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Potrebujete pomoc?
Navštívte lokalitu
www.philips.com/support
kde môžete získať prístup k širokej škále podporných
materiálov, ako napríklad návod na obsluhu, kurz vo formáte
flash, najnovšie aktualizácie softvéru a odpovede na často
kladené otázky.
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Country
Krajina

Helpdesk
Linka
pomoci

Tariff / min
Tarifa
min.

Keep ready
Buďte
pripravení

Austria
Belgium
Denmark
Finland
France
Germany
Greek

0820 901115
070 253 010
3525 8761
09 2290 1908
08 9165 0006
0180 5 007 532
0 0800 3122 1223

€0.20
€0.17
Lokal tarif
Paikallinen hinta
€0.23
€0,12
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Ireland
Italy
Luxemburg
Netherlands
Norway
Portugal
Spain
Sweden
Switzerland
UK

01 601 1161
199 404 042
26 84 30 00
0900 0400 063
2270 8250
2 1359 1440
902 888 785
08 632 0016
02 2310 2116
0906 1010 017

Local tariff
€0.25
Tarification locale
€0.20
Lokal tariff
Preço local
€0,15
Lokal kostnad
Ortstarif
£0.15

Das Kaufdatum. Modellnummer und Serial nummer
La date d’achat la référence et le numéro de série du produit
Indkøbsdato, type-, model- og serienummer
Ostopäivä ja tarkka mallinumero ja sarjanumero
La date d’achat la référence et le numéro de série du produit
Das Kaufdatum. Modellnummer und Serial nummer
            
      
Date of Purchase. Model number and Serial number
La data di acquisto, numero di modello e numero di serie
La date d’achat, la référence et le numéro de série du produit
De datum van aankoop, modelnummer en serienummer
Datoen da du kjøpte produktet & modellnummer & serienummeret
A data de compra, número do modelo e número de série
Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Inköpsdatum, modellnummer och serienummer
Das Kaufdatum. Modellnummer und Serial nummer
Date of Purchase, Model number and Serial number

Free

Date of Purchase, Model number and Serial number

Free

Date of Purchase, Model number and Serial number

Tarifa local
Grátis

Fecha de compra y número del modelo y número de serie
A data de compra, número do modelo e número de série

Europe

North America
Canada

USA

1-800-661-6162
(Francophone)
1-888-744-5477
(English / Spanish)
1-888-744-5477

South America
Argentina
Brazil

Chile
Mexico

11 4544 2047
0800 701 02 03
(Except Sao Paulo)
2121 0203
(Sao Paulo)
600 744 5477
01 800 504 6200

Asia
China
Hong Kong
Korea

4008 800 008
2619 9663
02 709 1200

Preço local
Tarifa local
Gratis

Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Fecha de compra y número del modelo y número de serie
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Vítame Vás
Informácie o vašom novom prehrávači
S vaším novým prehrávačom si môžete vychutnať nasledovné činnosti:
- Prehrávanie MP3 a WMA súborov
- Prezeranie obrázkov
- FM rádio*
- Nahrávanie: Hlasu, FM*, pomocou prepojenia line-in
* Pre viac informácií ohľadom vyššie spomenutých činností, pozri časť „Podrobnť informácie o použití“
na strane 22 tohoto manuálu.

Príslušenstvo
Príslušenstvo pribalené k vašemu prehrávaču je nasledovné:

Slúchadlo (Dodáva
sa s 3 rôznymi
veľkosťami gumených
krytiek)

Pre Európu a ostatné regióny:
CD-ROM so softvérom Windows
Media Player, tutoriálmi, zásuvným
modulom pre zariadenia Philips,
ovládačom zariadení Philips,
užívateľskou príručkou a často
kladenými otázkami.

Kombinovaná
nabíjačka/ USB kábel

Ochranné púzdro

Pre Spojenť ötáty americkť:
Disky Easy Start C D 1 a 2 s
programom Windows Media Player,
tutoriálmi, zásuvným modulom pre
zariadenia Philips, ovládačom zariadení
Philips, užívateľskou príručkou a často
kladenými otázkami.

* FM rádio je k dispozícii iba pre určité štáty. Nie je k dispozícii pre Európu.
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Voliteľné príslušenstvo
Nasledovné príslušenstvo nie je pribalené k vašemu prehrávaču, ale može by˙ zakúpené samostatne. Môžete
ho nájst na www.philips.com/GoGearshop (Európa) alebo www.store.philips.com (USA).
Stacionárny stojan

Slúži na umiestnenie a napojenie prehrávača na váš stereosystém alebo televízny prijímač na prenos hudby.
Kontrolný panel GoGear

Ochraňuje váš prehrávač a reguluje vašu hudbu.

Zaregistrujte si svoj výrobok
Odporúčame vám zaregistrova˙ svoj výrobok, aby ste mohli získa˙ prístup k bezplatným vylepšeniam. Na
registráciu svojho výrobku sa prihláste na www.philips.com/register, aby sme vás mohli informova˙, akonáhle
budú nové aktualizácie k dispozícii.

Ďalšie informácie
Prosíme navštívte www.philips.com/support alebo www.usasupport.philips.com (pre obyvateľov USA)
Vložte čislo modelu vašeho výrobku, aby ste si mohli prezrie˙:
- FAQ, Častom kadené otázky
- Najnovšie návody na použitie
- Tutoriály
- Najnovší softvér na stiahnutie
- Súbory na aktualizáciu firmvéru
Číslo modelu a výrobné číslo môžete nájs˙ na štítku na zadnej strane vašeho výrobku.
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Napájanie a nabíjanie
1.

Napojte dodávaný adaptér/nabíjačku s voliteľným napätím k vašemu prehrávaču, umiestnením do DC-In
konektora na spodnej strane prehrávača a potom zapojte opačný koniec do štandardnej AC elektrickej
zásuvky.

2.

Batéria bude nabitá na maximum v priebehu 4 hodín, ak ju nabíjate po prvýkrát a za 1 hodinu na 70 % pri
rýchlom nabíjaní.

3.

Prehráva je úplne nabitý ke sa ikona nabíjania vypne a ukáže sa nasledovná ikona:

Indikácia úrovne nabitia batérie
Približná úroveň energie vo vašej batérii sa zobrazuje nasledovne:
Batéria je úplne nabitá
Batéria je nabitá na dve tretiny
Batéria je nabitá na polovicu
Batéria je nabitá slabo
Batéria je prázdna
Ak je batéria skoro prázdna, nasleduje upozornenie na nedostatok energie – obrazovka zabliká a ozve sa
zapípanie. Keď začujete dvojité zapípanie, váš prehrávač sa vypne za menej ako 60 sekúnd. Všetky nastavenia
a nedokončené nahrávania sa pred vypnutím prehrávača uložia.

Inštalujte
1.

Vložte CD dodané s vaším výrobkom do CD ROM mechaniky na vašom PC.

2.

Postupujte podľa pokynov na obrazovke a dokončite inštaláciu programu Windows Media Player (vrátane
potrebných zásuvných modulov) a programu Philips Device Manager.
Dôležité!
Pre Spojené štáty americké: Dodávané sú dva CD disky a oba sú potrebné na inštaláciu.

3.

Po inštalácii softvéru môže by˙ potrebné reštartova˙ počítač.

4.

Ak sa inštalačný program nespustí automaticky, prehľadajte obsah CD pomocou prehliadača Windows
Explorer a spustite program dvojitým kliknutím na súbor končiaci sa príponou .exe.
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5.

Systémové požiadavky:

- Windows® XP (SP2 alebo vyšší)
- Pentium s procesorom 300 MHz alebo vyšším
- 128 MB RAM
- 500 MB voľného miesta na pevnom disku
- Pripojenie na internet
- Microsoft Internet Explorer 6.0 alebo vyšší
- USB port
Stratili ste vaše CD? Nevadí, možete si stiahnu˙ obsah CD zo stránky www.philips.com/support alebo
www.usasupport.philips.com (pre obyvateľov USA)

Preneste
Pomocou programu Windows Media Player môžete presúva˙ hudbu a obrázky do vašeho prehrávača. Pozri
„Organizácia a synchronizácia obrázkov a hudby pomocou programu Windows Media Player“ na strane 7 pre
ďalšie detaily.

Vychutnávajte
Zapnutie a vypnutie
Prehrávač zapnete stlačením a pridržaním tlačidla y POWER, až kym sa prehrávač nevráti do posledného stavu
alebo sa na displeji nezobrazí nápis PHILIPS.
Ak chcete prehrávač vypnút’, stlačte a držte 3 sekundy stlačené tlačidlo y POWER kým sa prehrávač nevypne.
Súčasne zapnete stlačením a pridržaním tlačidla y POWER, až kym sa prehrávač nevráti do posledného stavu
alebo sa na displeji nezobrazí nápis PHILIPS.
POZNÁMKA!
Váš prehrávač sa automaticky vypne, ak je v nečinnosti alebo ak neprehráva hudbu počas 10 minút.
Posledný prehrávaný súbor sa znova otvorí a obrazovka sa zapne pri opätovnom zapnutí prehrávača, za
predpokladu, že prístroj nebol vypnutý počas dlhej doby alebo ak pri vypnutí prístroja nebola úroveň nabitia
batérie nízka.

Reset
V nepravdepodobnej situácii, keď váš prehrávač prestane reagova˙ na pokyny, neprepadajte panike. Súčasne
stlačte a pridrzte tlačidlá y POWER a VOLUME +, kým sa prehrávač nevypne.



RADA
Nahraný obsah na vašom prehrávači nebude vymazaný, ak svoj prehrávač resetujete.
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Používanie vašeho prehrávača GoGear
Prehľad ovládacích prvkov a pripojení
Nahrávací mikrofón

Konektor pre slúchadlá

Tlačidlá na ovládanie
hlasitosti smerom
hore/dolu

Tlačidlo Hold
Power

Tlačidlo Menu

Tlačidlo Playlist

Tlačidlo View

Vol’ba možnosti/Rýchly
posun dopredu

Presun spät/Rýchly posun
dozadu

Tlačidlo prehrávanie/pauza

Stlačte toto tlačidlo

Za účelom

y POWER (približne 3 sekundy)

Zapnutie a vypnutie

HOLD

Zablokovanie všetkých ovládacích prvkov

2;

Prehrávanie/pozastavenie prehrávania sklasdieb

J(

Presun spät/Rýchly posun dozadu

§

Vol’ba možnosti/Rýchly posun dopredu

+ VOLUME -

Ovládanie hlasitosti

VERTIKÁLNY DOTYKOVÝ PRÚŽOK

Prechádzanie cez zoznamy

MENU

Vstup do zoznamu možností menu

VIEW

Prepínanie medzi knižnicou a obrazovkou prehr∙ávania

PLAYLIST

Pridanie skladby do „Zoznamu skladieb za jazdy za jazdy“

Hlavné menu
Z hlavného menu vašeho prehrávača sú nasledovné možnosti:
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Menu

K

MUSIC

Prehrávanie vašich digitálnych audiosúborov

PICTURES

Prezeranie obrázkov

RADIO*

Počúvanie rádia

RECORDINGS

Tvorba alebo počúvanie vašich záznamov

SETTINGS

Prispôsobte si nastavenia vášho prehrávača

NOW PLAYING

Prejdi na obrazovku prehrávania



RADA
Stlačte a podržte tlačidlo 1 na návrat do hlavného menu.

Navigácia
Váš prehrávač má ovládače citlivé na dotyk, ktoré reagujú na dotyk prsta. VERTIKÁLNY DOTYKOVÝ PRÚŽOK (pozri
obrázok) sa používa na prechádzanie cez zoznamy. Reaguje na nasledovné pohyby prsta:
Akcia

Opis

Funkcia

Jemne sa dotknite vrchného alebo Pohybujte sa smerom hore alebo
spodného konca dotykového dolu krok za krokom
prúžka

Poklepanie
cez
Zatlačte a podržte prst na Prechádzajte
vrchnom alebo spodnom konci zvýšenou rýchlos˙ou
SuperScroll)
dotykového prúžka

zoznam
(funkcia

Podržanie
Pohybujte prstom z hora dolu Prechádzajte cez zoznam
alebo zdola hore

Pomalé prechádzanie

*

FM rádio je k dispozícii iba pre určité štáty. Nie je k dispozícii pre Európu.
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Rýchlo prechádzajte prstom hore Zoznam sa bude pretáča˙ rýchlo
a dolu
ako koleso (kolotoč) a potom
bude postupne spomaľova˙

Rýchle prechádzanie
Poklepte do stredu

Na zastavenie prevíjajúceho sa
zoznamu

Poklepanie
SuperScroll (rýchle prechádzanie)
Funkcia Superscroll vám umožňuje rýchlo nájs˙ vaše obľúbené pesničky. Pri rýchlom prechádzaní cez zoznam
skladieb, umelcov, albumov alebo žánrov sa vám zobrazí Superscroll písmeno (prvé písmeno názvu skladby,
umelca, albumu alebo žánru), aby ste sa mohli orientova˙, kde sa v zozname nachádzate.

Organizácia a synchronizácia
obrázkov a hudby pomocou
programu Windows Media Player
Táto kapitola popisuje základné činnosti a kroky, podľa ktorých máte postupova˙, aby ste úspešne presunuli
hudbu a obrázky do vášho prehrávača. Pre ďalšie informácie sa prosím obrá˙te na Nápovedu k programu
Windows Media Player na vašom počítači.
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Hudba
Pridajte skladby do Knižnice programu Windows Media
Player
Skladby, ktoré už sú vo vašom počítači
1.

Spustite program Windows Media Player kliknutím na nasledovnú ikonu na pracovnej ploche vašom
počítači.

2.

Vyberte záložku Library (Knižnica) na prístup ku knižnici médií.
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3.

Kliknite na tlačidlo Add to Library (Prida˙ do knižnice) v ľavej dolnej časti obrazovky.

4.

Môžete zvoli˙ pridávanie súborov z adresára, URL, výsledkov vyhľadávania v počítači, atď.

S˙ahovanie skladieb z CD
Ak chcete prenies˙ hudbu z CD do vášho prehrávača, potrebujete najprv vytvori˙ digitálnu kópiu hudby na
vašom počítači. To sa nazýva s˙ahovanie hudby.
1.

Spustite program Windows Media Player.

2.

Vložte Audio CD do mechaniky.

3.

Zvoľte záložku Rip (Stiahnutie) a zobrazí sa zoznam hudobných stôp na vašom CD.

4.

Ak je váš počítač pripojený k internetu, informácie o albume sa stiahnu automaticky, teda nemusíte zadáva˙
názvy skladieb a ďalšie informácie manuálne.
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7.

Kliknite na tlačidlo OK.

Nastavenie manuálnej synchronizácie
1.

Spustite program Windows Media Player.

2.

Pripojte prehrávač k vášmu počítaču pomocou priloženého USB kábla.

3.

Zvoľte záložku Sync (Synchronizácia).
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4.

Vo vysúvacom menu v pravej časti plochy zvoľte ponuku Philips alebo Philips GoGear ako cieľ.

5.

Ak sa nenachádza v zozname, stlačte tlačidlo F5, zoznam sa obnoví a skúste znova.

6.

Zvoľte záložku Library (Knižnica) pre prístup do knižnice s médiami.

7.

Kliknutím zvýraznite skladbu, ktorú chcete skopírova˙.
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8.

Kliknite pravým tlačidlom na skladbu a zvoľte položku Add to (Prida˙ do) > Sync List (Zoznam
synchronizácie).

9.

Alebo pretiahnite skladbu do Sync List (Zoznam synchronizácie) v pravej časti obrazovky.
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10. Kliknite na tlačidlo Start Sync (Spusti˙ synchronizáciu) v dolnej časti obrazovky, čím spustíte
synchronizáciu. Jej priebeh sa zobrazí tesne nad tlačidlom Start Sync (Spusti˙ synchronizáciu).



TIP
Odporúčame vždy použi˙ program Windows Media Player na prenos hudby do vášho
prehrávača. Ak však uprednostňujete Windows Explorer, vždy dbajte na to, aby ste svoju
hudbu skopírovali do adresára Médiá/ Hudba, inak sa skladby nezobrazia vo vašom
prehrávači, ani ich nebude možné spusti˙.

Zoznam skladieb programu Windows Media Player
Vytvorenie zoznamu skladieb
1.

Spustite program Windows Media Player.

2.

Zvoľte záložku Knižnica na prístup do knižnice s médiami.

3.

Kliknutím zvýrazníte stopu.

4.

Kliknite pravým tlačidlom na skladbu a zvoľte položku Add to (Prida˙ do) > Additional Playlist... (Ďalší
zoznam skladieb...)

5.

V dialógovom okne Add to Playlist (Prida˙ do zoznamu skladieb) zvoľte existujúci zoznam skladieb alebo
kliknite na položku New (Nový), čím pridáte nový zoznam skladieb.

6.

Stopa, ktorú ste zvolili, bude pridaná do zoznamu skladieb.



TIP
Ak chcete zvoli˙ viac stôp, stlačte a pridržte klávesu <Ctrl> na klávesnici a následne kliknite
na viacero stôp.
Ak chcete vybra˙ po sebe nasledujúce stopy v zozname, kliknite na prvú stopu, následne
stlačte a pridržte klávesu <Shift> na vašej klávesnici a kliknite na poslednú stopu v zozname,
ktorú chcete vybra˙.
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Odstráňte stopy z vášho prehrávača prostredníctvom
Pripojte prehrávač k počítaču. Vyberte piesne, ktoré by ste radi odstránili z vášho prehrávača z položiek v
tabuľke zariadenia. Stlačte tlačidlo Delete na klávesnici počítača.

Úprava informácii o stope v programe Windows Media Player
1. Zvoľte záložku Library (Knižnica).
2. Zvýraznite stopu, ktorú chcete upraviť, kliknite pravým tlačidlom a zvoľte položku Edit (Upraviť).
3. Upravujte údaje priamo v textovom okne.

Vyhľadávanie stôp v programe Windows Media Player
1. Zvoľte záložku Library (Knižnica).
2. Zadajte hľadaný reťazec do vyhľadávacieho poľa.
3. Kliknite na tlačidlo Search (Hľadať) a spustí sa vyhľadávanie.
4. Zobrazí sa zoznam stôp obsahujúcich hľadaný reťazec.
5. Môžete ich prehrávať, prenášať, vymazať, pridať do zoznamu synchronizácie, atď.

Obrázky
DÔLEŽITÉ!
Uistite sa, či je na vašom počítači nainštalovaný ovládač (plug-in) pre zariadenie Philips.
Tento ovládač je potrebný pre podporu zobrazovania obrázkov na vašom prehrávači. Automaticky
sa nainštaluje z priloženého CD po kliknutí na položku Inštalovať v dialógovom okne Inštalácia
softvéru.
Ak chcete skontrolovať, či je tento ovládač inštalovaný, prejdite do časti Control Panel (Ovládacie
panely) > Add Remove Programs (Pridať alebo odstrániť programy) a skontrolujte, či sa v
zozname nachádza Philips Device Plug-in.

Zapnutie podpory obrázkov
1. Spustite progra m Windows Media Player.
2. Prejdite do časti Tools (Nástroje) > Options (Možnosti) > Player (Prehrávač).
3. Overte si, či je zaškrtnuté políčko Enable picture support for devices (Zapnúť podporu obrázkov
pre zariadenia).

Pridajte obrázky do Knižnice programu Windows Media
Player
1. Spustite progra m Windows Media Player.
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2.

Zvoľte záložku Library (Knižnica) a prejdite do knižnice médií.

3.

Kliknite na tlačidlo Add to Library (Prida˙ do knižnice) v ľavej dolnej časti obrazovky.

4.

Zvoľte položku Add Folder... (Prida˙ adresár...).

5.

Zvoľte adresár, v ktorom máte uložené soje obrázky a stlačte tlačidlo OK.

Prenos obrázkov do prehrávača
DÔLEŽITÉ!
Obrázky možno prenáša˙ pomocou programu Windows Media Player. Ak boli len pretiahnuté v programe
Windows Explorer, nezobrazia sa vo vašom zariadení.
1.

Pripojte prehrávač k vášmu počítaču.

2.

Spustite program Windows Media Player.
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3.

ZvoĊte záložku Sync (Synchronizácia).

4.

Vo vysúvacom menu v pravej çasti plochy zvoĊte ponuku Philips alebo Philips GoGear ako cieĊ.

5.

Ak sa nenachádzajú v zozname, stlaçte tlaçidlo F5, zoznam sa obnoví a skúste znova.
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6.

Zvoľte záložku Library (Knižnica) pre prístup do knižnice s médiami.

7.

Kliknite na položku All Pictures (Všetky obrázky) v ľavej časti obrazovky a zobrazí sa vám zoznam
obrázkov.

8.

Kliknutím zvýraznite obrázok, ktorý chcete skopírova˙ do vášho prehrávača.
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9.

Kliknite pravým tlačidlom na obrázok a zvoľte položku Add to (Prida˙ do) > Sync List (Zoznam
synchronizácie).

10. Alebo pretiahnite obrázok do Sync List (Zoznam synchronizácie) v pravej časti obrazovky.
11. Kliknite na tlačidlo Start Sync (Spusti˙ synchronizáciu) v dolnej časti obrazovky, čím spustíte
synchronizáciu. Jej priebeh sa zobrazí tesne nad tlačidlom Start Sync (Spusti˙ synchronizáciu).
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12. Zobrazí sa pop-up správa, ktorá vás upozorní na priebeh synchronizácie.

13. Keď pop-up správa zmizne, prenos je ukončený a prehrávač môžete odpoji˙.

Podrobné informácie o použití
Režim hudby
Do vášho prehrávača bolo vopred nahraných niekoľko hudobných stôp. Svoju digitálnu hudbu a obrázky
môžete prenies˙ z počítača do svojho prehrávača pomocou programu Windows Media Player. Viac informácií
o prenose hudby nájdete na strane 8.

Vyhľadávanie vašej hudby
1.

V hlavnom menu zvoľte ponuku MUSIC (Hudba), čím prejdete do režimu hudby. Vyhľadáva˙ môžete
v nasledovných možnostiach hudby:

Hudba
Playlists
(Zoznamy
skladieb)

2 Playlists on the go

(Zoznamy skladieb
„za jazdy“)
Most played
(Najpočúvanejšie)

2 Tracks listed in play

order (Stopy v poradí
ich prehrávania)
Tracks listed in most
played order (Stopy
zoradené
v najčastejšom poradí
prehrávania)

Playlists in
alphabetical order
(Zoznamy skladieb
v abecednom poradí)
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All tracks
VĦetky stopy

2 5huHHle All VĦetko

Artists Autori

2 Alphabetically listed

2 All tracks VĦetky

Albums
Albumy

2 Alphabetically listed

2 6racks listed in album

)enres ĺánre

2 Alphabetically listed

2 Alphabetically listed

náhodne
Alphabetically listed
tracks Abecedne
zoraden¾ stopy

artists Abecedne
zoradení autori

albums Abecedne
zoraden¾ albumy

Ienres Abecedne
zoraden¾ žánre

2 6racks in album order

stopy

5topy v poradí na
albume
All albums in
alphabetical order
VĦetky albumy v
abecednom poradí

order 5topy v poradí
na albume

artists Abecedne
zoradení autori

2 All tracks VĦetky
stopy

Artistsŉ albums in
alphabetical order
VĦetky albumy od
autora v abecednom
poradí

2 6racks in album

order 5topy v poradí
na albume

.

2omocou 8'46+-.0'*1 &16;-18*1 P4¨ĺ-7 sa presúvajte po možnostiach hore a dole.

3.

5tlaçením tlaçidla § zvolíte položku a stlaçením tlaçidla J( sa vrátite na predchádzajúcu úroveĒ.

4.

5tlaçením tlaçidla 2; spustíte prehrávanie váĦho vÓberu.



6ip
(unkcia SWperplayŗ vám umožĒuje prehrávaŁ zvolen¾ skladby alebo album okamžite
a v ktoromkoĊvek bode od úrovne  po úroveĒ  stlaçením tlaçidla 2; na voĊbe.

1XláFanie
2oças prehrávania hudby mÊžete využiŁ nasledovn¾ Hunkcie
FWnMcia

1XláFanie

2rehrávaniepozastavenie prehrávania hudby

5tlaçte tlaçidlo 2;

2resun na nasledujúcu možnosŁ

5tlaçte tlaçidlo §

2resun na predchádzajúcu možnosŁ

5tlaçte tlaçidlo J(

2retáçanie dopredu

5tlaçte a podržte tlaçidlo §

2retáçanie sp·Ł

5tlaçte a podržte tlaçidlo J(

2rístup do menu s možnosŁami

5tlaçte tlaçidlo /'07

0ávrat k prehliadaniu

5tlaçte tlaçidlo 8+'9



1.

V hlavnom menu zvoľte možnos˙ Settings (Nastavenia) > Play mode (Režim prehrávania).

2.

Pomocou VVERTIKÁLNEHO DOTYKOVÉHO PRÚŽKU sa presúvajte po možnostiach hore a dole.

3.

Stlačením tlačidla § vykonáte voľbu.

4.

Opätovným stlačením tlačidla § zrušíte voľbu.

Pri prehrávaní hudby je vidno nasledovnú aktívnu obrazovku režimu prehrávania.



Tip
Do režimov prehrávania uvedených vyššie možno vstúpi˙ aj počas prehrávania hudbu
stlačením tlačidla MENU.

Nastavenia zvuku
Prehrávač si môžete nastavi˙ na prehrávanie hudobných stôp s rôznymi nastaveniami ekvalizéra.
1.

V hlavnom menu zvoľte možnos˙ Settings (Nastavenia) > Sound Settings (Nastavenia zvuku).
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2.

Pomocou VVERTIKÁLNEHO DOTYKOVÉHO PRÚŽKU sa môžete presúva˙ po možnostiach: SRS WOW, Rock,
Funk, Techno, HipHop, Classical (Klasika), Jazz, Spoken Word (Hovorené slovo), Custom (Vlastné)
alebo Off (Vypnú˙).

3.

Stlačením tlačidla § vykonáte voľbu.

4.

Vlastné nastavenia vám umožnia urči˙ požadované nastavenia prispôsobením jednotlivých úrovní pre basy
(B), hĺbky (L), stredy (M), výšky (H) a najvyššie tóny (T).

Zoznam skladieb „za jazdy“
Playlist on the go (Zoznam skladieb „za jazdy“) obsahuje zoznam skladieb, ktorý možno za jazdy vytvori˙
v prehrávači.
Všetky skladby sa zobrazia a vypíšu v poradí prehrávania v zozname skladieb. Nové skladby sa automaticky
pridajú na koniec zoznamu skladieb.

Pridávanie skladieb do zoznamu skladieb za jazdy
Svoje obľúbené skladby, albumy, autorov a žánre môžete prida˙ pod Playlist on the go (Zoznam skladieb za
jazdy) počas prehrávania hudby.
1.

Stlačte tlačidlo PLAYLIST.

2.

Zobrazí sa správa [item name] added to playlist on the go ([názov položky] bola pridaná do zoznamu
skladieb „za jazdy“).

Taktiež môžete skladby, albumy, autorov a žánre prida˙ pod Playlist on the go (Zoznam „za jazdy“)
z hudobnej knižnice.
1.

Stlačte tlačidlo PLAYLIST.

2.

Zobrazí sa správa [item name] added to playlist on the go ([názov položky] bola pridaná do zoznamu
skladieb „za jazdy“).

Prehrávanie zoznamu skladieb „za jazdy“
1.

Zvoľte možnos˙ Music (Hudba) > Playlist (Zoznam skladieb) > Playlist on the go (Zoznam skladieb „za
jazdy“),

2.

Zvoľte zoznam skladieb a stlačte tlačidlo 2;.

Vymazanie zoznamu skladieb „za jazdy“
Môžete vymaza˙ všetky skladby v Playlist on the go (Zoznam skladieb „za jazdy“).
1.

Zvoľte možnos˙ Music (Hudba) > Playlist (Zoznam skladieb) > Playlist on the go (Zoznam skladieb „za
jazdy“),

2.

Stlačte tlačidlo MENU a zvoľte možnos˙ Clear Playlist on the go (Vymaza˙ zoznam skladieb „za jazdy“).
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TIP
Takto sa vyčistí Playlist on the go (Zoznam skladieb „za jazdy“), ale skladby sa z vášho
prehrávača neodstránia.

Uloži˙ zoznam skladieb „za jazdy“
Playlist on the go (Zoznam skladieb „za jazdy“) je možné uloži˙. Uloží sa pod iným menom a Playlist on the
go (Zoznam skladieb „za jazdy“) sa vymaže.
1.

Stlačte tlačidlo MENU počas prehrávania hudby.

2.

Zvoľte možnos˙ Save playlist on the go (Uloži˙ zoznam skladieb „za jazdy“).

3.

Zobrazí sa správa Save playlist on the go? (Uloži˙ zoznam skladieb „za jazdy“?).

4.

Potvrďte voľbou Save (Uloži˙).

5.

Zobrazí sa správa Playlist-on-the-go saved as (Zoznam skladieb bol uložený ako): Playlist-on-the-go
YYYY-MM-DD-XX (Zoznam skladieb „za jazdy“ RRRR-MM-DD-XX).

Vymazanie skladieb zo zoznamu skladieb „za jazdy“
Zo Playlist on the go (Zoznam skladieb „za jazdy“) môžete niektoré skladby vymaza˙.
1.

Zvoľte skladbu z Music (Hudba) > Playlists (Zoznamy skladieb) > Playlist on the Go (Zoznam skladieb
„za jazdy“).

2.

Stlačte tlačidlo MENU a zvoľte možnos˙ Remove track from list (Odstráni˙ zo zoznamu skladieb).

3.

Zobrazí sa správa Remove [song name] from playlist? (Odstráni˙ [názov skladby] zo zoznamu skladieb?).

4.

Výberom možnosti Remove (Odstráni˙) vymažete skladbu zo Playlist on the go (Zoznam skladieb „za
jazdy“).
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5.

Zobrazí sa správa [song name] is removed from playlist! ([názov skladby] bola odstránená zo
zoznamu!).

POZNÁMKA!
Skladba bola odstránená len zo zoznamu skladieb, nebola vymazaná z prehrávača.
Najpočúvanejšie
Po zvolení tohto zoznamu skladieb môžete prehráva˙ svojich 100 najpočúvanejších skladieb.
1.

V hlavnom menu zvoľte možnos˙ Music (Hudba)> Playlists (Zoznamy skladieb) > Most played
(Najpočúvanejšie).

2.

Zoznam obsahuje 100 najpočúvanejších skladieb vo vašom prehrávači. Prvá skladba v zozname je
najčastejšie hranou skladbou.

3.

Počítadlo môžete vynulova˙ cez voľby Settings (Nastavenia) > Music library settings (Nastavenia
hudobnej knižnice) > Reset play count (Vynulovanie počítadla).

Iné zoznamy skladieb
Zoznamy skladieb môžete prenies˙ do prehrávača pomocou programu Windows Media Player. Podrobné
informácie nájdete v časti týkajúcej sa programu Windows Media Player na strane 16.

Vymaza˙ zoznam skladieb z prehrávača
Zoznam skladieb sa nedá vymaza˙z vášho prehrávača cez program Windows Media Player. Odporúčame
vymaza˙ ho cez samotný prehrávač.
1.

Spustite zoznam skladieb, ktorý chcete zmaza˙.

2.

Stlačte tlačidlo MENU.

3.

Zvoľte možnos˙ Delete playlist (Zmaza˙ zoznam skladieb).

4.

Zobrazí sa správa Delete [playlist name]? (Zmaza˙ [názov zoznamu skladieb]?).

5.

Zvoľte možnos˙ Delete (Zmaza˙).

6.

Zobrazí sa správa [playlist name] deleted! ([názov zoznamu skladieb] bol zmazaný!).

Hodnotenie skladieb
Skladbe môžete udeli˙ 1 až 5 hviezdičiek.
Ak chcete ohodnoti˙práve prehrávanú skladbu, stlačte tlačidlo
Prideľte skladbe hodnotenie 1 až 5 hviezdičiek.

MENU

a zvoľte možnos˙ Rate (Hodnotenie).

Hodnotenie môžete prideli˙ aj skladbe, ktorá sa práve neprehráva.
1.

Zvoľte skladbu z hudobnej knižnice.
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2.

Stlačte tlačidlo MENU a zvoľte možnos˙ Rate (Hodnotenie).

3.

Skladbe môžete udeli˙ hodnotenie od 1 do 5 hviezdičiek.

4.

Pri následujúcom pripojení vášho prehrávača s počítačom a štarte Windows Media Player, hodnotenie
vašej skladby v Windows Media Player bude zaktualizovaný podla informľcie z prehrávača.

Práve sa prehráva
Počas počúvania hudby si môžete prezera˙ vašu hudobnú knižnicu alebo obrázky.
Ak chcete prejs˙ spä˙ na obrazovku prehrávania, stlačte tlačidlo VIEW.

Obrázky
Na vašom prehrávači si môžete prezera˙ svoje obľúbené obrázky. Počas prezerania obrázkov môžete počúva˙
hudbu alebo rádio.

Prenos obrázkov do prehrávača
Z počítača
Obrázky z počítača môžete do prehrávača prenies˙ pomocou programu Windows Media Player. Podrobné
informácie nájdete v časti „Organizácia a synchronizácia obrázkov a hudby pomocou programu Windows
Media Player“ na strane 7.

Vyhľadávanie obrázkov v prehľadávači
Obrázky sú vo vašom prehliadači usporiadané do albumov, ktoré sú podobné spôsobu usporiadania
v programe Windows Media Player.
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1.

Ak v hlavnom menu zvolíte možnos˙ Pictures (Obrázky), zobrazí sa zoznam všetkých albumov
s obrázkami.

2.

Zvoľte si album s obrázkami, ktorý si chcete prezrie˙. V albume sa vám zobrazia náhľady všetkých obrázkov
v albume.

3.

Pomocou VERTIKÁLNEHO
zobrazenie.

4.

Obrázky si môžete prezera˙ aj v režime plného zobrazeniapoklepaním na hornú alebo dolnú čas˙
VERTIKÁLNEHO DOTYKOVÉHO PRÚŽKU, čím sa presuniete na ďalší alebo predchádzajúci obrázok.

DOTYKOVÉHO PRÚŽKU

môžete prechádza˙ a vybera˙ obrázky na ich plné

Prezentácia
Prezentácia zobrazí všetky obrázky z albumu v plnej veľkosti. Vždy po uplynutí určeného intervalu prejde na
ďalší obrázok. Počas prezentácie možno počúva˙ v pozadí hudbu z určeného zoznamu skladieb.

Spustenie prezentácie
1.

V hlavnom menu zvoľte možnos˙ Pictures (Obrázky).

2.

Zvoľte si album s obrázkami, ktorý si chcete prezrie˙.

3.

Prezentáciu môžete spusti˙ v zozname albumu, zobrazení náhľadov alebo plnom zobrazení obrázkov.
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4.

Stlačte tlačidlo MENU a zvoľte možnos˙ Start slide show (Spusti˙ prezentáciu).

5.

Prezentáciu možno zastavi˙ stlačením tlačidla J(.

Hudba pri prezentácii
Počas prezentácie môžete v pozadí prehráva˙ hudbu priradením zoznamu skladieb pod položkou Slide show
settings (Nastavenia prezentácie). Môžete si zvoli˙ zoznam skladieb, ktorý sa bude prehráva˙ počas
prezentácie.
1.

V hlavnom menu zvoľte možnos˙ Pictures (Obrázky).

2.

Stlačte tlačidlo MENU a zvoľte možnos˙ Slide show settings (Nastavenia prezentácie) > Slideshow music
(Hudba pri prezentácii) a vyberte si jeden zo zoznamov skladieb.
POZNÁMKA!
Počas prezentácie nemôžete pozastavi˙, alebo pretáča˙ hudbu vpred alebo vzad a preskakova˙ stopy.

Úprava nastavení prezentácie
Nastavenia prezentácie možno upravi˙ v menu Slide show settings (Nastavenia prezentácie).
Nastavenie

Možnosti

Opis

Slideshow music (Hudba pri
prezentácii)

Alphabetical playlists
(Abecedné zoznamy
skladieb) / None (Žiadny)

Zvoľte, ktorý zoznam skladieb sa
bude počas prezentácie prehráva˙
v pozadí

Transitions (Prechod)

Off (Vyp) / Vertical Wipe
(Zvislý stierač) / Fade
(Zoslabnutie)

Vyberte si prechodový efekt
medzi jednotlivými obrázkami

Time per slide (Čas na jeden obrázok)

4 sek / 6 sek / 8 sek /
10 sek / 20 sek

Zvoľte požadovaný čas medzi
jednotlivými obrázkami

Náhodná prezentácia

On (Zap) / Off (Vyp)

Zvoľte zobrazovanie obrázkov
v náhodnom poradí alebo
v poradí, ako sú v albume

Zopakujte prezentáciu

On (Zap) / Off (Vyp)

Zvoľte opakovanie obrázkov

Rádio*
Pripojte slúchadlo
Slúchadlo slúži aj ako rádiová anténa. Uistite sa, že je riadne pripojené, aby bol príjem čo najlepší.

Zvoľte si FM oblas˙
Z hlavného menu, zvoľte Settings (Nastavenia) > Radio settings (Nastavenia rádia).
*

FM rádio je k dispozícii iba v určitých oblastiach. Nie je k dispozícii v Európe.
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Región

Frekvenčný rozsah

Krok ladenia

Európa

87,5 – 108 MHz

0,05 MHz

Amerika

87,5 – 108 MHz

0,1 MHz

Ázia (ako pre Európu)

87,5 – 108 MHz

0,05 MHz

Automatické ladenie
V hlavnom menu zvoľte ponuku Radio (Rádio), čím prejdete do režimu rádia.
Rádio začne hra˙z poslednej počúvanej stanice.
a zvoľte

1.

Ak chcete nájs˙ rozhlasové stanice s najsilnejším signálom vo vašej oblasti, stlačte tlačidlo
možnos˙ Auto tune (Automatické ladenie).

2.

Prehrávač vyhľadá stanice s najsilnejším signálom a uloží ich do predvolieb. V predvoľbách môžete ma˙
maximálne 20 rozhlasových staníc.

MENU

Spustenie predvolenej rozhlasovej stanice
1.

V hlavnom menu zvoľte ponuku Radio (Rádio), čím prejdete do režimu rádia.

2.

Stlačte tlačidlo J( alebo § a prechádzajte medzi predvolenými stanicami.

Pre rýchlu voľbu konkrétnej predvolenej stanice stlačte tlačidlo
predvoľbu) a zo zoznamu vyberte požadovanú stanicu.

MENU,

zvoľte možnos˙ Select preset (Zvoli˙
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Manuálne ladenie
1.

Klepnutím na hornú alebo dolnú čas˙ VERTIKÁLNEHO DOTYKOVÉHO PRÚŽKU ladíte krok za krokom.

2.

Ukazovateľ frekvencie zobrazuje zmenu frekvencie.

3.

Stlačte a pridržte horný/ dolný koniec VERTIKÁLNEHO
predchádzajúcej/ nasledujúcej dostupnej stanice.

4.

Zobrazí sa správa Searching (Hľadá sa) a vyhľadávanie sa zastaví po nájdení stanice so silným signálom.

DOTYKOVÉHO PRÚŽKU,

čím sa spustí vyhľadávanie

Uloženie stanice do predvoľby
1.

V režime rádia stlačte tlačidlo MENU a zvoľte možnos˙ Save preset (Uloži˙ predvoľbu).

2.

Zvoľte číslo predvoľby, pod ktorú chcete uloži˙ stanicu.

3.

Stlačením tlačidla § uložíte stanicu.

Nahrávanie
Pomocou vášho prehrávača môžete vytvára˙ hlasové, alebo rozhlasové* nahr∙vky.
*

FM rádio je k dispozícii iba pre určité štáty. Nie je k dispozícii pre Európu.
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Vytváranie nahrávok cez mikrofón
1.

V hlavnom menu zvoľte možnos˙ Recordings (Nahrávky).

2.

Zvoľte možnos˙ Start MIC recording (Spusti˙ nahrávanie cez mikrofón) a spustí sa nahrávanie hlasu.

3.

Na vašom prehrávači sa zobrazí nasledovná obrazovka nahrávania.

4.

Stlačením tlačidla J( ukončíte nahrávanie a uložíte hlasovú nahrávku.

5.

Prehrávač bude zobrazova˙ priebeh ukladania.

6.

Vaša hlasová nahrávka sa uloží do prehrávača ako súbor formátu PCM (prípona .wav). Tento súbor
nájdete pod voľbou Recordings (Nahrávky) > Recordings Library (Knižnice nahrávok) > MIC
recordings (Nahrávky cez mikrofón).

Vytváranie FM nahrávok *
1.
*

Počas počúvania rádia stlačte MENU.

FM rádio je k dispozícii iba pre určité štáty. Nie je k dispozícii pre Európu.
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2.

Zvoľte možnos˙ Start FM recording (Spusti˙ FM nahrávanie).

3.

Stlačením tlačidla J( ukončíte nahrávanie a uložíte FM nahrávku.

4.

Vaša FM nahrávka sa uloží do prehrávača ako súbor formátu PCM (prípona .wav). Tento súbor nájdete
pod voľbou Recordings (Nahrávky) > Recordings Library (Knižnice nahrávok) > FM recordings
(Nahrávky cez mikrofón).

Prehrávanie nahrávky
V hlavnom menu zvoľte možnos˙ Recordings (Nahrávky) > Recordings library (Knižnica nahrávok).
K dispozícii sú nasledovné možnosti:

Recordings (nahrávky)
MIC recordings (Nahrávky cez mikrofón) 2 Nahrávky zoradené v chronologickom poradí
FM nahrávky *

2 Nahrávky zoradené v chronologickom poradí

1.

Zvoľte nahrávku, ktorú si chcete vypoču˙.

2.

Stlačením tlačidla 2; spustíte vybranú nahrávku.

Vymazanie nahrávky
1.

Počas prehrávania nahrávky stlačte tlačidlo MENU.

2.

Zvoľte možnos˙ Delete recording (Vymaza˙ nahrávku).

3.

Zobrazí sa správa Delete [recording name] (Vymaza˙ [názov nahrávky])?.

4.

Stlačením tlačidla § potvrdíte voľbu.

5.

Zobrazí sa správa Recording [recording name] deleted (Nahrávka [názov nahrávky] bola vymazaná).

Skopírovanie nahrávok do počítača
1.

Pripojte svoj prehrávač k počítaču.

2.

Váš prehrávač bude nájdenýako Philips alebo Philips GoGear v programe Windows Explorer.

*

FM rádio je k dispozícii iba pre určité štáty. Nie je k dispozícii pre Európu.
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3.

(Médiá) > Recordings (Nahrávky). Zobrazia sa vám adresáre FM recordings (FM
Data (Údaje)
Prejdite na voľby Media
nahrávky) a Voice recordings (Hlasové nahrávky).

4.

Pretiahnite myšou súbory do požadovaného okna na vašom počítači.

Nastavenia
1.

V hlavnom menu zvoľte možnos˙ Settings (Nastavenia).

2.

Pomocou VERTIKÁLNEHO DOTYKOVÉHO PRÚŽKU si vyberte možnos˙.

3.

Stlačením tlačidla § prejdete na nasledujúcu úroveňa tlačidlom J( sa vrátite na predchádzajúcu úroveň.

4.

Stlačením tlačidla § potvrdíte vašu voľbu.

5.

Stlačením tlačidla J( opustíte menu Settings (Nastavenia).

K dispozícii sú nasledovné možnosti:
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Nastavenie

Možnosti

Opis

Language
(Jazyk)

English, French, Italian,
German, Spanish, Dutch,
Swedish, Portuguese,
Simplified Chinese,
Traditional Chinese,
Korean Japanese
(Angličtina, Francúzština,
Taliančina, Nemčina,
Španielčina, Flámčina,
Švédčina, Portugalčina,
zjednodušená Čínština,
tradičná Čínština,
Kórejčina, Japončina

Zvoľte jazyk, v ktorom sa budú
zobrazova˙ texty na displeji

Play mode
(Režim
prehrávania)

Shuffle All (Všetko
náhodne)

On (Zap) / Off
(Vyp)

Ak zvolíte Zap, zvolené stopy sa
budú prehráva˙ v náhodnom
poradí

Repeat (Opakovanie)

No Repeat (Bez
opakovania) /
Repeat One
(Opakova˙ jednu) /
Repeat All
(Opakova˙ všetko)

Pri voľbe opakovania jednej
alebo všetkého sa budú
opakovane prehráva˙ zvolené
stopy

Sound Settings
(Nastavenia
zvuku)

SRS WOW, Rock, Funk,
Techno, HipHop,
Classical (Klasika), Jazz,
Spoken Word (Hovorené
slovo), Custom (Vlastné),
Off (Vyp)

Zvoľte nastavenia ekvalizéra pre
dokonalý zážitok z hudby

Backlight Timer
(Časovač
podsvietenia)

10 Sek / 30 Sek / 45 Sek /
60 Sek

Zvoľte dobu podsvietenia
displeja

Contrast
(Kontrast)

Levels (Úrovne) 1 – 6

Voľbou úrovne kontrastu
upravíte jas displeja.

Skin (Vzhľad)

Skin (Vzhľad) jeden

Nastavte si na svojom
prehrávači svoj obľúbený vzhľad

Skin (Vzhľad) dva
Album Art
(Vzorky z
albumu)

On (Zap) / Off (Vyp)

Stlačením ON (ZAP) zobrazíte
vzorku z albumu pre prehrávanú
skladbu

Sleep timer
(Časovač pre
spánok)

15 Min / 30 Min / 60 Min /
90 Min/ 120 Min / Off
(Vyp)

Zvolením časovača pre spánok
sa váš prehrávač automaticky
vypne po 15, 30, 60, 90, alebo
120 minútach
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Time and date
(Čas a dátum)

Clicker sound
(Klikanie)

Information
(Informácie)

Set time (Nastavi˙ čas)

(AM/PM)

Set date (Nastavi˙ dátum)

Nastavte dátum a čas na
prehrávači a zvoľte, kde sa má
zobrazova˙.

Show time in header
(Zobrazi˙ čas v záhlaví)

On (Zap) / Off
(Vyp)

Device (Zariadenie)

On (Zap) / Off
(Vyp)

Zvoľte, či chcete poču˙ klikanie
z prehrávača, keď sa dotýkate
dotykového snímača alebo
tlačidiel.

Headphones (Slúchadlá)

On (Zap) / Off
(Vyp)

Zvoľte, či chcete poču˙ klikanie
cez slúchadlá, keď sa dotýkate
dotykového snímača alebo
tlačidiel.

Information summary
(Zhrnutie informácií)

Capacity (Kapacita)/
Available space
(Voľné miesto) /
Firmware version
(Verzia firmware)/
Support site (Miesto
podpory)

Zobrazuje informácie o vašom
prehrávači

Call center number (Číslo
call centra)
Music library
settings
(Nastavenia
hudobnej
knižnice)

Reset play count
(Vynulova˙ počítadlo)

Vynulovanie počítadla pre
zoznam najpočúvanejších
skladieb

Radio settings
(Nastavenia
rádia)

Europe / Americas / Asia
(Európa / Amerika / Ázia)

Zvoľte región, v ktorom
používate FM rádio

Demo mode
(Režim demo)

Start (Spusti˙)

Spusti˙ režim demo (stlačením
zapínania na 4 sekundy odídete
z tohto režimu)

Factory settings
(Nastavenia od
výrobcu)

Restore Factory settings
(Obnovi˙ nastavenia od
výrobcu)

Návrat k predvoleným
nastaveniam od výrobcu

Používanie prehrávača na uloženie
a prenos dátových súborov
Svoj prehrávač môžete použi˙ aj na uloženie a prenos dátových súborov pomocou skopírovania dátových
súborov do adresára Data (Dáta) na prehrávači prostredníctvom programu Windows Explorer.
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5.

Spustí sa proces opravy.

DÔLEŽITÉ!
Všetok obsah sa z vášho prehrávača vymaže. Preto si vždy pred opravou zálohujte súbory. Po oprave,
jednoducho zosynchronizujte svoj prehrávač, čím prenesiete hudbu spä˙ do prehrávača.
6.

Pokračujte kliknutím na tlačidlo Yes (Áno).

7.

Po ukončení procesu opravy, kliknite na tlačidlo OK a odpojte svoj prehrávač.
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8.

Zobrazí sa správa Updating Firmware (Aktualizuje sa firmware).

9.

Po reštarte je váš prehrávač opä˙ pripravený na použitie.

Po prenose sa v mojom prehrávači
nenachádza žiadna hudba
Ak neviete nájs˙ skladby, ktoré ste preniesli do svojho prehrávača, skontrolujte nasledovné:
1.

Prenášali ste skladby pomocou programu Windows Media Player? Súbory prenesené iným spôsobom
budú rozpoznávané len ako dátové súbory. Nezobrazia sa v hudobnej knižnici vášho prehrávača ani ich
nebude možné prehra˙.

2.

Sú vaše skladby vo formáte MP3 alebo WMA? Iné formáty nie je na prehrávači možné prehra˙.

Po prenose sa v mojom prehrávači
nenachádzajú žiadne obrázky
Ak neviete nájs˙ obrázky, ktoré ste preniesli do svojho prehrávača, skontrolujte nasledovné:
1.

Prenášali ste obrázky pomocou programu Windows Media Player? Súbory prenesené iným spôsobom sa
nezobrazia vo vašom zariadení

2.

Jevo vašom počítači nainštalovaný Philips Device Plug-in? Hneď po prenose obrázkov v programe
Windows Media Player by sa mala objavi˙ pop-up správa na obrazovke Philips. Ak sa nezobrazí, plug-in
pravdepodobne chýba. Ak chcete skontrolova˙, či je tento ovládač na vašom počítači nainštalovaný,
prejdite do časti Control Panel (Ovládacie panely) > Add or Remove Programs (Prida˙ alebo odobra˙
programy) a skontrolujte, či je v zozname uvedený Philips Device Plug-in. Ak nie je, nainštalujte softvér
z priloženého CD.

3.

Možno ste odpojili zariadenie príliš skoro po ukončení prenosu do programu Windows Media Player.
Pred odpojením zariadenia vždy vyčkajte, kým sa zobrazí a zmizne pop-up správa Philips.

4.

Sú vaše obrázky vo formáte JPEG? Obrázky v iných formátoch nie je možné prenies˙ do vášho prehrávača.

Môj prehrávač GoGear sa zasekol
1.

V nepravdepodobnom prípade, že váš prehrávač prestane reagova˙ na pokyny, neprepadajte panike.
Súčasne stlačte a pridrzte tlačidlá y POWER a VOLUME +, kým sa prehrávač nevypne

2.

Obsah prehrávača sa nevymaže.
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3.

Ak sa nič nestane, dobíjajte batériu aspoň 4 hodiny a snažte sa ho znovu zapnú˙ alebo zresetova˙. Ak je
tento postup neúčinný, možno bude potrebné váš prehrávač opravi˙ pomocou programu Philips Device
Manager. (pozri strane 40)

Môj prehrávač je plný a je v ňom menej
skladieb, ako som si myslel
Váš prehrávač ukladá skladby na pamä˙ pevného disku. Skontrolujte číslo modelu, aby ste zistili skutočnú
kapacitu pevného disku. Viac skladieb budete môc˙ uloži˙ do prehrávača, ak použijete skladby vo formáte
WMA o kvalite 64 kbs a variabilným dátovým tokom.

Zlý príjem rozhlasového prijímača*
Ak neviete dosiahnu˙ dobrý príjem cez rozhlasový prijímač GoGear, skontrolujte nasledovné:
1.

Uistite sa, že ste pripojili pôvodné slúchadlo do vášho prehrávača GoGear správne.

2.

Rádiový signál môže by˙ slabý, ak ste v budove. Odporúčame vám prehrávač používa˙ vonku.

*

FM rádio je k dispozícii iba pre určité štáty. Nie je k dispozícii pre Európu.
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Bezpečnosť a údržba
Údržba
Aby sa zabránilo poškodeniu alebo poruche:
- S vaším digitálnym audioprehrávačom narábajte opatme. Na optimálnu ochranu pred otrasmi
použite ochranně puzdro.
- Nevystavujte nadmernému teplu spôsobenému vykurovacími zariadeniami alebo priamym slnečným
svetlom.
- Dávajte pozor, aby prehrávač a nenechte na něj spadnout jiné předměty.
- 0 Zabráňte ponoreniu prehrávača do vody. Nevystavujte konektor pre slúchadlá alebo priestor pre
batérie pôsobeniu vody, pretože voda vstupujúca do zariadenia môže spôsobiť vážne poškodenie.
- Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky obsahujúce alkohol, čpavok, benzén alebo abrazívne
častice, pretože môžu poškodiť povrchovú úpravu prehrávača.
- Aktívne mobilné telefóny v blízkosti môžu spôsobiť rušenie zariadenia.
- Zálohujte svoje súbory. Uistite sa, že uchováte pôvodné súbory prenesené na prehrávač hdd.
Spoločnosť Philips nenesie zodpovednosť za žiadne straty údajov v prípade poškodenia
produktu.
- Aby ste predišli problémom, súbory organizujte (prenos, vymazávanie, atď.) len pomocou
pribaleného hudobného softvéru!
Informácie o prevádzkových a skladovacích teplotách
- Prehrávač hdd používajte na mieste, na ktorom je teplota vždy v rozsahu medzi 0 a 35° C.
- Prehrávač hdd skladujte na mieste, na ktorom je teplota vždy v rozsahu -20 a 45 °C.
- Výdrž batérie v prehrávači hdd sa môže v podmienkach s nízkou teplotou skrátiť.

Ochrana sluchu
Počúvajte pri miernej hlasitosti. Používanie slúchadiel pri vysokej hlasitosti môže poškodiť váš
sluch. Doporučujeme slúchadlá č. SHE9500.
DôleÏité (pre modely s pribalen˘mi slúchadlami):
Spoločnosť Philips zaručuje maximálny zvukový výkon svojich audio prehrávačov v zmysle ustanovení
príslušných štatutárnych orgánov iba s originálnym modelom dodaných slúchadiel. V prípade potreby
výmeny
doporučujeme,
aby
ste
sa
spojili
s
predajcom
a
objednali
si
rovnaký model slúchadiel značky Philips.

Bezpečnosť dopravnej prevádzky
Zariadenie nepoužívajte počas riadenia vozidla alebo jazdy na bicykli, pretože môžete spôsobiť
dopravnú nehodu.

Informácie o autorských právach
- Všetky obchodné alebo ochranné známky patria ich príslušným vlastníkom.
- Vo Veľkej Británii a v určitých krajinách si kopírovanie materiálov chránených autorským právom
môže vyžadovať povolenie vlastníkov autorských práv.
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- Vyhotovovanie neoprávnených kópií materiálov vrátane počítačových programov, súborov, vysielaných
programových a zvukových nahrávok môže byt porušením autorských práv a napĺňa˙ skutkovú podstatu
trestného činu. Toto zariadenie nesmie byt na takýto účel používané.

Záznam dát
Spoločnos˙ Philips má za cieľ zvyšova˙ kvalitu vášho výrobku a zvyšova˙ užívateľský zážitok Philips. Pre lepšie
pochopenie užívateľského profilu tohto zariadenia, ukladá zariadenie do stálej pamäti zariadenia niektoré
informácie/dáta. Tieto údaje slúžia na identifikáciu a detekciu niektorých chýb a problémov, s ktorými sa ako
užívateľ môžete stretnú˙. Príklady ukladaných dát: trvanie prehrávania v režime hudby a v režime rádia, koľko
krát sa stalo, že bola batéria takmer vybitá a pod. Neukladajú sa žiadne informácie o prehrávanom obsahu,
použitom médiu alebo zdroji s˙ahovania. Uložené údaje sa využívajú IBA v prípade, že užívateľ prinesie
zariadenie do servisu Philips a IBA na uľahčenie vyhľadávania chýb. Uložené údaje môžu by˙ užívateľovi
sprístupnené na jeho žiados˙.

Likvidácia tohto produktu
Váš produkt bol navrhnutý a vyrobený pomocou vysokokvalitných materiálov a komponentov, ktoré sa dajú
recyklova˙ a znova využi˙.
Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého koša s kolieskami, znamená to, že
tento produkt pokrýva Európska smernica 2002/96/EC.
Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických
výrobkov.
Postupujte podľa miestnych pravidiel a nevyhadzujte tento produkt do bežného
odpadu z domácnosti. Správnou likvidáciou starého produktu pomôžete zabráni˙
možným negatívnym následkom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Úpravy
Úpravy neschválené výrobcom môžu ma˙ za následok zrušenie oprávnenia používateľa na používanie tohto
zariadenia.

45

Technické údaje
Zdroj energie

Rozmery
Hmotnos˙
Obraz / Displej
Zvuk

Prehrávanie zvuku
Doba prehrávania
Formát kompresie

Podpora hlavičiek ID3-tag
Zvuková nahrávka
Pamä˙ové médiá
Kapacita zabudovanej pamäte

610 mAh Li-iónová interná dobíjateľná batéria
Viac-napä˙ová nabíjačka / adaptér: 4 hodiny plné nabitie; 1 hodinu rýchle
dobíjanie
53,7 x 86 x 16,3 mm
90 g
Bielo podsvietený LCD, 128 x 128 pixelov, 65-tis. farieb
Oddelené kanály
50 dB
Nastavenia ekvalizéra
Rock, Pop, Jazz, Classical (Klasika),
Dance, Electronica, Lounge, RnB,
Hip Hop, Spoken Word
(Hovorené slovo)
Frekvenčná odpoveď
20 - 16 000 Hz
Pomer signál:šum
> 82 dB
Výkon (RMS)
2 x 5 mW
18 hodín*
MP3 (8-320 kbps a variabilný dátový tok – bitrate)
WAV
WMA (32-192 kbps; dátový tok: 8, 11,025, 16, 22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz)
Názov albumu, názov žánru, názov stopy a meno umelca
Zabudovaný mikrofón
Mono

6GB** micro hdd – pevný disk (HDD 1620/1630) / 4GB** micro hdd –
pevný disk(HDD 1420)
Kanálový volič / Príjem / Prenos
Rozsah kanálového voliča: FM***
***FM rádio je k dispozícii iba pre určité štáty. Nie je k dispozícii v Európe.
Pripojenia
Slúchadlo 3,5 mm, USB 2.0, Konektor kolísky Philips, 5V DC
Music and picture transfer
cez Windows Media Player 10
Dátový prenos
cez Windows Explorer
Systémové požiadavky
Windows® XP (SP2 alebo vyšší)
Pentium II alebo lepší procesor
64 MB RAM
100 MB voľného miesta na pevnom disku
Pripojenie k internetu
Microsoft Internet Explorer 5.5 alebo vyšší
Video grafická karta
Zvuková karta
USB port

* Životnos˙ batérií sa môže meni˙ v závislosti od používania.
**Majte na pamäti, že niektoré operačné systémy zobrazujú kapacitu v gigabajtoch „GB“, kde 1,0 GB = 230 =
1 073 741 824 bajtov. Výsledná kapacita v „GB“ zobrazená operačným systémom bude nižšia v dôsledku použitia
tejto definície „gigabajtu“.
***FM rádio je k dispozícii iba pre určité štáty. Nie je k dispozícii v Európe.
Spoločnos˙ PHILIPS si vyhradzuje právo na zmeny dizajnu a technických údajov vedúce k vylepšeniu prístroja
bez predošlého oznámenia.
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This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft
Corporation. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited
without a license from Microsoft or an authorized Microsoft subsidiary.
Content providers are using the digital rights management technology for Windows
Media contained in this device (“WM-DRM”) to protect the integrity of their content
(“Secure Content”) so that their intellectual property, including copyright, in such
content is not misappropriated. This device uses WM-DRM software to play Secure
Content (“WM-DRM Software”). If the security of the WM-DRM Software in this device
has been compromised, owners of Secure Content (“Secure Content Owners”) may
request that Microsoft revoke the WM-DRM Software’s right to acquire new licenses to
copy, display and/or play Secure Content. Revocation does not alter the WM-DRM
Software’s ability to play unprotected content. A list of revoked WM-DRM Software is
sent to your device whenever you download a license for Secure Content from the
Internet or from a PC. Microsoft may, in conjunction with such license, also download
revocation lists onto your device on behalf of Secure Content Owners.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V.
or their respective owners
2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.
www.philips.com
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