Инструкция за употреба
HDD1620

Какво съдържа кутията?

Слушалки
(Предлагат се 3
различни размера)
Цифров Аудио Плейър

Свързване

1. Свържете осигурения адаптер/зарядно устройство към вашия
плейър, като го включите към DC-In входа в долната част на
плейъра, след това включете другия край към електрическата
мрежа.
2. Батерията ще бъде напълно заредена след 4 часа, когато я
зареждате за пръв път, или ще бъде заредена на 70% след 1
час.
3. Плейърът е напълно зареден, когато бъде показана иконата
по-горе.

Инсталиране
1. Поставете диска, предоставен с този продукт, в CD ROM
устройството на вашия компютър.
2. Ако инсталационната програма не се стартира автоматично,
разгледайте съдържанието на диска през Windows Explorer и
стартирайте програмата, като щракнете два пъти на файла с
раширение .exe.
3. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите
инсталацията на Windows Media Player (включително и
необходимите плъг-ин) и на Philips Device Manager.
4. Може да се наложи да рестартирате вашия компютър

Прехвърляне
Уверете се, че сте инсталирали Philips Device Plug-in от приложения
диск. Без да сте инсталирали Philips Device Plug-in снимките ви
няма да бъдат прехвърлени на плейъра.
1. Свържете плейъра към вашия компютър.
2. Стартирайте Windows Media Player.
3. Ако видите този екран, изберете Manual.

4. Изберете бутона Sync. От падащото меню в дясната част на
екрана, изберете Philips и Philips GoGear. В случай, че не са в
списъка, щракнете F5 и опитайте отново.

5. Изберете бутона Library, за да влезете в медия библиотеката.
Щракнете, за да изберете песни/снимки, които искате да
копирате. Щракнете с десния бутон върху обекта, които
искате да копирате и изберете Add to – Sync List.

6. Или изберете и пуснете песните/снимките в Sync List в
дясната страна на екрана. Щракнете бутона Start Sync, за да
стартирате синхронизацията. Прогресът ще бъде показан.

7. Когато приключи трансфера, може да изключите плейъра от
компютъра.

Забавлявайте се

Включете и стартирайте възпроизвеждането
1. За да включите плейъра, натиснете бутона
за около
3 секунди докато се появи екрана PHILIPS.
2. Използвайте вертикалната светеща лента за да се
придвижите през главното меню.
3. Изберете Music, Pictures, Recordings или Settings като
натиснете
4. Използвайте вертикалната светеща лента и бутоните
и
за навигация.
5. След като сте открили песента или записа, който искате да
възпрозведете натиснете
.
Използване на вертикалната светеща лента

Вашия плейър има чувствителни на докосване контролни
бутони. Вертикалната светеща лента се използва за
придвижване през различните списъци. Отговаря на следните
движения на

