conditions:
The above copyright notice and this permission
notice shall be included in all copies or
substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”,
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT
NOT LIMITED TO THE WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR
6
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A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS
BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES
OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION OF CONTRACT, TORT OR
OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR
IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE
OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.

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:

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.

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.

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:

Προειδοποίηση
•• Για προϊόντα με “όχι ανταλλακτικές”

ενσωματωμένες μπαταρίες: Η αφαίρεση
(ή η απόπειρα αφαίρεσης) της μπαταρίας
ακυρώνει την εγγύηση. Αυτή η διαδικασία
πρέπει να εκτελείται μόνο στο τέλος της
ζωής του προϊόντος.

EL
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Ανακύκλωση του προϊόντος

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

8
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2 Το νέο VIBE
Το VIBE σάς δίνει τη δυνατότητα
• αναπαραγωγής μουσικής
• παρακολούθησης βίντεο
• ακρόασης ραδιοφώνου FM
• δημιουργίας εγγραφών

Περιεχόμενα συσκευασίας
Ελέγξτε ότι έχετε παραλάβει τα παρακάτω
μέρη:
Συσκευή

Ακουστικά

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης
Philips GoGear audio player

Quick start guide

Σημείωση
•• Οι εικόνες χρησιμεύουν μόνο ως αναφορά.

Η Philips διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του
χρώματος/σχεδίου χωρίς προειδοποίηση.

EL
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3 Ξεκινώντας
Επισκόπηση των κουμπιών
χειρισμού και των
συνδέσεων

10
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οθόνη
πατήστε: αύξηση/μείωση
της έντασης
πατήστε παρατεταμένα:
γρήγορη αύξηση/μείωση
της έντασης ήχου
εμφάνιση μενού
c
επιλογών
/
πατήστε και κρατήστε
d
πατημένο το: γρήγορη
μετάβαση στο επόμενο/
προηγούμενο
στην οθόνη
αναπαραγωγής, πατήστε
και κρατήστε πατημένο
για μετακίνηση εντός του
τρέχοντος κομματιού
πατήστε: αναπαραγωγή/
e
παύση/επιβεβαίωση
μικρόφωνο
f MIC
υποδοχή ακουστικών
g
h RESET πατήστε: επαναφορά του
VIBE
σύρετε και κρατήστε:
i
ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση του
VIBE
σύρετε: κλείδωμα/
ξεκλείδωμα όλων των
κουμπιών
/
στη λίστα, πατήστε το:
j
κύλιση πάνω/κάτω
στη λίστα, πατήστε και
κρατήστε πατημένο το:
γρήγορη κύλιση πάνω/
κάτω
βύσμα συνδέσμου USB
k
πατήστε: πίσω κατά ένα
l
επίπεδο
πατήστε παρατεταμένα:
επιστροφή στο αρχικό
μενού
a
b

/

Προσοχή
•• Η ακρόαση ισχυρών ήχων για μεγαλύτερο

διάστημα από μια στιγμή μπορεί να αποβεί
επιβλαβής για τον ακροατή.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το επίπεδο έντασης
του VIBE για να περιορίσετε τη μέγιστη
ένταση.

1
2
3

Στο κύριο μενού, επιλέξτε
[Ρυθμίσεις]>[Ρυθμίσεις ήχου] > [Όριο
έντασης].
Πατήστε τα κουμπιά ελέγχου έντασης
/ για να ρυθμίσετε το επίπεδο.
Πατήστε για επιβεβαίωση.
»» Όταν θέτετε κάποιο όριο, το VIBE
δεν μπορεί πλέον να υπερβεί την
καθορισμένη ένταση, ακόμη και εάν
πατήσετε το κουμπί έντασης για να
αυξήσετε την ένταση του ήχου .

Για εκ νέου ενεργοποίηση της μέγιστης
έντασης ήχου:

1
2
3

Επιλέξτε [Ρυθμίσεις] > [Ρυθμίσεις
ήχου] >[Όριο έντασης].
Ρυθμίστε το όριο έντασης στο μέγιστο.
Πατήστε

για επιβεβαίωση.

Επισκόπηση του κύριου
μενού

Ε λλην ικ ά

Περιορίστε την ένταση του
ήχου

Μενού Λειτουργία
Μουσική

Σκοπός
αναπαραγωγής
κομματιών
ψηφιακού ήχου
Κανάλια
ακρόαση καναλιών
Rhapsody*
Rhapsody*
Βίντεο
αναπαραγωγή
βίντεο
Εικόνες
προβολή εικόνων
Ραδιόφωνο FM ακρόασης
ραδιοφώνου FM
Εγγραφές
δημιουργία
ή ακρόαση
εγγραφών
Προβολή
προβολή αρχείων
φακέλων
σε φακέλους
Ρυθμίσεις
προσαρμογή
ρυθμίσεων του
VIBE
Τρέχουσα
εμφάνιση της
αναπαραγωγή τρέχουσας οθόνης
αναπαραγωγής

Σημείωση
•• * Τα κανάλια Rhapsody ενσωματώνονται

στο κύριο μενού αφού συνδέσετε το VIBE σε
υπολογιστή με εγκατεστημένο το λογισμικό
Rhapsody. Οι υπηρεσίες των καναλιών
Rhapsody προϋποθέτουν έναν ενεργό
λογαριασμό Rhapsody και είναι διαθέσιμα
μόνο σε ορισμένες περιοχές.
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Σύνδεση και φόρτιση
Το VIBE διαθέτει μια ενσωματωμένη
μπαταρία που μπορεί να φορτιστεί
μέσω της θύρας USB ενός υπολογιστή
(συμπεριλαμβάνεται καλώδιο USB).
Σημείωση
•• Όταν συνδέετε το VIBE σε έναν υπολογιστή,

Εγκατάσταση του Philips Songbird
για πρώτη φορά
Όταν συνδέσετε το VIBE στον υπολογιστή
σας για πρώτη φορά, θα εμφανιστεί ένα
αναδυόμενο παράθυρο:

1
2

θα σας ζητηθεί να επιλέξετε:

•• [Φόρτιση & μεταφορά] ή [Φόρτιση &
αναπαραγωγή].

•• Το VIBE εφαρμόζει αυτόματα την

επιλογή [Φόρτιση & μεταφορά], εάν δεν
πραγματοποιηθεί αυτόματα νέα επιλογή.

Επιλέξτε Install Philips Songbird
(Εγκατάσταση του Philips Songbird).
Ακολουθήστε τις οδηγίες στην
οθόνη για να ολοκληρώσετε την
εγκατάσταση.
Σημείωση

•• Η εγκατάσταση σάς ζητεί να συμφωνήσετε
με τους όρους άδειας.

Σύνδεση του VIBE σε υπολογιστή

1
2
3

Συνδέστε το βύσμα USB του
παρεχόμενου καλωδίου USB σε μια
ελεύθερη θύρα USB του υπολογιστή.

Εάν το αναπτυσσόμενο παράθυρο δεν
εμφανίζεται αυτόματα:

1

Συνδέστε το μικρό βύσμα USB του
καλωδίου USB στη μικρή υποδοχή USB
του VIBE.

2

Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας.
»» Φόρτωση του VIBE.

3
4

Επιλέξτε Ο Υπολογιστής μου
(Windows XP / Windows 2000)
/ Υπολογιστής (Windows Vista /
Windows 7).
Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο Philips
GoGear του VIBE.
Επιλέξτε Install Philips Songbird
(Setup.exe) (Εγκατάσταση του Philips
Songbird).
Ακολουθήστε τις οδηγίες στην
οθόνη για να ολοκληρώσετε την
εγκατάσταση.
Σημείωση

•• Η εγκατάσταση σάς ζητεί να συμφωνήσετε
με τους όρους άδειας.
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Σημαντικό!
Το πρόγραμμα εγκατάστασης του
λογισμικού Philips Songbird είναι
προφορτωμένο στο VIBE.
Προκειμένου να ελευθερωθεί μνήμη για το
περιεχόμενο μέσων στο VIBE, το αρχείο
εγκατάστασης διαγράφεται αυτόματα κατά
την πρώτη εγκατάσταση.
Εάν κάποια στιγμή θελήσετε να
επανεγκαταστήσετε το πρόγραμμα,
ακολουθήστε τις εξής οδηγίες:

1
2
3

4

Συνδέστε το VIBE στον υπολογιστή.
Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής είναι
συνδεδεμένος στο Διαδίκτυο και
ανοίξτε την Εξερεύνηση των Windows.
Στην Εξερεύνηση των Windows, κάντε
δεξί κλικ στο VIBE και ενεργοποιήστε
την επιλογή εγκατάστασης του Philips
Songbird.
»» Ο υπολογιστής θα πραγματοποιήσει
λήψη του αρχείου εγκατάστασης από
το Διαδίκτυο.
Ακολουθήστε τις οδηγίες στην
οθόνη για να ολοκληρώσετε την
εγκατάσταση.

Ένδειξη επιπέδου μπαταρίας
Στην οθόνη εμφανίζεται το κατά
προσέγγιση επίπεδο της κατάστασης της
μπαταρίας ως εξής:
100%

75%

50%

25%

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 VIBE εάν μεταβείτε
στο > [Ρυθμίσεις εμφάνισης] >
[Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης
οθόνης] και διασφαλίσετε ότι θα επιλεγεί η
συντομότερη ρύθμιση χρονοδιακόπτη.

Λογισμικό του VIBE
Το VIBE διαθέτει το ακόλουθο λογισμικό:
• Philips Songbird (σας βοηθά να
ενημερώνετε το υλικολογισμικό του
VIBE και να μεταφέρετε τα αρχεία
μέσων).

Αρχεία του VIBE
Στο VIBE έχουν φορτωθεί τα ακόλουθα
αρχεία:
• Εγχειρίδιο χρήσης
• Συχνές ερωτήσεις

0%

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

EL
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Ε λλην ικ ά

Εγκατάσταση του λογισμικού Philips
Songbird εκ νέου (μετά την πρώτη
εγκατάσταση)

4 Ενημέρωση του
VIBE
Το VIBE ελέγχεται από ένα εσωτερικό
πρόγραμμα που ονομάζεται υλικολογισμικό.
Ενδέχεται να υπάρχουν νεότερες εκδόσεις
υλικολογισμικού από τότε που αγοράσατε το
VIBE.
Το πρόγραμμα λογισμικού που ονομάζεται
Philips Songbird μπορεί μέσω του υπολογιστή
σας να ελέγξει εάν υπάρχουν διαθέσιμες
ενημερώσεις του υλικολογισμικού στο
Διαδίκτυο.
Εγκαταστήστε το Philips Songbird στον
υπολογιστή σας (ανατρέξτε στο κεφάλαιο
Εγκατάσταση λογισμικού) και ακολουθήστε
τις οδηγίες για την ενημέρωση (ανατρέξτε
στο κεφάλαιο Μη αυτόματος εντοπισμός /
ενημέρωση του υλικολογισμικού).
Σημείωση
•• Τα αρχεία μουσικής δεν επηρεάζονται από
μια ενημέρωση υλικολογισμκού.
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Μη αυτόματος εντοπισμός /
ενημέρωση υλικολογισμικού
1
2
3
4

5
6

Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής είναι
συνδεδεμένος στο Διαδίκτυο.
Συνδέστε το VIBE στον υπολογιστή
(για οδηγίες ανατρέξτε στην ενότητα
Σύνδεση και φόρτιση).
Στον υπολογιστή σας, επιλέξτε
Έναρξη > Προγράμματα > Philips >
Philips Songbird για την εκκίνηση της
εφαρμογής Philips Songbird.
Επιλέξτε Εργαλεία > Ενημερώσεις
»» Το Philips Songbird ελέγχει για
ενημερώσεις και εγκαθιστά νέο
υλικολογισμικό από το διαδίκτυο,
εφόσον διατίθεται.
Ακολουθήστε τις οδηγίες στην
οθόνη για την ενημέρωση του
υλικολογισμικού του VIBE.
Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η
ενημέρωση, στη συνέχεια αποσυνδέστε
το VIBE από τον υπολογιστή.
»» Το VIBE πραγματοποιεί
επανεκκίνηση μετά την ενημέρωση
του υλικολογισμικού και είναι ξανά
έτοιμο για χρήση.

1

Ε λλην ικ ά

5 Ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση του VIBE
Για εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών
ενεργοποίησης και απενεργοποίησης,
σύρετε και κρατήστε πατημένο το για
περίπου 2 δευτερόλεπτα.

Αυτόματη απενεργοποίηση
Το VIBE διαθέτει λειτουργία αυτόματης
απενεργοποίησης για εξοικονόμηση
μπαταρίας.
Μετά από 10 λεπτά σε λειτουργία αδράνειας
(δεν πραγματοποιείται αναπαραγωγή
μουσικής, δεν έχει πατηθεί κανένα κουμπί), η
λειτουργία του VIBE τερματίζεται.

1

Σύρετε και κρατήστε το για περίπου
2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε
το VIBE ξανά.

Κλειδώστε τα πλήκτρα
Το VIBE διαθέτει κλείδωμα ασφαλείας προς
αποφυγή αθέμιτης λειτουργίας.

1

2

Για να κλειδώσετε τα κουμπιά κατά
την αναπαραγωγή, μετακινήστε το
ρυθμιστικό στη θέση .
»» Όλα τα κουμπιά κλειδώνονται, εκτός
από τα κουμπιά έντασης και στην
οθόνη εμφανίζεται ένα εικονίδιο
κλειδαριάς.
Για να ξεκλειδώσετε ξανά τα κουμπιά,
μετακινήστε το ρυθμιστικό στην
κεντρική θέση.
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6 Philips Songbird
Το VIBE παρέχεται με το λογισμικό Philips
Songbird.
Το λογισμικό Philips Songbird σάς βοηθά:
• στην αγορά καινούργιων μέσων
(μουσικής και βίντεο) διαδικτυακά
• στη δημιουργία μουσικής βιβλιοθήκης
• στη διαχείριση της δικής σας μουσικής
βιβλιοθήκης
• στην αναπαραγωγή μουσικής και
βίντεο
• στο συγχρονισμό του δικού σας μέσου
με το VIBE
Όταν το Philips Songbird εκκινήσει για
πρώτη φορά, επιλέξτε μία από τις παρακάτω
δυνατότητες για να εισάγετε αρχεία μέσων
στη Songbird βιβλιοθήκη μέσων:
• Εισαγωγή μίας υπάρχουσας
βιβλιοθήκης iTunes.
• Αναζήτηση αρχείων μέσων σε
συγκεκριμένους καταλόγους. (Μπορείτε
να επιλέξτε την προβολή ενός φακέλου,
έτσι ώστε τα αρχεία που προστίθενται
ή διαγράφονται εκεί να προστίθενται
ή να διαγράφονται αυτομάτως και στη
Songbird βιβλιοθήκη μέσων.)

Δημιουργία βιβλιοθήκης
μέσων
Χρησιμοποιήστε μία ή περισσότερες από τις
επόμενες επιλογές για τη δημιουργία μίας
βιβλιοθήκης μέσων με το Songbird:

Αντιγραφή ενός CD
Ως προεπιλογή, το λογισμικό Philips
Songbird εγκαθιστά τα εξής πρόσθετα που
απαιτούνται για την αντιγραφή ενός CD:
• Υποστήριξη αντιγραφής CD
• Gracenote Metadata Lookup Provider
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Ρύθμιση των επιλογών αντιγραφής
CD

1
2
3
4

Εκκινήστε το πρόγραμμα Songbird στον
υπολογιστή.
Επιλέξτε Εργαλεία > Επιλογές...
Επιλέξτε την καρτέλα CD Rip
(Αντιγραφή CD), και στη συνέχεια
ρυθμίστε τις επιλογές αντιγραφής CD
που επιθυμείτε.
Κάντε κλικ στο OK για επιβεβαίωση.

Εισαγωγή αρχείων μέσων από έναν
κατάλογο
Τα επόμενα βήματα δείχνουν τον τρόπο
εισαγωγής αρχείων μέσων (μουσικής και
βίντεο) που έχουν αποθηκευθεί κάπου
αλλού στον υπολογιστή σας ή το δίκτυο
υπολογιστών σας:

1
2
3

Εκκινήστε το πρόγραμμα Songbird στον
υπολογιστή.
Στη γραμμή εργαλείων του Songbird,
κάντε κλικ στο File (αρχείο), στη
συνέχεια επιλέξτε Import Media
(Εισαγωγή μέσων)....
Επιλέξτε τα αρχεία μέσων (μουσικής
και βίντεο), μετά κάντε κλικ στο OK.
»» Τα αρχεία μέσων που προσθέσατε
είναι αναρτημένα στη βιβλιοθήκη
μέσων.
Συμβουλή

•• Εάν επιλέξετε ένα φάκελο που περιέχει

αρχεία μουσικής ή βίντεο, το λογισμικό
σαρώνει το φάκελο και όσα αρχεία μουσικής
ή βίντεο περιέχει τα προσθέτει στη
βιβλιοθήκη μέσων (αγνοούνται οι διπλοί
τίτλοι).

1
2
3

4
5

Εκκινήστε το πρόγραμμα Songbird στον
υπολογιστή.
Επιλέξτε Εργαλεία > Επιλογές...
Στη γραμμή εργαλείων του Songbird,
επιλέξτε την καρτέλα Media Importer
(Εργαλείο εισαγωγής μέσων), στη
συνέχεια iTunes Import/Export
(Εισαγωγή/εξαγωγή iTunes).
Επαληθεύστε τη θέση και τις επιλογές
της βιβλιοθήκης σας.
Επιλέξτε Import Library (Εισαγωγή
βιβλιοθήκης).
»» Το λογισμικό εισάγει τη βιβλιοθήκη
iTunes στο Songbird.

Εξαγωγή μέσων στο iTunes

1
2
3

4
5

Εισαγωγή εγγραφών από το VIBE

1
2
3

Εκκινήστε το πρόγραμμα Songbird στον
υπολογιστή.
Στη γραμμή εργαλείων του Songbird,
κάντε κλικ στο File (αρχείο), στη
συνέχεια επιλέξτε Import Media
(Εισαγωγή μέσων)....
Επιλέξτε τις εγγραφές σας στο VIBE,
στη συνέχεια κάντε κλικ στο OK.
»» Οι επιλεγμένες εγγραφές
παρατίθενται στη βιβλιοθήκη μέσων.
Συμβουλή

•• Εάν επιλέξετε έναν φάκελο που περιέχει

εγγραφές, το λογισμικό σαρώνει το
φάκελο και προσθέτει όλες τις εγγραφές
που περιέχονται στο φάκελο μέσα στη
βιβλιοθήκη (αγνοούνται οι διπλοί τίτλοι).

Εκκινήστε το πρόγραμμα Songbird στον
υπολογιστή.
Επιλέξτε Εργαλεία > Επιλογές...
Στη γραμμή εργαλείων του Songbird,
επιλέξτε την καρτέλα Media Importer
(Εργαλείο εισαγωγής μέσων), στη
συνέχεια iTunes Import/Export
(Εισαγωγή/εξαγωγή iTunes).
Επαληθεύστε τη θέση και τις επιλογές
της βιβλιοθήκης σας.
Επιλέξτε Export Library (Εξαγωγή
βιβλιοθήκης).
»» Το λογισμικό εξάγει τη βιβλιοθήκη
από το Songbird στο iTunes.

Λήψη περιεχομένου από online
πηγές
Μπορείτε να αγοράσετε περιεχόμενο από
online πηγές όπως οι παρακάτω:
• 7-digital
Ελέγξτε τις προδιαγραφές του VIBE σας για
να μάθετε ποιες υπηρεσίες είναι διαθέσιμες.
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Ε λλην ικ ά

Εισαγωγή μέσων από το iTunes

Περιήγηση στη δική σας
βιβλιοθήκη μέσων
Η βιβλιοθήκη μέσων Songbird έχει την εξής
δομή:

Αναθέστε στο Songbird να
διαχειριστεί τα μέσα σας

1
2
3
4
5

Εκκινήστε το πρόγραμμα Songbird στον
υπολογιστή.
Επιλέξτε Εργαλεία > Επιλογές...
Στη γραμμή εργαλείων του Songbird,
επιλέξτε την καρτέλα Manage Files
(Διαχείριση αρχείων).
Ενεργοποιήστε το Allow Songbird to
manage my files (Να επιτρέπεται στο
Songbird να διαχειρίζεται τα αρχεία
μου) .
Ορίστε τις επιλογές για τον τρόπο
οργάνωσης των μέσων σας.

Αφαίρεση αρχείων μέσων από τη
βιβλιοθήκη μέσων Songbird
a Player Pane (εδώ εμφανίζεται το VIBE)
b Library Pane (εδώ θα βρείτε τα
περιεχόμενα της βιβλιοθήκης)
c Service Pane (εδώ θα βρείτε πρόσθετες
πληροφορίες για τα περιεχόμενα, όπως
λίστες αναπαραγωγής)
d Information Pane (εδώ θα βρείτε
πληροφορίες για τις επιλογές που
έχετε ορίσει)

1
2

Στη βιβλιοθήκη του Songbird, κάντε δεξί
κλικ σε ένα αρχείο μέσων, στη συνέχεια
επιλέξτε Remove.
Στο παράθυρο προτροπής, κάντε
κλικ στο Remove (Αφαίρεση) για
να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να
αφαιρέσετε το αρχείο.
»» Το επιλεγμένο αρχείο αφαιρείται
από τη βιβλιοθήκη και από όλες
τις λίστες αναπαραγωγής. (Ως
προεπιλογή, το αρχείο απλά
“αφαιρείται”, δε “διαγράφεται”.
Το αρχείο μέσων συνεχίζει να
υπάρχει στην αρχική του θέση
στον υπολογιστή ή το δίκτυο
υπολογιστών.)
Συμβουλή

•• Για να επιλέξετε περισσότερα από ένα

αρχεία στον υπολογιστή, πατήστε και
κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl.
•• Για να επιλέξετε περισσότερα από ένα
διαδοχικά αρχεία, πατήστε και κρατήστε
πατημένο το πλήκτρο Shift.
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Για να διαγράψετε αρχεία μέσων από την
Εξερεύνηση των Windows:

1
2
3

Με το VIBE συνδεδεμένο στον
υπολογιστή, ανοίξτε την Εξερεύνηση
των Windows.
Εντοπίστε το φάκελο μέσων στο VIBE.
Διαγράψτε το αρχείο μέσων με τον ίδιο
τρόπο που διαγράφετε αρχεία και στις
υπόλοιπες θέσεις του υπολογιστή.

Λήψη καλλιτεχνικού περιεχομένου
του άλμπουμ
Επιλέξτε κάποια από αυτές τις επιλογές για
να λάβετε το καλλιτεχνικό περιεχόμενο των
άλμπουμ σας:

1
•

Αναθέστε στο Songbird να επιτηρεί
έναν φάκελο
Μπορείτε να αναθέσετε στο Songbird
• να επιτηρεί το περιεχόμενο ενός
φακέλου, και
• να προσθέτει ή να αφαιρεί τα μέσα από
τη βιβλιοθήκη σας για να ταιριάζουν με
τα περιεχόμενα του φακέλου.

1
2
3

4

•

Εκκινήστε το πρόγραμμα Songbird στον
υπολογιστή.
Στη γραμμή εργαλείων του Songbird,
επιλέξτε Tools (Εργαλεία) > Get
Album Artwork (Λήψη καλλιτεχνικού
περιεχομένου του άλμπουμ).
»» Εάν δεν επιλεγούν τίτλοι, το
Songbird λαμβάνει το καλλιτεχνικό
περιεχόμενο για όλους τους τίτλους
στη βιβλιοθήκη.
Δεξί κλικ στους επιλεγμένους τίτλους.
»» Το Songbird λαμβάνει το
καλλιτεχνικό περιεχόμενο όλων των
επιλεγμένων τίτλων.

Εκκινήστε το πρόγραμμα Songbird στον
υπολογιστή.
Επιλέξτε Εργαλεία > Επιλογές...
Στη γραμμή εργαλείων του Songbird,
επιλέξτε την καρτέλα Media Importer
(Εργαλείο εισαγωγής μέσων), και στη
συνέχεια Watch Folders (Επιτήρηση
φακέλων).
Επιλέξτε τον φάκελο που θέλετε να
επιτηρεί το Songbird για αλλαγές.
»» Ο επιλεγμένος φάκελος επιτηρείται
και το Songbird συντονίζει τα
περιεχόμενα της βιβλιοθήκης με τα
περιεχόμενα του φακέλου.
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Ε λλην ικ ά

Διαγραφή μέσων

Λίστα αναπαραγωγής
Ως προεπιλογή, το λογισμικό Philips
Songbird εγκαθιστά τα εξής πρόσθετα που
απαιτούνται για την αντιγραφή ενός CD:
• Υποστήριξη αντιγραφής CD
• Gracenote Metadata Lookup Provider

Προσθήκη τίτλων σε μία λίστα
αναπαραγωγής

1
2
3

Δημιουργία μίας λίστας
αναπαραγωγής

1
2

3
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Εκκινήστε το πρόγραμμα Songbird στον
υπολογιστή.
Επιλέξτε κάποια από αυτές τις επιλογές
για να δημιουργήσετε μία νέα λίστα
αναπαραγωγής:
• Στη γραμμή εργαλείων του
Songbird, επιλέξτε File (Αρχείο)
> New Playlist (Νέα λίστα
αναπαραγωγής).
• Κάντε δεξί κλικ στην αριστερή
πλευρική μπάρα, και στη συνέχεια
επιλέξτε New Playlist (Νέα λίστα
αναπαραγωγής).
• Κάντε κλικ στο σύμβολο + στο
κάτω τμήμα του αριστερού Service
Pane.
»» Μία νέα λίστα αναπαραγωγής
εμφανίζεται στο Service Pane.
Εισάγετε ένα όνομα για τη νέα λίστα
αναπαραγωγής.
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Εκκινήστε το πρόγραμμα Songbird στον
υπολογιστή.
Επιλέξτε έναν ή περισσότερους τίτλους.
Επιλέξτε κάποια από αυτές τις επιλογές
για να προσθέσετε τους επιλεγμένους
τίτλους σε μία λίστα αναπαραγωγής:
• Μεταφέρετε και αποθέστε τους
επιλεγμένους τίτλους στη λίστα
αναπαραγωγής στο Service Pane.
• Κάντε δεξί κλικ στην επιλογή, και
στη συνέχεια επιλέξτε Προσθήκη
στη λίστα αναπαραγωγής
> Το_όνομα_της_λίστας_
αναπαραγωγής.
»» Όλοι οι επιλεγμένοι τίτλοι
προστίθενται στη λίστα
αναπαραγωγής.

Αφαίρεση τίτλων από μία λίστα
αναπαραγωγής

1
2
3

Εκκινήστε το πρόγραμμα Songbird στον
υπολογιστή.
Επιλέξτε μία λίστα αναπαραγωγής.
Κάντε δεξί κλικ στον τίτλο που
επιθυμείτε να αφαιρέσετε, στη συνέχεια
Remove (Αφαίρεση).
»» Ο επιλεγμένος τίτλος έχει αφαιρεθεί
από τη λίστα αναπαραγωγής.

Μπορείτε να αλλάξετε το σχεδιασμό και τη
χρωματική οπτική της βιβλιοθήκης Songbird.
Αυτό ονομάζεται “Αλλαγή σχεδίου”. Νέα
σχέδια εγκαθίστανται και μπορούν να
υποστούν επεξεργασία όπως τα πρόσθετα.
Εύρεση νέων σχεδίων

1
2

Εκκινήστε το πρόγραμμα Songbird στον
υπολογιστή.
Στη γραμμή εργαλείων του Songbird,
επιλέξτε View (Προβολή) > Feathers
(Σχέδια) > Get More Feathers (Λήψη
περισσότερων σχεδίων)….
»» Το λογισμικό αναζητά νέα σχέδια.
»» Ακολουθήστε τις on-line οδηγίες για
την εγκατάσταση των νέων σχεδίων.

Μορφοποιήστε το VIBE
(διαγραφή όλων των
αρχείων μουσικής και των
δεδομένων)

Ε λλην ικ ά

Αλλαγή της εμφάνισης της
βιβλιοθήκης Songbird

Το Philips Songbird διαθέτει μια
λειτουργία Διαμόρφωσης που μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε για να διαμορφώσετε το
VIBE και να διαγράψετε όλα τα αρχεία σας
από την εσωτερική μνήμη.
Προσοχή
•• Η ακόλουθη διαδικασία διαγράφει όλα σας
τα αρχεία που βρίσκονται στο VIBE.

1
2
3
4
5

Εγκαταστήστε το Philips Songbird στον
υπολογιστή σας (δείτε το κεφάλαιο
Εγκατάσταση λογισμικού) και
εκκινήστε το πρόγραμμα.
Στην οθόνη του Philips Songbird, κάντε
κλικ στο VIBE.
Στην οθόνη της βιβλιοθήκης, κάντε κλικ
στην καρτέλα Tools (Εργαλεία).
Στην οθόνη των εργαλείων, κάντε κλικ
στο Μορφοποίηση συσκευής.
Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη
για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία
επισκευής.
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Επισκευάστε το VIBE
(επαναφορά εργοστασιακών
ρυθμίσεων)
Το Philips Songbird διαθέτει μια λειτουργία
επισκευής που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
για επαναφορά του VIBE στις εργοστασιακές
ρυθμίσεις.
Πριν να συνεχίσετε, δημιουργήστε, εάν είναι
δυνατόν, εφεδρικά αντίγραφα των αρχείων
σας που βρίσκονται στο VIBE.
Προσοχή
•• Η ακόλουθη διαδικασία διαγράφει όλα τα

αρχεία σας που βρίσκονται στο VIBE και
επαναφέρει τις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

1
2
3
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Εγκαταστήστε το Philips Songbird στον
υπολογιστή σας (δείτε το κεφάλαιο
Εγκατάσταση λογισμικού) και
εκκινήστε το πρόγραμμα.
Στη γραμμή μενού του Philips Songbird
(στο πάνω μέρος), κάντε κλικ στο
αναπτυσσόμενο μενού Tools και
επιλέξτε το Repair My VIBE.
Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη
για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία
επισκευής.
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Αναπαραγωγή μουσικής
από φιλτραρισμένη επιλογή

Ακρόαση μουσικής

1

1
2
3

Από το βασικό μενού, επιλέξτε για
είσοδο στη λειτουργία μουσικής.
Πλοηγηθείτε στα υπομενού για να
επιλέξτε το μουσικό κομμάτι της
αρεσκείας σας.
Πατήστε το για εναλλαγή μεταξύ
αναπαραγωγής και προσωρινής
διακοπής.
• Πατήστε το για να δείτε
περισσότερες επιλογές μουσικής.
• Πατήστε το
για να επιστρέψετε
στο προηγούμενο επίπεδο.
• Πατήστε και κρατήστε πατημένο
το
για να επιστρέψετε στο κύριο
μενού.

2

Ενώ ακούτε μουσική, πατήστε
και μετά επιλέξτε [Λειτουργία
αναπαραγωγής] > [Αναπαραγωγή
μουσικής <br> από…].
Επιλέξτε το φίλτρο επιλογής
(παράδειγμα: το φίλτρο επιλογής[…
αυτό το άλμπουμ] αναπαράγει
μουσική μόνο από το άλμπουμ που
αναπαράγεται τη δεδομένη στιγμή).
»» Το VIBE αναπαράγει μουσική μόνο
από τη φιλτραρισμένη επιλογή.

Πλοηγηθείτε σε ένα μουσικό
κομμάτι
1

Ενώ ακούτε ένα μουσικό κομμάτι,
πατήστε το / για να πλοηγηθείτε
γρήγορα εμπρός / πίσω στο κομμάτι.
• Πατήστε το για να δείτε
περισσότερες επιλογές μουσικής.

EL
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Ε λλην ικ ά

7 Μουσική

Εύρεση μουσικής
Από το βασικό μενού, επιλέξτε για είσοδο
στη λειτουργία μουσικής.
Το VIBE προσφέρει τις παρακάτω επιλογές
μενού:
[Όλα τα τραγούδια]
• Αλφαβητικά ταξινομημένα κομμάτια
[Καλλιτέχνες]
• Καλλιτέχνες ταξινομημένοι με
αλφαβητική σειρά
• Άλμπουμ ταξινομημένα με αλφαβητική
σειρά
• Κομμάτια ταξινομημένα ανά άλμπουμ
[Άλμπουμ]
• Άλμπουμ ταξινομημένα με
αλφαριθμητική σειρά
• Κομμάτια ταξινομημένα ανά άλμπουμ
[Album Art]
• Εξώφυλλα άλμπουμ κατά
αλφαριθμητική σειρά
[Λίστα αναπαραγωγής]
• [Playlist-on-the-go]
• Κομμάτια ταξινομημένα ανά λίστα
αναπαραγωγής
[Ηχητικά βιβλία]*
• Βιβλία ταξινομημένα με αλφαριθμητική
σειρά
Σημείωση
•• * Μπορείτε να αγοράσετε ηχητικά βιβλία σε
διαδικτυακά καταστήματα, όπως το audible.
com.
•• Το VIBE χειρίζεται τα ηχητικά βιβλία, όπως
τα μουσικά αρχεία.
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Διαγραφή του μουσικού
κομματιού κατά τη διάρκεια της
αναπαραγωγής
Για να διαγράψετε ένα μουσικό κομμάτι κατά
τη διάρκεια της αναπαραγωγής:

1
2
3

Ενώ ακούτε το κομμάτι, πατήστε

.

Ενεργοποιήστε την επιλογή διαγραφής
του κομματιού.
Επιλέξτε [Ναι] για να επιβεβαιώσετε τη
διαγραφή.

Διαγραφή ενός ή περισσότερων
μουσικών κομματιών
Χρησιμοποιήστε το λογισμικό Philips
Songbird για να συγχρονίσετε τα αρχεία
μέσων.
Εναλλακτικά, μπορείτε να διαγράψετε
μουσική από την Εξερεύνηση των Windows:

1
2
3

Συνδέστε το VIBE στον υπολογιστή.
Στην Εξερεύνηση των Windows,
εντοπίστε το φάκελο μουσικής στο
VIBE.
Διαγράψτε τη μουσική με τον ίδιο
τρόπο που διαγράφετε μουσική στον
υπολογιστή.
Σημείωση

•• Διαφορετικά, μπορείτε να επιλέξετε

από
το βασικό μενού και να αναζητήσετε τα
αρχεία σε προβολή φακέλων.

Διαγραφή ενός ή
περισσότερων βίντεο

Αναπαραγωγή βίντεο

Χρησιμοποιήστε το λογισμικό Philips
Songbird για να συγχρονίσετε τα αρχεία
μέσων.
Εναλλακτικά, μπορείτε να διαγράψετε
μουσική από την Εξερεύνηση των Windows:

1
2
3

Από το βασικό μενού, επιλέξτε
είσοδο στη λειτουργία βίντεο.

για

Πλοηγηθείτε στα υπομενού για να
επιλέξτε το βίντεο της αρεσκείας σας.
Πατήστε το για εναλλαγή μεταξύ
αναπαραγωγής και προσωρινής
διακοπής.
• Πατήστε το για να δείτε
περισσότερες επιλογές βίντεο.
• Πατήστε το
για να επιστρέψετε
στο προηγούμενο επίπεδο.
• Πατήστε και κρατήστε πατημένο
το
για να επιστρέψετε στο κύριο
μενού.

1
2
3

Συνδέστε το VIBE στον υπολογιστή.
Στην Εξερεύνηση των Windows,
εντοπίστε το φάκελο βίντεο στο VIBE.
Διαγράψτε τα βίντεο με τον ίδιο
τρόπο που διαγράφετε βίντεο στον
υπολογιστή.
Σημείωση

•• Διαφορετικά, μπορείτε να επιλέξετε

από
το βασικό μενού και να αναζητήσετε τα
αρχεία σε προβολή φακέλων.

Πλοήγηση σε βίντεο
1

Ενώ παρακολουθείτε βίντεο, πατήστε
το / για να πλοηγηθείτε γρήγορα
εμπρός / πίσω στο βίντεο.
• Πατήστε το για να δείτε
περισσότερες επιλογές βίντεο.

Διαγραφή του τρέχοντος
βίντεο
Για να διαγράψετε ένα βίντεο κατά τη
διάρκεια της αναπαραγωγής:

1
2
3

Ενώ παρακολουθείτε το βίντεο,
πατήστε .
Ενεργοποιήστε την επιλογή για να
διαγράψετε το βίντεο.
Επιλέξτε [Ναι] για να επιβεβαιώσετε τη
διαγραφή.
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Ε λλην ικ ά

8 Βίντεο

9 Εικόνες

Έναρξη παρουσίασης
1

Προσθήκη εικόνων στο VIBE
1
2
3

Συνδέστε το VIBE στον υπολογιστή.
Στην Εξερεύνηση των Windows,
δημιουργήστε φακέλους στο VIBE.
Χρησιμοποιήστε τις ενέργειες
μεταφοράς και απόθεσης για να
ταξινομήσετε τις εικόνες σας στους
φακέλους.

Προβολή εικόνων
1
2
3
4

Από το βασικό μενού, επιλέξτε για
είσοδο στη λειτουργία φωτογραφιών.
Πλοηγηθείτε στα υπομενού για να
επιλέξτε τη φωτογραφία της αρεσκείας
σας.
Πατήστε το για προβολή της
φωτογραφίας σε λειτουργία πλήρους
οθόνης.
Πατήστε το / για να περιστρέψετε
τη φωτογραφία.
• Πατήστε το για να δείτε
περισσότερες επιλογές
φωτογραφιών.
• Πατήστε το
για να επιστρέψετε
στο προηγούμενο επίπεδο.
• Πατήστε και κρατήστε πατημένο
το
για να επιστρέψετε στο κύριο
μενού.

•

Ενώ παρακολουθείτε βίντεο σε
λειτουργία πλήρους οθόνης,
πατήστε το για να ξεκινήσετε μια
παρουσίαση.
Πατήστε το για να δείτε
περισσότερες επιλογές παρουσίασης.

Διαγραφή της τρέχουσας
φωτογραφίας
Για να διαγράψετε μια φωτογραφία ενώ την
προβάλλετε:

1
2
3

Ενώ προβάλλεται η φωτογραφία σε
λειτουργία πλήρους οθόνης, πατήστε
.
Ενεργοποιήστε την επιλογή για να
διαγράψετε την εικόνα.
Επιλέξτε [Ναι] για να επιβεβαιώσετε τη
διαγραφή.

Διαγραφή μίας ή
περισσότερων
φωτογραφιών
Για να διαγράψετε φωτογραφίες από την
Εξερεύνηση των Windows του υπολογιστή:

1
2
3

Συνδέστε το VIBE στον υπολογιστή.
Στην Εξερεύνηση των Windows,
εντοπίστε το φάκελο φωτογραφιών στο
VIBE.
Διαγράψτε τις φωτογραφίες με τον ίδιο
τρόπο που διαγράφετε φωτογραφίες
στον υπολογιστή.
Σημείωση

•• Διαφορετικά, μπορείτε να επιλέξετε

από
το βασικό μενού και να αναζητήσετε τα
αρχεία σε προβολή φακέλων.
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Ακρόαση ραδιοφώνου FM
1

Από το βασικό μενού, επιλέξτε για
είσοδο στη λειτουργία ραδιοφώνου.
»» Το καλώδιο των ακουστικών
λειτουργεί ως κεραία FM.
Συμβουλή

•• Η αναπαραγωγή από το ραδιόφωνο

διακόπτεται όταν μεταβαίνετε σε άλλη
λειτουργία ή όταν απενεργοποιείτε το VIBE.

Μη αυτόματος συντονισμός
σε ραδιοφωνικό σταθμό
Ενώ βρίσκεστε σε λειτουργία , μπορείτε να
πραγματοποιήσετε μη αυτόματο συντονισμό
σε ραδιοφωνικό σταθμό:

1

2

Για αναζήτηση του επόμενου
ισχυρότερου σήματος, πατήστε και
κρατήστε πατημένο το / .
Για μικροσυντονισμό της συχνότητας,
πατήστε σύντομα / .

Αυτόματος συντονισμός
προεπιλεγμένου
ραδιοφωνικού σταθμού

Ε λλην ικ ά

10 Ραδιόφωνο

Η λειτουργία αυτόματου συντονισμού
του VIBE σάς βοηθάει να εντοπίσετε
ραδιοφωνικούς σταθμούς και να
τους αποθηκεύσετε σύμφωνα με τους
προεπιλεγμένους αριθμούς.

1
2

Ενώ βρίσκεστε σε λειτουργία με τα
ακουστικά συνδεδεμένα, επιλέξτε μια
προεπιλογή.
Πατήστε και στη συνέχεια επιλέξτε
[Αυτόματος συντονισμός].
• Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε [Ναι] για
επιβεβαίωση.
»» Το ραδιόφωνο πραγματοποιεί
αυτόματο συντονισμό ραδιοφωνικών
σταθμών και αποθήκευση των
συχνοτήτων στις προεπιλογές.
Υπάρχουν 20 διαθέσιμες
προεπιλογές.
•
•

Για διακοπή του αυτόματου
συντονισμού, πατήστε .
Για να επιστρέψετε στο
κύριο μενού, πατήστε και
κρατήστε πατημένο το
για 2
δευτερόλεπτα.
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Αναπαραγωγή ενός
προεπιλεγμένου
ραδιοφωνικού σταθμού
1
2
3

Ενώ βρίσκεστε σε λειτουργία ,
επιλέξτε preset (προεπιλογή).
Πατήστε ή για αλλαγή σε άλλο
προεπιλεγμένο σταθμό.
Για αναζήτηση του επόμενου
ισχυρότερου σήματος, πατήστε και
κρατήστε πατημένο το ή για 2
δευτερόλεπτα.
• Για να επιστρέψετε στο
κύριο μενού, πατήστε και
κρατήστε πατημένο το
για 2
δευτερόλεπτα.
Σημείωση

•• Για την αναπαραγωγή και προεπιλογή

ραδιοφωνικών σταθμών, πρώτα πρέπει
να αποθηκεύσετε τους ραδιοφωνικούς
σταθμούς στο presets (προεπιλογές).
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Εγγραφή από ραδιόφωνο
FM (Διαθέσιμο σε ορισμένες
εκδόσεις!)
1
2

3
4

Στο κύριο μενού, επιλέξτε .
Πατήστε το και στη συνέχεια
επιλέξτε [Έναρξη εγγραφής
ραδιοφώνου FM].
• Πατήστε για εναλλαγή μεταξύ
προσωρινής διακοπής και
εγγραφής.
Πατήστε

για διακοπή.

Πατήστε για να αποθηκεύσετε την
εγγραφή ή πατήστε
για να την
ακυρώσετε.
»» Οι εγγραφές αποθηκεύονται
στη συσκευή. (Φορμά ονόματος
αρχείου: FMRECXXX.WAV, όπου
XXX είναι ο αριθμός εγγραφής που
δημιουργείται αυτόματα.)

Εγγραφή ήχου/φωνής
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εγγραφή
ήχου/φωνής με το ενσωματωμένο
μικρόφωνο με τον παρακάτω τρόπο
(ανατρέξτε στην ενότητα Επισκόπηση για τη
θέση του ενσωματωμένου μικροφώνου):

1

2
3

Στο κύριο μενού, επιλέξτε > [Έναρξη
φωνητικής εγγραφής].
• Πατήστε για εναλλαγή μεταξύ
προσωρινής διακοπής και
εγγραφής.
Πατήστε

για διακοπή.

Πατήστε για να αποθηκεύσετε την
εγγραφή ή πατήστε
για να την
ακυρώσετε.
»» Οι εγγραφές αποθηκεύονται
στη συσκευή. (Φορμά ονόματος
αρχείου: VOICEXXX.WAV, όπου
XXX είναι ο αριθμός εγγραφής που
δημιουργείται αυτόματα.)
Συμβουλή

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

Συμβουλή
•• Μπορείτε να βρείτε τις εγγραφές σας στο

[Βιβλιοθήκη εγγραφών] > [Ραδιόφωνο FM].
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11 Εγγραφές

Ακρόαση εγγραφών
Ακρόαση εγγραφών ραδιοφώνου* FM:

1
2
3
4

Στο κύριο μενού, επιλέξτε .
Πατήστε και στη συνέχεια επιλέξτε
[Βιβλιοθήκη εγγραφών] > [Ραδιόφωνο
FM].
Επιλέξτε μια εγγραφή.
Πατήστε για αναπαραγωγή της
εγγραφής.
Σημείωση

•• * Η λειτουργία εγγραφής ραδιοφώνου FM
διατίθεται μόνο σε ορισμένες εκδόσεις.
Ανατρέξτε στο μενού επί της οθόνης
του VIBE για να μάθετε ποιες λειτουργίες
διαθέτει το προϊόν σας.

Φόρτωση των εγγραφών σε
υπολογιστή
Χρησιμοποιήστε το λογισμικό Philips
Songbird για να συγχρονίσετε τα αρχεία
μέσων.
Εναλλακτικά, μπορείτε να μεταφέρετε
εγγραφές στην Εξερεύνηση των Windows:

1
2
3
4

3
4

Στο κύριο μενού, επιλέξτε .

Στην Εξερεύνηση των Windows,
ανοίξτε το VIBE.
Επιλέξτε το φάκελο Εγγραφές > Φωνή
ή Ραδιόφωνο FM*.
Αντιγράψτε και επικολλήστε
τις εγγραφές οπουδήποτε στον
υπολογιστή.
Σημείωση

Ακρόαση εγγραφών φωνής/ήχου:

1
2

Συνδέστε το VIBE στον υπολογιστή.

•• * Η λειτουργία εγγραφής ραδιοφώνου FM
διατίθεται μόνο σε ορισμένες εκδόσεις.
Ανατρέξτε στο μενού επί της οθόνης
του VIBE για να μάθετε ποιες λειτουργίες
διαθέτει το προϊόν σας.

Πατήστε και στη συνέχεια επιλέξτε
[Βιβλιοθήκη εγγραφών] > [Φωνητ.].
Επιλέξτε μια εγγραφή.
Πατήστε για αναπαραγωγή της
εγγραφής.

Διαγραφή του τρέχοντος
βίντεο
Για να διαγράψετε μια εγγραφή κατά τη
διάρκεια της αναπαραγωγής:

1
2
3
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Ενώ ακούτε την εγγραφή, πατήστε

.

Ενεργοποιήστε την επιλογή για να
διαγράψετε την εγγραφή.
Επιλέξτε [Ναι] για να επιβεβαιώσετε τη
διαγραφή.

Ε λλην ικ ά

Διαγραφή εγγραφών
Για να διαγράψετε εγγραφές από την
Εξερεύνηση των Windows:

1
2
3

Συνδέστε το VIBE στον υπολογιστή.
Στην Εξερεύνηση των Windows,
εντοπίστε το φάκελο Εγγραφές >
Φωνή ή Ραδιόφωνο FM*.
Διαγράψτε τις εγγραφές με τον ίδιο
τρόπο που διαγράφετε αρχεία στον
υπολογιστή σας.
Σημείωση

•• * Η λειτουργία εγγραφής ραδιοφώνου FM
διατίθεται μόνο σε ορισμένες εκδόσεις.
Ανατρέξτε στο μενού επί της οθόνης
του VIBE για να μάθετε ποιες λειτουργίες
διαθέτει το προϊόν σας.
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12 Χρήση του VIBE
για μεταφορά
αρχείων
δεδομένων
Για να χρησιμοποιήσετε το VIBE για την
αποθήκευση και τη μεταφορά αρχείων
δεδομένων:

1
2

Συνδέστε το VIBE στον υπολογιστή
(για οδηγίες ανατρέξτε στην ενότητα
Σύνδεση και φόρτιση).
Από την Εξερεύνηση των Windows
στον υπολογιστή σας,αντιγράψτε τα
αρχεία δεδομένων και επικολλήστε τα
στο VIBE.
Συμβουλή

•• Χρησιμοποιήστε τον υπολογιστή για τη

μεταφορά των αρχείων δεδομένων πίσω
στον υπολογιστή, ή διαγράψτε τα αρχεία
δεδομένων από το VIBE.
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13 Ρυθμίσεις
Πώς να διαμορφώσετε το VIBE:
Από το κύριο μενού, επιλέξτε για είσοδο
στη λειτουργία ρυθμίσεων.
Στο μενού , πλοηγηθείτε ως εξής:

1
2

Πατήστε /
μια επιλογή.

για να ενεργοποιήσετε

Πατήστε για να επιβεβαιώσετε μια
επιλογή και να μεταβείτε στο επόμενο
επίπεδο (εάν υπάρχει).
• Πατήστε
για να επιστρέψετε στο
προηγούμενο επίπεδο.
• Πατήστε και κρατήστε πατημένο
το
για να εξέλθετε από το μενού
.
Στο μενού , είναι διαθέσιμες οι παρακάτω
επιλογές:
Ρυθμίσεις
Λειτουργία
αναπαραγωγής

Ρυθμίσεις ήχου

Επιλογές μενού
Υποεπιλογές μενού
Αναπαραγωγή μουσικής • Όλα τα τραγούδια
από...
• ...αυτό το άλμπουμ
• ...αυτόν τον καλλιτέχνη
Επανάληψη
• Απενεργοπ επανάληψης (προεπιλογή)
• Επανάληψη1
• Επανάληψη όλων
Τυχαία αναπαραγωγή
• Απενεργοπ τυχαίας αναπ (προεπιλογή)
• Τυχαία αναπαραγωγή όλων (προεπιλογή)
FullSound
• Απενεργοποίηση (προεπιλογή)
• Ενεργοποίηση*
Ισοσταθμιστής
• Απενεργοποίηση
• Τζαζ
(προεπιλογή)
• Κλασική
• Ροκ
• Τέκνο
• Φανκ
• Συνήθης
• Χιπ χοπ
Όριο έντασης
• Απενεργοποίηση (προεπιλογή)
• Set (ρύθμιση)
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Ρυθμίσεις
Ρυθμίσεις
εμφάνισης

Επιλογές μενού
Θέμα

Υποεπιλογές μενού
• Μαύρο (προεπιλογή)
• Μπλε
• Κόκκινο
Χρο/πτης
• 15 δευτ. (προεπιλογή)
απενεργοποίησης οθόνης • 30 δευτ.
• 45 δευτ.
• Πάντα ενεργή
Χρονοδιακόπτης
• Χρόνος που απομένει: [x] λεπτά
απενεργοποίησης
• Απενεργοποίηση (προεπιλογή)
• Set (ρύθμιση)
Γλώσσα
• Τσέχικα
• Νορβηγικά
• Απλοποιημένα Κινέζικα
• Ελληνικά
• Πολωνικά
• Παραδοσιακά Κινέζικα
• Αγγλικά
• Πορτογαλικά
• Γιαπωνέζικα
• Δανικά
• Πορτογαλικά
• Κορεάτικα
• Γερμανικά
(Βραζιλίας)
• Ταϊλανδικά (μόνο
• Ισπανικά
• Ρώσικα
ορισμένες εκδόσεις)
• Γαλλικά
• Σλοβάκικα
• Αραβικά (μόνο
• Ιταλικά
• Φινλανδικά
ορισμένες εκδόσεις)
• Ουγγρικά
• Σουηδικά
• Εβραϊκά (μόνο
• Ολλανδικά
• Τούρκικα
ορισμένες εκδόσεις)
Πληροφορίες Χωρητικότητα
Διαθέσιμος χώρος
Έκδοση υλικολογισμικού
Μοντέλ:
Ιστοσελίδα υποστήριξης
Εργοστ. ρυθμ. Επαναφορά
• Ναι
εργοστασιακών
• Όχι
ρυθμίσεων; (Δεν
επηρεάζονται αρχεία.)
*Ο ισοσταθμιστής απενεργοποιείται όταν
επιλέγεται το FullSound.
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Ρεύμα
Τροφοδοσία ρεύματος: εσωτερική
επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου
και πολυμερών λιθίου 250 mAh
Χρόνος αναπαραγωγής¹
- μουσική: 24 ώρες
- βίντεο: 4 ώρες
Λογισμικό
Philips Songbird: για την ενημέρωση
υλικολογισμικού και τη μεταφορά³
μουσικής
Συνδεσιμότητα
Ακουστικά 3,5 χιλ.
USB 2,0 Υψηλής ταχύτητας
Ήχος
Διαχωρισμός καναλιών: 45 dB
Απόκριση συχνοτήτων: 80 - 18.000 Hz
Ισχύς εξόδου: 2 x 2,4 mW
Λόγος σήματος προς θόρυβο: > 84 dB
Αναπαραγωγή ήχου
Υποστηριζόμενα φορμά:
MP3:
Ρυθμός bit MP3: 8 - 320 kps και VBR
Ρυθμός δειγματοληψίας MP3: 8, 11,025, 16,
22,050, 32, 44,1, 48 kHz
WMA:
Ρυθμός bit WMA: 5 - 320 kbps
Ρυθμός δειγματοληψίας WMA: 8, 11,025,
16, 22,050, 32, 44,1, 48 kHz
WAV
FLAC
APE
Αναπαραγωγή βίντεο
Υποστηριζόμενα φορμά:
MJPEG (.mp4)
MP4
Προβολή εικόνας
Υποστηριζόμενα φορμά:
JPEG
BMP

Μέσα αποθήκευσης
Χωρητικότητα ενσωματωμένης μνήμης²:
SA2VBE04 4GB NAND Flash
SA2VBE08 8GB NAND Flash
SA2VBE16 16GB NAND Flash
Εμφάνιση
Έγχρωμη οθόνη LCD 320 x 240 pixels

Ε λλην ικ ά

14 Τεχνικά
στοιχεία

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 μεταγενέστερη
έκδοση) / Vista / 7
Επεξεργαστής Pentium III 800 MHz ή
μεγαλύτερος
512 MB RAM
Χώρος σκληρού δίσκου 500MB
Σύνδεση Internet
Windows® Internet Explorer 6.0 ή
μεταγενέστερη έκδοση
Μονάδα CD-ROM
Θύρα USB
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15 Γλωσσάρι
D
Decibel (dB)
Μονάδα μέτρησης η οποία εκφράζει τη
σχετική διαφορά στην ισχύ ή την ένταση
του ήχου.

F
FM (Διαμόρφωση συχνότητας)
Για ραδιοφωνική μετάδοση: μέθοδος
διαμόρφωσης, κατά την οποία η συχνότητα
της φέρουσας τάσης μεταβάλλεται 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.

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

M
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.
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MSC [Mass Storage Class]
Η συσκευή USB κατηγορίας μαζικής
αποθήκευσης (ή USB MSC ή UMS) αποτελεί
μια ομάδα υπολογιστικών πρωτόκολλων
επικοινωνίας που παρέχουν μια διασύνδεση
για τις συσκευές αποθήκευσης. Οι συσκευές
που υποστηρίζουν αυτό το πρότυπο
αναφέρονται ως συσκευές MSC (Κατηγορία
μαζικής αποθήκευσης).
MTP [Media Transfer Protocol]
Το Πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων
υποστηρίζει τη μεταφορά αρχείων
μουσικής και βίντεο σε φορητές συσκευές
αναπαραγωγής ήχου και βίντεο.

S
SuperScroll
Το SuperScroll™ είναι ένα χαρακτηριστικό
πλοήγησης των πλήκτρων περιήγησης
διπλής ενέργειας του προϊόντος. 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.

Μ
Μη απωλεστική συμπίεση
Ένα σύστημα για μείωση του αριθμού bits
δεδομένων (πυκνότητα) σε ένα μουσικό
σήμα, χωρίς αλλοίωση του πρωτοτύπου.

Ρυθμός μεταφοράς δυαδικών ψηφίων
Ρυθμός μεταφοράς δυαδικών ψηφίων
είναι ο αριθμός bits που μεταφέρονται ή
που υπόκεινται επεξεργασία στη μονάδα
χρόνου. Ο ρυθμός μεταφοράς δυαδικών
ψηφίων συνήθως υπολογίζεται με κάποιο
πολλαπλάσιο bits ανά δευτερόλεπτο
(kilobits ανά δευτερόλεπτο: kbps). Ο όρος
ρυθμός μεταφοράς δυαδικών ψηφίων
είναι συνώνυμο της ταχύτητας μεταφοράς
δεδομένων (ή απλά ταχύτητα δεδομένων).

Α
Αντιγραφή
Χρήση προγράμματος λογισμικού που
“αιχμαλωτίζει” τον ψηφιακό ήχο από
ένα cd και το μεταφέρει στο σκληρό
δίσκο του υπολογιστή. Η ακεραιότητα
των δεδομένων διατηρείται, καθώς το
σήμα δεν διέρχεται μέσω της κάρτας
ήχου του υπολογιστή και δεν χρειάζεται
να μετατραπεί σε αναλογικό φορμά.
Η μεταφορά ψηφιακού προς ψηφιακό
δημιουργεί ένα αρχείο WAV που μπορεί να
μετατραπεί σε αρχείο MP3.

Απόκριση συχνότητας
Το φάσμα συχνοτήτων που μπορεί να
αναπαράγει ένα ηχείο, από τη χαμηλότερη
συχνότητα στην υψηλότερη. Παρόλο που
το βέλτιστο κανονικό εύρος είναι 20-20.000
Hz (Hertz), το εύρος της ανθρώπινης ακοής
για είναι συχνά πολύ πιο περιορισμένο.
Ωστόσο, ένα καλό ηχοσύστημα που
καλύπτει πλήρες εύρος συχνοτήτων,
αναπαράγει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο
εύρος, προκειμένου να καλύπτει όλες τις
μεταβολές. Τα μεμονωμένα προγράμματα
οδήγησης περιορίζονται να αναπαράγουν
μόνο εκείνο το μέρος του φάσματος
για το οποίο έχουν κατασκευαστεί, έτσι
η απόκρισή τους είναι περιορισμένη,
είναι όμως σημαντικό να λαμβάνονται
υπόψη κατά το σχεδιασμό ενός πλήρους
ηχοσυστήματος.

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
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.
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