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Velkommen
Om din nye afspiller
Med
-

dit netop indkøbte produkt får du glæde af følgende:
Mp3 og wma-afspilning
Billedvisning
FM-radio*
Optagelse: tale, FM* og line-indgang

* For yderligere information om de ovenstående egenskaber, se "Specificeret betjening" på side 25 i denne
vejledning.

Udstyr
Din afspiller leveres med følgende udstyr:

Hovedtelefoner
(forsynet med 3
forskellige størrelser
gummikapsler)

Kombineret oplader /
usb-kabel

For Europa og andre regioner:
Cd-rom med Windows Media Player,
Philips Device manager, Philips Device
plug-in, brugervejledning, undervisningsmateriale og ofte stillede
spørgsmål

Beskyttelsesetui

For USA:
Let start af cd 1 og 2 med Windows Media
Player, Philips Device manager, Philips Device
plug-in, brugervejledning, undervisningsmateriale og ofte stillede spørgsmål

* FM-radio er kun tilgængelig for bestemte områder. Den er ikke tilgængelig i Europa.
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Ekstraudstyr
Følgende udstyr leveres ikke med din afspiller, men kan købes separat. Du kan finde udstyret på
www.philips.com/GoGearshop (Europa) eller www.store.philips.com (USA).
Docking station

Sammelkobl og forbind afspilleren til dit stereoanlæg eller tv for at dele musik eller for at se
billedpræsentationer.
GoGear kontroletui

Beskyt din afspiller og kontrollér din musik
Forbindelseskabel til digitalkamera

Overfør dine digitalkamera- billeder til afspilleren og frigør lagerplads på dit digitalkamera.*
*Se på 52 for at se en liste over de understøttede kameraer.
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Registrér dit produkt
Vi anbefaler, at du registrerer dit produkt og herved får adgang til gratis opgraderinger. For at registrere dit
produkt, skal du gå ind på www.philips.com/register, så vi kan informere dig, så snart nye opdateringer er
tilgængelige.

Yderligere information
Besøg www.philips.com/support eller www.usasupport.philips.com (for beboere i USA)
Indtast dit produktmodelnummer for at se:
-

OSS, ofte stillede spørgsmål
Sidste nye brugervejledninger
Undervisningsmateriale
Sidste nye pc-software downloads
Firmware opgraderingsfiler

Model- og produktionsnumrene findes på mærkatet, som sidder bagerst på produktet.

Tilslut og oplad
1.

Slut den medfølgende multistrøm-adaptor/-oplader til din afspiller ved at sætte den ind i "dc-in"konnektoren i bunden af afspilleren og sæt herefter den anden ende i et standard tilslutningssted.

2.

Batteriet vil være fuldt opladet på 4 timer, når det oplades for første gang, og 70% opladet i 1 time ved
hurtigopladning.

3.

Afspilleren er fuldt opladet, når opladerindikeringen stopper og

vises.

Batteriniveau-indikation
Det anslåede batteriniveauer for dit batteri angives som følgende:
Batteriet erfuldt opladet
Batteriet er halvt opladet
Batteriet er halvt opladet
Batterietniveauet er lavt
Batteriet er tomt
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Når batteriet er næsten tomt, vil følgende lavstrøms-advarsels-skærm blinke og udsende en biptone. Når du
hører et dobbeltbip, vil din afspiller blive slukket inden for 60 sekunder. Alle indstillinger og ufuldendte
optagelser vil blive gemt, før afspilleren bliver slukket.

Installering
1.

Sæt den cd, der følger med dit produkt, i cd-rom-drevet på din pc'er.

2.

Følg instruktionerne på skærmen for at gennemføre installeringen af Windows Media Player (med de
nødvendige plug-ins) og Philips Device Manager.
VIGTIGT!
For USA: Der er to cd'er, og de er begge nødvendige til installeringen.

3.

Du skal evt. genstarte din pc efter softwareinstalleringen.

4.

Hvis installations-programmet ikke starter automatisk, så gennemse cd-indholdet via Windows Explorer
og kør programmet ved at dobbeltklikke på filen, der slutter med .exe.

5.

Systemkrav:
-

Windows® XP (SP2 eller senere)
Pentium kategori 300 MHz processor eller større
128 MB RAM
500 mb harddiskplads
Internetforbindelse
Microsoft Internet Explorer 6.0 eller senere
Usb-port
Har du mistet din cd? Bare rolig, du kan downloade cd-indholdet fra www.philips.com/support eller
www.usasupport.philips.com (for beboere i USA).

Overfør
Du kan overføre musik og billeder til din afspiller ved hjælp af Windows Media Player. Se "Organisér og
synkronisér billeder og musik med Windows Media Player" på side 10 for yderligere oplysninger.
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God fornøjelse!
At tænde og slukke
For at tænde (on), så tryk og hold ned på
afspilleren tændes.

ON/OFF HOLD

slideren i

ON/OFF

position i 3 sekunder, indtil

For at slukke(off), så tryk og hold ned på ON/OFF HOLD slideren i ON/OFF position i 3 sekunder, indtil afspilleren
slukkes.
BEMÆRK!
Din afspiller slukkes automatisk (off), hvis der ikke foregår aktivitet eller spilles musik i 10 minutter. Den
sidste afspilningsstatus vil blive gentaget, næste gang afspilleren tændes, medmindre afspilleren har været
slukket i længere tid, eller hvis batteri-niveauet var lavt, da afspilleren blev slukket.

Nulstil
Hvis det usandsynlige skulle forekomme, at din afspiller blokerer, så gå ikke i panik. Du skal bare trykke og holde
ned på ON/OFF HOLD sliderentil ON/OFF position og trykke på VOLUME + på samme tid. Tryk ned indtil
afspilleren slukkes.



NB!
Det eksisterende indhold på din afspiller vil ikke blive slettet, hvis du nulstiller din afspiller.
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Din GoGear afspillerfunktioner
Overblik over kontrolfunktioner og
forbindelser
Stik til hovedtelefoner

Optagemikrofon

Volumenop/ned linje
On/Off/Hold
(tast lås) slider
Tilbage/forrige tast

Frem/næste tast

Venstre/tilbage tast

Højre/vælg tast

Menutast

Play/pause tast
Tryk på
ON/OFF HOLD

For at
(kør ned og hold nede i ca. 3

Tænde/slukke

(kør op)

Låse alle kontroltaster

sekunder)
ON/OFF HOLD

2;

Afspille/pause sange
Stoppe radioafspilningen

J(

Gå tilbage til en tidligere sang
Hurtig tilbagespoling

§

Hop til næste sang
Hurtig fremadspoling

+ VOLUME -

Kontrollere volumen

1

Gå tilbage til en tidligere menu/funktion

2

Vælg funktion
Gå til næste funktion

LODRET BERø RINGSPANEL

Rulle gennem listerne

MENU

Giver adgang til listen med menuvalg
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Hovedmenu
Følgende er tilgængeligt fra din afspillers hovedmenu:
Menu

For at

MUSIK

Afspille dine digitale musiknumre

BILLEDER

Se billeder

RADIO*

Lytte til radio

OPTAGELSER

Foretage eller lytte til optagelser

INDSTILLINGER

Tilpasse indstillingerne til din afspiller

SPILLER NU

Gå til afspilningsskærmen



NB!
Tryk og hold ned på 1 for at vende tilbage til hovedmenuen.

Navigering
Din afspiller har berøringsfølsomme kontrolfunktioner, der reagerer på dine fingerberøringer. Det LODRETTE
BERø RINGSPANEL (se billedet) bruges til at rulle gennem listerne. Det reagerer på følgende fingerbevægelser:
Handling

Beskrivelse

Funktion

En let berøring øverst eller
nederst på berøringspanelet

Bevæg gradvist op eller ned

Tryk og hold fingeren øverst eller
nederst på berøringspanelet

Ruller gennem en liste i tiltagende
hastighed (super-rul)

Let slag

Hold
*

FM radio er kun tilgængelig for bestemte områder. Den er ikke tilgængelig i Europa.
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Bevæg fingeren øverst til nederst,
eller nederst til øverst

Rulle gennem lister

Hurtig glidning op eller ned

Listen vil rulle hurtigt, som et hjul
(svinghjul) og herefter gradvist
sagtne farten

En let berøring midt på

Stoppe listen i at rulle

Stryge

Glidning

Let slag
Super-rul
Super-rul giver dig mulighed for at finde dine favoritsange hurtigt. Når der rulles hurtigt gennem en liste med
sange, kunstnere, album eller genrer, vil et super-rul-bogstav (det første bogstav i sangen, kunstneren, album
eller genren) blive fremhævet for at oplyse dig om, hvor du er på listen.
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Organisér og synkronisér billeder
og musik med Windows Media
Player
Dette afsnit beskriver den grundlæggende betjening og de trin, du skal følge, så du effektivt kan overføre musik
og billeder til din afspiller. For yderligere information, slå op i Windows Media Player hjælpefunktion på din
pc'er.

Musik
Tilføj sange til Windows Media Player-biblioteket
Sange, der allerede er på din pc'er
1.

Start Windows Media Player ved at klikke på følgende ikon på dit skrivebord.

2.

Vælg Library (biblioteks) tasten for at få adgang til mediebiblioteket.
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3.

Klik på Add to Library (føj til bibliotek) nederst til venstre på skærmen.

4.

Du kan vælge at tilføje filer fra en mappe, url, ved at søge på din pc'er, etc.

Overføre sange fra en cd
Hvis du vil overføre musik fra en cd til din afspiller, skal du først oprette en digital kopi af musikken på din pc.
Dette kaldes for ripping.
1.

Start Windows Media Player.

2.

Indsæt lyd-cd'en.

3.

Vælg Rip (rip) tasten for at vise en liste med musiknumre på din cd.

4.

Hvis din pc'er er har Internetforbindelse, vil albumoplysningerne automatisk blive indhentet, så du ikke
behøver at indtaste sangtitlerne eller andre oplysninger manuelt.

5.

Hvis dette ikke sker, så kontrollér, at du har Internetforbindelse og klik på Find Album Info (find
albumoplysninger).
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6.

Vælg de musiknumre , du vil rippe og klik på Rip Musik (rip musik) øverst i menulinjen.

7.

Musiknumrene vil blive konverteret til digitale kopier og føjet til Windows Media Player biblioteket.

Køb af sange online
Hvis du vil købe musik online, skal du vælge en musikforretning.
1.

Klik på den lille trekant øverst til højre på skærmen og vælg Browse all Online Stores (gennemse alle
onlineforretninger).

2.

Vælg en forretning og følg skærminstruktionerne.

3.

Når du har købt en sang eller et album, vil den fremtræde i Windows Media Player biblioteket.

Synkronisering af Windows Media-biblioteksindholdet
med din afspiller
Når du forbinder afspilleren til din computer for første gang, vil Windows Media Player automatisk starte
Device Setup Wizard (guiden til opsætning af nyt udstyr). Du kan vælge at synkronisere din afspiller med
Windows Media Player biblioteket automatisk eller manuelt.
Automatisk synkronisering
Når du starter Windows Media Player og forbinder din afspiller til din computer, vil indholdet på din afspiller
blive opdateret automatisk ifølge den synkroniseringsindstilling, du har angivet.
Manual synkronisering
Når du starter Windows Media Player og forbinder din afspiller til din computer, vil indholdsopdateringen ikke
starte, før du har valgt inhold og angivet den rækkefølge, som de skal synkroniseres i.

Indstilling af automatisk synkronisering
1.

Start Windows Media Player.

2.

Forbind din afspiller til computeren ved hjælp af det medfølgende usb-kabel.
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3.

Vælg Sync (synkroniserings) - tasten og klik på Sync settings (synkroniseringsindstillinger) eller Set up Sync
(indstil synkronisering).

4.

Synchronisation settings (synkroniseringsindstillings) dialogfeltet vil blive vist.

5.

Vælg Synchronise device automatically (synkronisér udstyr automatisk) afkrydsningsfeltet.

6.

Vælg de afkrydsningsfelter, der svarer til de afspilningslister, som du vil synkronisere.

7.

Klik på OK.

Indstilling af manuel synkronisering
1.

Start Windows Media Player.

2.

Forbind din afspiller til computeren ved hjælp af det medfølgende usb-kabel.
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3.

Vælg Sync (synkroniserings) - tasten.

4.

I menuen i højre rude, vælg Philips eller Philips GoGear som destination.

5.

Hvis de ikke er på listen, så klik på F5 for at opdatere og prøv igen.
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6.

Vælg Library (biblioteks) tasten for at få adgang til mediebiblioteket.

7.

Klik for at fremhæve den sang, du ønsker at kopiere.

8.

Højreklik på sangen og vælg Add til (føj til) > Sync List (synkroniseringslisten).
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9.

Eller træk og slip sangen til Sync List (synkroniseringslisten) i højre rude.

10. Klik på Start Sync (start synkroniserings) knappen nederst på skærmen for at starte synkroniseringen.
Forløbet vil blive vist lige over Start Sync (start synkroniserings) knappen.



NB!
Vi anbefaler, at du altid anvender Windows Media Player til overførsel af musik til din
afspiller. Men hvis du ønsker at bruge Windows Explorer, så husk altid at kopiere musik til
medie/musik-mappen, for ellers vil sangene hverken blive vist eller afspillet på din afspiller.

Windows Media Player-afspilningsliste
Oprettelse af en afspilningsliste
1.

Start Windows Media Player.

2.

Vælg Library (biblioteks) tasten for at få adgang til mediebiblioteket.

3.

Klik for at fremhæve et nummer

4.

Højreklik på sangen og vælg Add to (føj til) > Additional Playlist... (anden afspilningsliste...).
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+Add to Playlist HÎLVKNCHURKNPKPIUNKUVG FKCNQIHGNVGVXºNIGUGPGMUKUVGTGPFGCHURKNPKPIUNKUVGGNNGTMNKMR¹New
P[ HQTCVVKNHÎLGGPP[CHURKNPKPIUNKUVG



&GVPWOOGTFWJCTXCNIVXKNDNKXGHÎTVVKNCHURKNPKPIUNKUVGP



NB!
&WMCPXºNIGOGTGGPF¾VPWOOGTXGFCVVT[MMGQIJQNFGPGFR¹%VTN VCUVGPR¹FKV
VCUVCVWTJGTGHVGTMCPFWMNKMMGHQTCVXºNIGGVJXKNMGVUQOJGNUVCPVCNUCPIG
(QTCVXºNIGHQTVNÎDGPFGPWOTGR¹GPNKUVGMNKMMGTFWR¹HÎTUVGPWOOGTQIJGTGHVGTVT[MQI
JQNFPGFGR¹5JKHV VCUVGPR¹FKVVCUVCVWTQIMNKMR¹FGVUKFUVGPWOOGTKNKUVGPUQOFWXKN
XºNIG

Overførsel af afspilningslister
&WMCPQXGTHÎTGCHURKNPKPIUNKUVGTVKNFKPCHURKNNGTXKCFGPCWVQOCVKUMGU[PMTQPKUGTKPIUHWPMVKQPR¹Windows Media
Playeren 5G+PFUVKNNKPICHCWVQOCVKUMU[PMTQPKUGTKPIRCUKFGHQTGPVTKPXKUXGLNGFPKPI


8ºNISync U[PMTQPKUGTKPIU VCUVGP



-NKM R¹ Sync settings U[PMTQPKUGTKPIUKPFUVKNNKPIGT  GNNGT Setup Sync U[PMTQPKUGTKPIUQRUºVPKPI  XºNI
CHMT[FUPKPIUHGNVGV Synchronise device automatically U[PMTQPKU¾T WFUV[T CWVQOCVKUM  QI XºNI FGP
CHURKNPKPIUNKUVGUQOUMCNU[PMTQPKUGTGUOGFCHURKNNGTGP

Styring af dine numre og afspilningslister i Windows Media
Player
Slette numre fra Windows Media Player-biblioteket


-NKMHQTCVHTGOJºXGGVGOPG
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2. Højreklik og vælg Delete (slet) for at slette emnet.

✔

NB!
Det er ikke muligt at slette afspilningslister på din GoGear-afspiller via Windows Media Player.
Du kan kun slette afspilningslisten via selve udstyret eller via Windows Explorer.

Slet numre på din afspiller
Tilslut din afspiller til computeren.Vælg de sange, som du ønsker at slette fra din afspiller, i ruden "dele på
apparatet".Tryk på tasten Delete på din computers tastatur.

Redigering af sangoplysninger via Windows Media Player
1.Vælg Library (biblioteks) tasten.
2. Markér det nummer, som du vil redigere, højreklik og vælg Edit (redigér).
3. Redigér direkte i tekstfeltet.

Søgning efter sange via Windows Media Player
1.Vælg Library (biblioteks) tasten.
2. Indtast en søgning i søgefeltet.
3. Klik på Search (søg) for at starte søgningen.
4. En liste med numre, der indeholder søgeindholdet, vil blive vist.
5. Du kan afspille, overføre, slette, føje tii synkroniseringslisten, etc.

Billeder
VIGTIGT!
Kontrollér, at Philips Device plug-inen er installeret på din computer Denne plug-in er nødvendig for at
aktivere billed-understøtningen på din afspiller. Den bliver automatisk indstalleret fra den medfølgende cd,
når du klikker på Install (installér) i Install software (installer software)-dialogfeltet.
For at kontrollere om denne plug-in er blevet installeret, så gå til Control Panel (kontrolpanel) > Add or
Remove Programs (tilføj eller slet programmer) og kontrollér om Philips Device Plug-in (Philips-udstyrets
plug-in) er listet.

Aktivering af billedunderstøtning
1. Start Windows Media Player.
2. Gå til Tools (værktøjer) > Options (indstillinger) > Player (afspiller).
3. Kontrollér, at afkrydsningsfeltet Enable picture support for devices (aktivering af billedunderstøtning
til udstyr) er markeret.
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Tilføj billeder til Windows Media Player-biblioteket
1.

Start Windows Media Player.

2.

Vælg Library (biblioteks) tasten for at få adgang til mediebiblioteket.

3.

Klik på Add to Library (føj til bibliotek) nederst i venstre hjørne på skærmen.

4.

Vælg Add Folder... (tilføj mappe...).

5.

Vælg den mappe, hvor du vil gemme dine billeder og tryk på OK.
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Overfør billeder til din afspiller
VIGTIGT!
Billeder kan kun overføres ved hjælp af Windows Media Player. Hvis de trækkes og slippes ved hjælp af
Windows Explorer, vil de ikke blive vist på dit udstyr.
1.

Forbind din afspiller til din computer.

2.

Start Windows Media Player.

3.

Vælg Sync (synkroniserings) tasten.

4.

I menuen i højre rude, vælg Philips eller Philips GoGear som destination.

5.

Hvis de ikke er på listen, så klik på F5 for at opdatere og prøv igen.
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6.

Vælg Library (biblioteks) tasten for at få adgang til mediebiblioteket.

7.

Klik på All Pictures (alle billeder) i venstre rude for at se listen med billeder.

8.

Klik for at fremhæve det billede, du ønsker at kopiere til din afspiller.

20

9.

Højreklik på billedet og vælg Add to (føj til) > Sync List (synkroniseringslisten).

10. Eller træk og slip billedet til Sync List (synkroniseringslisten) i højre rude.
11. Klik på Start Sync (start synkroniserings) knappen nederst på skærmen for at starte synkroniseringen.
Forløbet vil blive vist lige over Start Sync (start synkroniserings) knappen.
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12. En pop-up-besked vil blive vist og informerer dig om synkroniseringsforløbet.

13. Når pop-up-beskeden forsvinder, er overførslen gennemført, og du kan frakoble din afspiller.
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Specificeret betjening
Musikindstilling
Din afspiller er allerede udstyret med et par musiknumre. Du kan overføre din digitale musik og billedsamling
fra din computer til din afspiller ved hjælp af Windows Media Player. Der findes yderligere information om
musikoverførsel på side 10.

Find din musik
1.

Fra hovedmenuen vælg MUSIC (MUSIK) for at få adgang til musikindstillingen. Du kan søge fra de følgende
musikinstillinger:

Musik
Afspilningslister

2 Igangværende

afspilningsliste
Mest afspillede

2 Numre listede i

afspilningsrækkefølge
Numre listede i mest
afspillede rækkefølge

Afspilningsliste i
alfabetisk orden
Alle numre

2 Bland alle
Alfabetisk listede
numre

Kunstnere

2 Alfabetisk listede
kunstnere

2 Alle numre

2 Numre i

albumrækkefølge
Album i alfabetisk
orden

Album

2 Alfabetisk listede

2 Numre listede i

2 Alfabetisk listede

2 Alfabetisk listede

album

Genrer

genrer

albumrækkefølge

kunstnere

2 Alle numre
Kunstneralbum i
alfabetisk orden

2.

Brug det LODRETTE BERø RINGSPANEL til at rulle op eller ned i indstillingerne.

3.

Tryk på 2 for at vælge eller tryk på 1 for at gå tilbage til det forrige niveau.

4.

Tryk på 2; for at afspille dit valg.



2 Numre i

albumrækkefølge

NB!
Superplay™ giver dig mulighed for at afspille den valgte musik eller album direkte fra et
tilfældigt sted fra niveau 2 til niveau 6 ved at trykke på 2; i valgfunktionen.

23

Kontroller
Under musikafspilningen kan du gøre følgende:
For at

Gøre dette

Afspille/pause musik

Tryk på 2;

Gå til næste nummer

Tryk på §

Gå til forrige nummer

Tryk på J(

Fremadsøgning

Tryk og hold ned på §

Tilbagesøgning

Tryk og hold ned på J(

Gå til indstillingsmenuen

Tryk på MENU

Tilbage til gennemse

Tryk på 1

Afspilningsindstilling
Du kan indstille din afspiller til at spille musiknumre i tilfældig rækkefølge (Shuffle All (bland alle)
gentagne gange (Repeat One (gentag én)
eller Repeat All (gentag alle)
).
1.

Fra hovedmenuen vælges Settings (indstillinger) > Play mode (afspilningsindstilling).

2.

Brug det LODRETTE BERø RINGSPANEL til at rulle op eller ned i indstillingerne.

3.

Tryk på 2 for at vælge en funktion.

4.

Tryk på 2 igen for at fravælge en funktion.

) eller

Mens du afspiller musik, kan du se følgende skærm over den aktive afspilningsindstilling.



NB!
Du kan også få adgang til ovenstående afspilningsindstilling, mens du afspiller musik, ved at
trykke på MENU.
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Lydindstillinger
Du kan indstille din afspiller til at spille musiknumre med forskellige equalizerindstillinger.
1.

Fra hovedmenuen vælges Settings (indstillinger) > Sound Settings (lydinstillinger).

2.

Brug det LODRETTE BERø RINGSPANEL til at rulle gennem listen med funktioner: SRS WOW (srs wow),
Rock (rock), Funk (funk), Techno (tekno), HipHop (hiphop), Classical (klassisk), Jazz (jazz), Spoken
Word (tale), Custom (tilpasset) eller Off (off).

3.

Tryk på 2 for at vælge.

4.

Tilpasningsindstillingerne giver dig mulighed for at specificere din ønskede equalizerindstilling ved at
justere de individuelle indstillinger for bas (B), lav (L), mid (M), høj (H) og diskant (T).

Playlist on the go (igangværende afspilningsliste)
Playlist on the go (igangværende afspilningsliste), er en afspilningsliste, der kan oprettes på afspilleren, mens
denne er aktiv.
Alle sange vil blive vist og listede i afspilningsorden i afspilningslisten. Nye sange bliver automatisk føjet til sidst
på afspilningslisten.

Tilføje sange til den igangværende afspilningsliste
Du kan tilføje dine favoritsange, album, kunstnere og genrer til Playlist on the go (den igangværende
afspilningsliste) under musikafspilningen.
1.

Tryk på MENU.

2.

Vælg Add to Playlist on the go (føj til igangværende afspilningsliste).
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3.

En besked [item name] added to playlist on the go ([emnenavn] føjet til den igangværende
afspilningsliste) vil blive vist.

Du kan også føje sange, album, kunstnere og genrer til Playlist on the go (den igangværende afspilningsliste) fra
musikbiblioteket.
1.

Tryk på MENU og vælg Add to Playlist on the go (føj til igangværende afspilningsliste).

2.

En besked [item name] added to playlist on the go ([emnenavn] føjet til den igangværende
afspilningsliste) vil blive vist.

Afspilning af den igangværende afspilningsliste
1.

Vælg Music (musik) > Playlists (afspilningslister) > Playlist on the go (igangværende afspilningliste),

2.

Vælg din afspilningsliste og tryk på 2;.

Slet Playlist on the go (den igangværende afspilningsliste)
Du kan slette alle sangene fra Playlist on the go (den igangværende afspilningsliste).
1.

Vælg Music (musik) > Playlists (afspilningslister) > Playlist on the go (igangværende afspilningliste),

2.

tryk på MENU og vælg Clear Playlist on the go (slet igangværende afspilningsliste).



NB!
Dette vil slette numrene fra Playlist on the go (den igangværende afspilningsliste) men vil
ikke slette dem fra din afspiller.

Gem igangværende afspilningsliste
Du kan gemme Playlist on the go (den igangværende afspilningsliste). Den vil blive gemt under et andet navn
og Playlist on the go (den igangværende afspilningsliste) vil blive tømt.
1.

Under musikafspilningen, tryk på MENU.

2.

Vælg Save playlist on the go (gem igangværende afspilningsliste).

3.

Beskeden Save playlist on the go? (gem igangværende afspilningsliste?) vil blive vist.

4.

Vælg Save (gem) for at bekræfte.

5.

Beskeden Playlist-on-the-go saved as: (igangværende afspilningsliste gemt som:) Playlist-on-the-go AAAAMM-DD-XX (igangværende afspilningsliste AAAA-MM-DD-XX) vil blive vist.

Slet sange fra Playlist on the go (den igangværende afspilningsliste)
Du kan slette specifikke sange fra Playlist on the go (den igangværende afspilningsliste).
1.

Vælg sangen fra Music (musik) > Playlists (afspilningslister) > Playlist on the Go (igangværende
afspilningsliste).

2.

Tryk på MENU og vælg Remove track from list (slet fra afspilningsliste).
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3.

Beskeden Remove [song name] from playlist? (slet [sangtitel] fra den igangværende afspilningsliste?) vil
blive vist.

4.

Vælg Remove (slet) for at slette sangen fra Playlist on the go (den igangværende afspilningsliste).

5.

Beskeden [song name] has been removed from playlist ([sangtitel] er slettet fra den igangværende
afspilningsliste) vil blive vist.

BEMÆRK!
Sangen slettes kun fra afspilningslisten, den bliver ikke slettet fra afspilleren.
Mest afspillede
Du kan afspille dine top-100 mest afspillede sange ved at vælge denne afspilningsliste.
1.

Fra hovedmenuen vælges Music (musik) > Playlists (afspilningslister) > Most played (mest afspillede).

2.

Listen viser de 100 mest afspillede sange på din afspiller. Den første sang på listen er den mest afspillede
sang.

3.

Du kan nulstille afspilningstælleren via Settings (indstillinger) > Music library settings (musikbibliotekindstillinger) > Reset play count (nulstil afspilningstæller).

Andre afspilningslister
Du kan overføre afspilningslister til afspilleren ved hjælp af Windows Media Player. Referér til afsnittet i
Windows Media Player page 18 for yderligere oplysninger.

Slet afspilningsliste fra din afspiller
Du kan ikke slette afspilningslisten på din afspiller via Windows Media Player Vi anbefaler, at du gør det via
selve afspilleren.
1.

Afspil den afspilningsliste, du vil slette.

2.

Tryk på MENU.

3.

Vælg Delete playlist (slet afspilningsliste).

4.

Beskeden Delete [playlist name]? (slet [navnet på afspilningslisten]?) vil blive vist.
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5.

Vælg Delete (slet).

6.

Beskeden [playlist name] deleted! ([navnet på afspilningslisten] er slettet!) vil blive vist.

Klassificér dine numre
Du kan klassificere et nummer med 1-5 stjerner.
Hvis du vil klassificere det igangværende nummer, så tryk på
klassificerer du nummeret med 1 til 5 stjerner.

MENU

og vælg Rate (klassificér). Herefter

Du kan også klassificere sange, der ikke afspilles netop nu.
1.

Vælg sangen fra musikbiblioteket.

2.

Tryk på MENU og vælg Rate (klassificér).

3.

Du kan herefter klassificere nummeret med 1-5 stjerner.

4.

Næste gang du forbinder din afspiller til din computer og starter Windows Media Player, vil
klassificeringen af dine sange i Windows Media Player blive opdateret med oplysningerne fra din afspiller.

Spiller nu
Du kan gennemse dit musikbibliotek eller billeder, mens du lytter til musik.
For at gå tilbage til afspilningsskærmen, tryk på 1 for at navigere tilbage til hovedmenuen og vælg Now Playing
(spiller nu).
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Billeder
Du kan se dine favoritbilleder på din afspiller. Når du gennemser dine billeder, kan du lytte til musik eller radio
på samme tid.

Overføring af billeder til din afspiller
Fra en pc'er
Du kan overføre billeder fra din pc'er til din afspiller ved hjælp af Windows Media Player. Se "Organisér og
synkronisér billeder og musik med Windows Media Player" pa side 10 for yderligere oplysninger.

Fra et kamera
Din afspiller kan fungere som et billedlager-apparat. Du kan forbinde den til dit digitalkamera* og overføre dine
billeder fra dit kamera til din afspiller.
1.

Forbind dit kamera til din afspiller med digitalkameraets forbindelseskabel. (Dette er ekstraudstyr, som ikke
følger med din afspiller. Se "Ekstraudstyr" på side 2 for yderligere oplysninger)

2.

Forbind den smalle ende af kablet til kameraet og den større ende til din afspiller.

3.

Tænd for både kameraet og din afspiller.

4.

Når kameraet er genkendt, vil afspilleren stoppe dens igangværende aktivitet og skifte til kameratilslutningsindstillingen.

5.

Beskeden [XX]GB available. Copy all pictures from camera? ([XX]gb tilgængelig. Kopier alle billeder fra
kamera?) bliver vist.

6.

Tryk på 2 for at bekræfte.

*Se page 52 for at se en liste over de understøttede kameraer.
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7.

Beskeden Busy transferring. Do not disconnect (Optaget med overførsel. Frakobl ikke) bliver vist.

8.

Dette vil blive efterfulgt af en pop-up-besked:
Transfer completed. [number] pictures copied to <new folder name> (overførsel gennemført. [antal]
billeder kopieret til <nyt mappenavn>).

9.

Det er nu sikkert at koble dit kamera fra afspilleren. Afspilleren vil gå tilbage til Pictures (billed) menuen.

10. Et nyt billedalbum vil blive oprettet, hver gang billeder bliver overført fra dit kamera til afspilleren. For at
finde dette album, så vælg Pictures (billeder) fra hovedmenuen
11. Vælg From camera (fra kamera) album for at se de billeder, som du har overført fra dit kamera.
BEMÆRK!
Når billeder fra kameraet bliver vist som en billedpræsentation på tv, er minimums-tidsintervallet mellem
billederne 10 sekunder.
Den samlede billedstørrelse på de billeder, der er overført fra kameraet, er lidt mindre end for dem, der
overføres fra en pc.

Uploade billeder fra afspilleren til din pc'er
1.

Forbind din afspiller til din computer.

2.

Din afspiller vil blive genkendt som Philips eller Philips GoGear i Windows Explorer.

3.

Gå til Media (medie) > Pictures (billeder) > From camera (fra kamera).

4.

Træk og slip dine billeder til en ønsket destination på din pc.
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Find billeder på din afspiller
Billederne på din afspiller bliver organiseret i album, som minder om den måde, som de er organiserede i
Windows Media Player.
1.

Når du vælger Pictures (billeder) fra hovedmenuen, vil du se en liste over alle billedalbum.

2.

Vælg det billedalbum, du ønsker at se. Du vil se en miniaturevisning over alle billeder i albummet.

3.

Brug det LODRETTE BERø RINGSPANEL til at rulle ned med og til at vælge det billede, du vil se i fuld størrelse.

4.

Du kan også gennemse dine billeder i hel størrelse ved at trykke let øverst eller nederst på det LODRETTE
BERø RINGSPANEL for at gå til næste eller forrige billede.

Billedpræsentation
En billedpræsentation vil vise alle billeder i et album i fuld størrelse. Den vil automatisk gå videre til det næste
billede med et angivet interval. Baggrundsmusik kan afspilles fra én angivet afspilningsliste under en
billedpræsentation.

31

Start en billedpræsentation
1.

Fra hovedmenuen vælg Pictures (billeder).

2.

Vælg det billedalbum, du ønsker at se.

3.

Du kan starte en billedpræsentation i en albumliste, miniaturevisning eller i hel billedstørrelse.

4.

Tryk på MENU og vælg Start slide show (start billedpræsentation).

5.

Du kan stoppe billedpræsentationen ved at trykke på 1.

Billedpræsentationsmusik
Du kan afspille baggrundsmusik under en billedrepræsentation ved at anvise en afspilningsliste i Slide show
settings (billedpræsentationsindstillinger). Du kan vælge at afspille en tilfældig afspilningsliste under en
billedrepræsentation.
1.

Fra hovedmenuen, vælg Pictures (billeder).

2.

Tryk på MENU og vælg Slide show settings (billedpræsentationsindstillinger) > Slideshow music
(billedpræsentationsmusik) og vælg én af afspilningslisterne.
BEMÆRK!
Under en billedpræsentaion kan du ikke pausere, afbryde eller spole din musik hurtigt frem/tilbage.

Tilpasning af billedpræsentationsindstillinger
Du kan tilpasse billedpræsentationsindstillingerne
(billedpræsentationsindstillinger).

ved

hjælp

af

menuen

Slide

show

settings

Indstillinger

Valgmuligheder

Beskrivelse

Billedpræsentationsmusik

Alfabetisk afspilningsliste/ingen

Vælg, hvilken afspilningsliste der
skal spille i baggrunden under
billedpræsentationen.

Overgange

Off/ lodret overblænding/ fortonede

Vælg overgangseffekten mellem
billederne

Tid pr. billede

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

Vælg at indstille tiden mellem
billederne

Blandet billedpræsentation

On / Off

Vælg at vise billeder i tilfældig
eller i albumrækkefølge

Gentag billedpræsentation

On / Off

Vælg at gentage billeder

Tv-indstillinger

Ntsc (USA) / pal (Europa)

Vælg den tv-indstilling, dit tv
fungerer med

Tv-billedpræsentation
Din afspiller understøtter tv-billedpræsentation.
1.

Forbind din afspiller til tv'et ved hjælp af docking-stationen. (som er ekstraudstyr og ikke følger med din
afspiller)

2.

Vælg av-kanalen på dit tv.

3.

Vælg Pictures (billeder) fra hovedmenuen på din afspiller.

4.

Vælg det album, du ønsker at se.
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5.

Tryk på MENU, vælg Slide show settings (billedpræsentationsindstillinger) > TV settings (tv -indstillinger)
og vælg mellem NTSC eller PAL alt efter hvilken dit tv understøtter. Tv'er i Europa understøtter generelt
"pal", og tv'er i USA understøtter generelt ntsc.

6.

Vælg Start slide show (start billedpræsentation).

7.

Billederne vil blive vist på din tv-skærm.

Radio*
Tilslut hovedtelefonen
Hovedtelefonen fungerer som en radioantenne Kontrollér, at den er tilsluttet korrekt for at garantere en
optimal modtagelse.

Vælg dit FM-område
Fra hovedmenuen vælges Settings (indstillinger) > Radio settings (radioindstillinger).
Område

Frekvensområde

Indstillingstrin

Europa

87,5 -108 MHz

0,05 MHz

Det amerikanske kontinent

87,5 -108 MHz

0,1 MHz

Asien (samme som Europa)

87,5 -108 MHz

0,05 MHz

Auto-indstilling
Fra hovedmenuen vælg Radio (radio) for at få adgang til radioindstillingen.
Radioen vil starte afspilningenfra den sidst aflyttede station.
1.

*

For at finde radiostationerne med de stærkeste signaler, der er tilgængelige i dit område, tryk på MENU og
vælg Auto tune (auto-indstilling).

FM-radio er kun tilgængelig for bestemte områder. Den er ikke tilgængelig i Europa.
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2.

Afspilleren vil søge efter de stationer med de stærkeste signaler og gemme dem som forhåndsindstillede.
Du kan maksimalt forhåndsindstille 20 radiostationer.

Afspilning af en forhåndsindstillet radiostation.
1.

Fra hovedmenuen vælg Radio (radio) for at få adgang til radioindstillingen.

2.

Tryk på J( eller § for at gennemse dine forhåndsindstillede stationer.

For en hurtig adgang til en bestemt forhåndsindstillet station, tryk på
forhåndsindstillet) og udvælg den ønskede station fra listen.

MENU,

vælg Select preset (vælg

Manuel indstilling
1.

Bank let nederst eller øverst på det LODRETTE BERø RINGSPANEL for en gradvis indstilling.

2.

Frekvenslinjen indikerer frekvensændringen.

3.

Tryk og hold ned på den øverste/nederste del af det
tidligere/næste tilgængelige radiostation.

4.

Beskeden Searching (søger) vil blive vist og stopper, når en station med et stærkt radiosignal er fundet.

LODRETTE BERø RINGSPANEL,

for at søge efter den
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Gem en station som forhåndsindstillet
1.

I radioindstilling, tryk på MENU og vælg Save preset (gem forhåndsindstillet).

2.

Vælg det forhåndsindstillingsnummer, som du vil gemme stationen under.

3.

Tryk på 2 for at gemme stationen.

Optagelser
Du kan lave stemme-, radio*- eller line-indgang-optagelser ved hjælp af din afspiller.

Lav mikrofonoptagelser
1.

*

Fra hovedmenuen, vælg Recordings (optagelser).

FM-radio er kun tilgængelig for bestemte områder. Den er ikke tilgængelig i Europa.
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2.

Vælg Start MIC recording (start mikrofonoptagelse) for at starte en stemmeoptagelse.

3.

Din afspiller vil vise den følgende optagelsesskærm.

4.

Tryk på 1 for at stoppe og gemme stemmeoptagelsen.

5.

Afspilleren vil vise gemme-forløbet..

6.

Din stemmeoptagelse vil blive gemt på din afspiller som en pcm-fil (.wav-filtype). Du kan finde denne fil
under Recordings (optagelser) > Recordings Library (optagelsesbibliotek) > MIC recordings
(mikrofonoptagelser).

Lav FM-optagelser*
1.

Mens du lytter til radioen, tryk på MENU.

2.

Vælg Start FM recording (start FM-optagelse).

3.

Tryk på 1 for at stoppe og gemme FM-optagelsen.

4.

Din FM-optagelse vil blive gemt på din afspiller som en pcm-fil (.wav-filtype). Du kan finde denne fil under
Recordings (optagelser) > Recordings library (optagelsesbibliotek) > FM recordings (FM-optagelser).

*

FM-radio er kun tilgængelig for bestemte områder. Den er ikke tilgængelig i Europa.
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Upload dine optagelser til computeren
1.

Forbind din afspiller til din computer.

2.

Din afspiller vil blive genkendt som Philips GoGear i Windows Explorer.

3.

Data (medie)
(Data) > Recordings (optagelser). Der finder du FM recordings (FM-optagelser), Line-in
Gå til Media
recordings (line-indgang-optagelser) og Voice recordings (stemmeoptagelser) mapper.

4.

Træk og slip dine filer til en ønsket destination på din computer.

Indstillinger
1.

Fra hovedmenuen, vælg Settings (indstillinger).

2.

Brug det LODRETTE BERø RINGSPANEL for at vælge en funktion.

3.

Tryk på 2 for at gå til det næste niveau eller 1 for at gå tilbage til det forrige niveau.

4.

Tryk på 2 for at bekræfte dit valg.

5.

Tryk på 1 for at forlade Settings (indstillings) menuen.

Følgende funtioner er tilgængelige:
Indstillinger

Valgmuligheder

Beskrivelse

Sprog

Engelsk, fransk, italiensk,
tysk, spansk, hollandsk,
svensk, portugisisk,
simplificeret kinesisk,
traditionelt kinesisk,
koreansk, japansk

Vælg sproget, der skal vises på
skærmen
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Afspilningsindstilling

Bland alle

On/off

Vælg bland til "on" for at afspille
de udvalgte numre i tilfældig
rækkefølge

Gentag

Gentag ikke /
gentag én gang/
gentag alle

Vælg gentag én gang eller gentag
alle for at gentage de valgte
numre

Lydindstillinger

SRS WOW, rock, funk,
tekno, hiphop, klassisk,
jazz, tale, tilpas, off

Vælg den equalizer, som giver
den bedste musikoplevelse

Baggrundslys timer

10 sek / 30 sek / 45 sek
/ 60 sek

Vælg tid til displayets
baggrundslys

Kontrast

Niveau 1-6

Vælg kontrastniveau for at
justere lysstyrken.

Skins

Skin et

Gør din afspiller personlig med
dit favorit-skin

Skin to
Album cover

On/off

Vælg "on" for at vise albumcoveret, til den sang du afspiller

Sluk timer

15 min./ 30 min. / 60
min./ 90 min./ 120 min.
/ off

Vælg sluk timer for at slukke din
afspiller automatisk efter 15, 30,
60, 90 eller 120 minutter

Tid og dato

Indstil tid

(am/pm)

Indstil dato
Kliklyd

Information

Indstil din afspillers dato og tid
og vælg, om det skal vises.

Vis tid i overskriften

On/off

Udstyr

On/off

Vælg, om du vil høre en kliklyd
fra afspilleren, når du rører
styrepladen eller knapperne.

Hovedtelefoner

On/off

Vælg, om du vil høre en kliklyd
via hovedtelefonerne, når du
rører styrepladen eller
knapperne.

Informationsresumé

Kapacitet/
ledig plads/
firmwareversion/
supportsite/

Vis information om din afspiller

Callcenternummer
Musikbibliotekindstillinger

Nulstil afspilningstæller

Optagelsesindstillinger

Stilhedsdetektering

Radioindstillinger

Europa/USA/Asien

Nulstil tælleren for "de mest
spillede" afspilningslister
On/off

Stilhedsdetektering under lineindgang-optagelse vil dele
optagelsen i flere separate
numre
Vælg det område, hvor du vil
høre FM-radio
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&GOQKPFUVKNNKPI

5VCTV

5VCTVFGOQKPFUVKNNKPIGP VT[MR¹
RQYGTKUGMWPFGTHQTCV
HQTNCFGFGPPGKPFUVKNNKPI

(CDTKMUKPFUVKNNKPIGT

)GPQRTGV
HCDTKMUKPFUVKNNKPIGTPG

)GPQRTGVUVCPFCTF
HCDTKMUKPFUVKNNKPIGTPG

Anvend din afspiller til at gemme og
transportere datafiler
&W MCP CPXGPFG FKP CHURKNNGT VKN CV IGOOG QI VTCPURQTVGTG FCVCHKNGTUXGF CV MQRKGTG FCVCHKNGT VKN Data FCVC
OCRRGPR¹FKPCHURKNNGTXKCWindows Explorer

Opdatering af din afspiller
&KPCHURKNNGTUV[TGUCHGVKPVGTPVRTQITCOFGTMCNFGUHQTHKTOYCTG0[GWFICXGTCHHKTOYCTGVMCPWFIKXGUGHVGT
FWJCTCPUMCHHGVFKPCHURKNNGT
'V UQHVYCTGRTQITCO FGT JGFFGT Philips Device Manager XKN QXGTX¹IG HKTOYCTGUVCVWUUGP R¹ FKP CHURKNNGT QI
KPHQTOGTGFKIJXKUGVP[VHKTOYCTGGTVKNIºPIGNKIV&WUMCNJCXG+PVGTPGVHQTDKPFGNUGVKNFGVVG
+PUVCNN¾T Philips Device Manager HTC FGP OGFHÎNIGPFG EF GNNGT FQYPNQCF FGP UGPGUVG WFICXG HTC
YYYRJKNKRUEQOUWRRQTVGNNGTYYYWUCUWRRQTVRJKNKRUEQO HQTDGDQGTGK75#
*XGT ICPI FW HQTDKPFGT FKP CHURKNNGT VKN FKP EQORWVGT XKN Philips Device Manager CWVQOCVKUM HQTDKPFG VKN
+PVGTPGVVGVQIUÎIGGHVGTQRFCVGTKPIGT

Kontrollér manuelt, om dit firmware er up
to date


6ºPFFKPCHURKNNGTOGFFGPOGFHÎNIGPFGCEFECFCRVGT



(QTDKPFFKPCHURKNNGTVKNFKPEQORWVGT



5VCTVPhilips Device ManagerHTCStart UVCTV  Programs RTQITCOOGT  Philips Device Manager
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8ºNIFKVWFUV[T



-NKMR¹Update QRFCVGT 



Philips Device ManagerXKNMQPVTQNNGTGQOGVP[VHKTOYCTGGTVKNIºPIGNKIVR¹+PVGTPGVVGVQIKPUVCNNGTGFGV
R¹FKPCHURKNNGT



0¹T Update completed opdatering gennemført  DNKXGT XKUV R¹ UMºTOGP U¹ MNKM R¹ OK QI HTCMQDN
CHURKNNGTGP
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$GUMGFGPUpdating Firmware QRFCVGTKPICHHKTOYCTG XKNDNKXGXKUV



&KPCHURKNNGTGTMNCTVKNDTWIGHVGTIGPUVCTV

Fejlsøgning
Min afspiller springer numre over
&GVPWOOGTFGTDNGXURTWPIGVQXGTMCPXºTGDGUM[VVGV&GVMCPXºTGCVFWKMMGJCTTGVVKIJGFGTVKNCVURKNNG
FGVPWOOGTFGTDNGXURTWPIGVQXGTR¹FKPCHURKNNGT-QPVTQNN¾TOWUKMTGVVKIJGFGTPGOGFUCPINGXGTCPFÎTGP

Windows genkender ikke min afspiller
-QPVTQNN¾TCVFKPREMÎTGTOGF9KPFQYU:2

Min afspiller tænder ikke
&KVWFUV[TUDCVVGTKMCPXºTGNÎDGVVÎTHQTUVTÎORICGPNºPIGTGRGTKQFGWFGPDTWI
1RNCFFKPCHURKNNGT
+VKNHºNFGCHWFUV[TUHGLNHQTDKPFFKPCHURKNNGTVKNEQORWVGTGPQIDTWIPhilips Device ManagerVKNCVIGPQRTGVVGFKP
CHURKNNGT


5VCTVPhilips Device ManagerHTCStart UVCTV  Programs RTQITCOOGT  Philips Device Manager



8ºNIFKVWFUV[T
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3.

Vælg Repair (genopret)-tasten.

4.

Klik på Repair (genopret).

5.

Genoprettelsesprocessen starter.

VIGTIGT!
Alt indhold vil blive slettet fra din afspiller. Derfor skal du lave en sikkerhedskopi af dine filer, før du
genopretter. Efter genoprettelsen, skal du bare synkronisere din afspiller igen, for at overføre musik til din
afspiller.
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6.

Klik på Yes (ja) for at fortsætte.

7.

Når genoprettelsesprocessen er gennemført, så klik på OK og frakobl din afspiller.

8.

Beskeden Updating Firmware (opdatering af firmware) vil blive vist.

9.

Din afspiller er klar til brug efter genstart.
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Der er ingen musik på min afspiller efter en
overførsel
Hvis du ikke kan finde de sange, som du har overført til din afspiller, så kontrollér følgende:
1.

Overførte du ved hjælp af Windows Media Player? Filer, der overføres vha. andre midler, vil kun blive
genkendt som datafiler. De vil hverken blive vist i din afspillers musikbibliotek, og sangene kan heller ikke
afspilles.

2.

Er dine sange i mp3- eller wma-format? Andre formater vil ikke blive spillet på afspilleren.

Der er ingen billeder på min afspiller efter
en overførsel
Hvis du ikke kan finde billeder, som du har overført til din afspiller, så kontrollér følgende:
1.

Overførte du ved hjælp af Windows Media Player? Filer, der overføres vha. andre midler, vil ikke blive vist
på dit udstyr.

2.

Er Philips Device plug-inen installeret på din computer? Umiddelbart efter, at du har overført dine billeder
i Windows Media Player, bør du kunne se en Philips pop-up-besked på skærmen. Hvis det ikke sker, så
mangler plug-inen højst sandsynligt. For at kontrollere om denne plug-in findes på din computer, så gå til
Control Panel (kontrolpanel) > Add or Remove Programs (tilføj eller slet programmer) og kontrollér om
Philips Device plug-in er listet. Hvis ikke, så gen-installér softwaret fra den medfølgende cd.

3.

Det kan være, at du har frakoblet dit udstyr for hurtigt efter, at billedoverførslen i Windows Media Player,
blev afsluttet. Du skal altid vente på, at Philips pop-up-beskeden bliver vist og forsvinder igen, før du
frakobler dit udstyr.

4.

Er dine billeder i jpeg-format? Billeder i andre formater kan ikke overføres til din afspiller.

Min GoGear-afspiller blokerer
1.

Hvis det usandsynlige skulle forekomme, at din afspiller blokerer, så gå ikke i panik. Du skal bare trykke og
holde ned på ON/OFF HOLD sliderentil ON/OFF position og trykke på VOLUME + på samme tid. Hold ned
indtil afspilleren slukkes.

2.

Det eksisterende indhold på din afspiller vil ikke blive slettet.

3.

Hvis der ikke sker noget, så genoplad batteriet i mindst 4 timer, og prøv at tænde eller nulstille igen. Hvis
ikke dette virker, så er du måske nødt til at genoprette din afspiller med Philips Device Manager. (Se page
45)

Min afspiller er fuld, og jeg har færre sange
på min afspiller, end jeg forventede
Din afspiller har en harddiskhukommelse til at gemme sange. Kontrollér dit modelnummer for at se den
aktuelle harddiskplads. Du kan gemme flere sange på din afspiller, hvis du bruger wma-formaterede sange i 64
kbps med variabel bitrate.
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Dårlig radiomodtagelse*
Hvis du ikke kan opnå en god modtagelse fra din GoGear-radio, så kontrollér følgende:
1.

Tjek, at du har forbundet de originale hovedtelefoner til din GoGear-afspiller korrekt.

2.

Radiosignalet kan være dårligt, når du er indendørs. Vi anbefaler, at du bruger din afspiller udendørs.

*

FM-radio er kun tilgængelig for bestemte områder. Den er ikke tilgængelig i Europa.
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Sikkerhed og vedligeholdelse
Generel vedligeholdelse
Undgå beskadigelse eller fejlfunktion:
- Behandl din Digital Audio Player med forsigtighed.Vr venlig at bruge beskyttelsesetuiet for at give den
bedste beskyttelse mod stød.
- Udsæt ikke apparatet for overophedning fra varmeapparater eller direkte sollys.
- Tab ikke afspilleren, og sørg for, at der ikke falder ting ind i den.
- Lad ikke psa blive nedsænket i vand. Udsæt ikke øretelefonstikket eller batterirummet for vand, da
vandindtrængen i sættet kan medføre stor skade.
- Brug ikke rengøringsmidler, som indeholder alkohol, ammoniak, benzol eller slibemidler, da disse kan
ødelægge apparatet.
- Tændte mobiltelefoner i nærheden kan forårsage forstyrrelser.
- Tag sikkerhedskopier af dine filer. Du skal sikre dig, at du ikke sletter den oprindelige udgave af de filer,
du har overført til audio-jukeboksen. Philips er ikke ansvarlig for tab af indhold i de tilfælde, hvor
afspiller bliver beskadiget, eller der ikke kan læses fra produktet.
- Håndter (overfør, slet osv.) kun dine filer ved hjælp af den medfølgende musiksoftware for at undgå
problemer!
Om betjenings- og opbevaringstemperaturer
- Betjen audio-jukeboksen på steder, hvor temperaturen altid er mellem 0 og 35º C.
- Opbevar audio-jukeboksen på et sted, hvor temperaturen altid er mellem -20 og 45º C.
- Levetiden for audio-jukeboks-batteriet kan falde under forhold med lave temperaturer.

Hørelsesbeskyttelse:
Lyt ved moderat lydstyrke. Brug af hovedtelefoner ved høj lydstyrke kan ødelægge din hørelse.Vi
anbefaler
hovedtelefon nr. SHE9500 til dette produkt.
Vigtigt (gælder modeller med medfølgende hovedtelefoner):
Philips garanterer kun overensstemmelse med den maksimale lydstyrke for vores afspillere, som det er fastsat af relevante instanser, for den originale model af de medfølgende hovedtelefoner. Hvis den skal udskiftes
anbefaler vi, at du kontakter forhandleren for at bestille en model, der er identisk med den originale model
fra Philips.

Trafiksikkerhed
Må ikke anvendes under kørsel eller cykling, da du kan være skyld i en ulykke.

Oplysninger om copyright
- Alle nævnte navne brugt som varemærke er de respektive fabrikanters varemærke eller registreret
varemærke.
- Uautoriseret reproduktion og distribution af internet/cd-indspilninger er en overtrædelse af copyrightlovgivningen og internationale aftaler.
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- Fremstilling af uautoriserede kopier med copyrightbeskyttet materiale, inkl. computerprogrammer, filer,
udsendelser og lydoptagelser, kan være en krænkelse af ophavsretten og kan udgøre en
lovovertrædelse. Dette udstyr må ikke bruges til sådanne formål.

Dataregistrering
Philips forpligter sig til at forbedre dit produkts kvalitet og forøge Philips-brugernes kendskab. For at forstå
udstyrets brugerprofil, registrerer udstyret en vis info/data til den permanente hukommelse. udstyrets område.
Disse data bruges til at identificere og opdage de fejl eller problemer, som du - som bruger - kan støde på, når
du bruger udstyret. Den gemte data, vil f.eks. være afspilningstiden i musikindstilling, afspilningstid i
tunerindstilling, hvor mange gange der er forekommet lavt batteri etc. Den gemte data afslører ikke indholdet
eller de medier, der anvendes på udstyret eller downloadkilden. Den gemte data fra udstyret indhentes og
anvendes KUN, hvis brugeren returnerer udstyret til et Philips servicecenter og KUN til at forenkle fejlfinding
og til forebyggelse af fejl. Den gemte data skal gøres tilgængelig for brugeren på brugers første anmodning.

Bortskaffelse af udtjente produkter
Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.
Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul,
betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC
Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske
produkter.
Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med
almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at
forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.

Ændringer
Ændringer, der ikke er godkendt af PHILIPS, kan betyde, at brugeren fratages rettighederne til at betjene
afspiller.
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Teknisk data
Strømforsyning

830 milliamperetimer Li-ion internt genopladeligt batteri
Multistrøm oplader/adaptor: 4 timer fuld opladning; 1 time hurtigopladning

Mål

64 x 104 x 16.8 mm

Vægt

180 gr.

Billed/display

Hvide baggrundslys (flydende krystalskærm), 220 x 176 pixel, 65K farver

Lyd

Kanal-separation
Equalizerindstillinger

50 decibel
Rock, pop, jazz, klassisk, dance,
elektronisk, lounge, R'n'B, hiphop,
tale

Frekvensrespons
Signal til støjforhold
Udgangseffekt (effektværdi)

20 - 16 000 Hz
> 82 dB
2 x 5 mellembølger

Lydafspilning
Spilletid

15 timer*

Komprimeringsformat

Mp3 (8-320 kbps og variabel bitrate)
Wav
Wma (32-192 kbps; samplerater: 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44.1, 48 kHz)

Id3-betegnelsessupport

Albumtitel, genretitel, nummertitel og kunstnernavn

Lydopfangning

Indbygget mikrofon

Mono

Lagermedier
Indbygget hukommelseskapacitet

30gb** mikro hdd (billedskærm på
instrumentpanel)

Tuner/modtagelse/transmission

Tunerbånd: FM***

Forbindelsesmulighed

Hovedtelefoner 3.5 mm, usb 2.0, Philips dockingforbinder, 5V jævnstrøm

Musik- og billedoverførsel

vha. Windows Media Player 10

Dataoverførsel

vha. Windows Explorer

Systemkrav

Windows® XP (SP2 eller nyere)
Pentium ll eller større
64 MB RAM
100 mb plads på harddisken
Internetforbindelse
Microsoft Internet Explorer 5,5 eller senere
Video displaytavle
Lydkort
Usb-port

*Batteriets levetid varierer alt efter brug.
**Bemærk, at nogle operativsystemer viser kapaciteten i gb-enheder, hvor 1.0 gb = 230 = 1,073,741,824 bytes.
Den endelige gb-kapacitet, som operativsystemet angiver, vil være mindre grundet denne binære definition på
"gigabyte".
***FM-radio er kun tilgængelig for bestemte områder. Den er ikke tilgængelig i Europa.
PHILIPS forbeholder sig retten til at foretage design- og specifikationsændringer til produktforbedringer, uden
forudgående varsel.
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Understøttede kameraer
-

Aiptek Pocket DV-4500
Canon DIGITAL IXUS II
Canon DIGITAL IXUS 400
Canon IXY DIGITAL 500
Canon PowerShot G3
Canon PowerShot G5
Canon PowerShot G6
Canon PowerShot SD500
Casio Exilim EX-Z55
DigiLife 660
FujiFilm FinePix 420
FujiFilm FinePix A340
FujiFilm FinePix F610
FujiFilm FinePix F700
FujiFilm FinePix S5000
Gateway DC-M42
Gateway DC T-50
Hewlett-Packard Photosmart M407
Hewlett-Packard Photosmart R507
Hewlett-Packard Photosmart R707
Hewlett-Packard Photosmart 945
Kodak EasyShare DX4530
Kodak EasyShare DX7590
Kodak EasyShare DX7630
Konica/Minolta DiMAGE F100
Konica/Minolta DiMAGE Xt
Konica/Minolta DiMAGE Z1

-

Nikon Coolpix 2200
Nikon Coolpix 3100
Nikon Coolpix 4300
Nikon Coolpix E2500
Olympus CAMEDIA AZ-1
Olympus C-7000 Zoom
Olympus Stylus 300 Digital
Olympus µ-mini Digital
ORite VC2110
Panasonic Lumix DMC-FZ10K
Pentax Optio S40
Samsung Digimax 360
Samsung Digimax 370
Sony Cyber-shotÆ DSC-P10
Sony Cyber-shot DSC-P93
Sony Cyber-shot DSC-T1
Sony Cyber-shot DSC-T1
Sony Cyber-shot DSC-V1
Sony Cyber-shot U DSC-U10
Vivitar Vivicam 3345
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Deense versie (Dannish)
“Dette produkt er beskyttet af visse intellektuelle ejendomsrettigheder som tilhører Microsoft Corporation.
Anvendelse eller distribution af denne teknologi uden for dette produkt er forbudt uden en licens fra
Microsoft eller et autoriseret Microsoft datterselskab.
Indholdsleverandører anvender en teknologi til styring af digitale rettigheder til Windows Media i denne
enhed (“WM-DRM”) til beskyttelse af deres indhold ("Sikkert indhold") så deres intellektuelle ejendomsret,
herunder copyright, til et sådant indhold ikke overtrædes. Denne enhed anvender WM-DRM software til
afspille sikkert indhold (“WM-DRM Software”). Hvis WM-DRM-softwaren i denne enhed ødelægges, eller
dens regler overtrædes, kan Microsoft tilbagekalde WM-DRM-softwarens rettigheder til at erhverve nye
licenser til at kopiere, vise og/eller afspille et sikkert indhold. (Dette kan ske på begæring fra softwaren eller
ejerne af det sikre indhold ("Det sikre indholds ejere")). Tilbagekaldelse kan også forhindre enhedens evne til
at overføre, lagre, kopiere, vise og/eller afspille et sikkert indhold, som du kan have lagret tidligere på
enheden. Tilbagekaldelse ændrer ikke WM-DRM-softwarens evne til at spille ubeskyttet indhold. Listen over
tilbagekaldt WM-DRM-software sendes til din enhed, når du downloader en licens til et sikkert indhold fra
Internettet eller en PC. Microsoft kan i forbindelse med et sådant indhold også downloade tilbagekaldelseslister på din enhed på vegne af ejere af et sikkert indhold, der kan gøre enheden ude af stand til at kopiere,
vise og/eller afspille et sikkert indhold.
I tilfælde af tilbagekaldelse vil Philips forsøge at stille softwareopdateringer til rådighed, der gendanner evnen
helt eller delvist til at overføre, lagre åbne, kopiere, vise og /eller afspille et sikkert indhold. Muligheden for at
stille sådanne opdateringer til rådighed afhænger dog ikke alene af Philips. Philips garanterer ikke, at sådanne
softwareopdateringer vil være til rådighed efter en tilbagekaldelse. Hvis sådanne opdateringer ikke er til
rådighed, vil enheden ikke kunne overføre, lagre åbne, kopiere, vise og /eller afspille et sikkert indhold –
heller ikke indhold, som du tidligere har lagret på enheden.
Selvom sådanne softwareopdateringer er tilgængelige kan de måske ikke en gang få enheden til at overføre,
lagre åbne, kopiere, vise og /eller afspille et sikkert indhold, der tidligere er lagret på enheden. I visse tilfælde
kan du måske overføre indholdet fra PC’en. I andre tilfælde skal du måske købe tidligere erhvervet sikkert
indhold igen.
Sammenfattende: Microsoft, ejere af sikkert indhold og distributører af sikkert indhold kan nægte eller
begrænse din adgang til et sikkert indhold. De kan også gøre enheden ude af stand til at overføre, lagre åbne,
kopiere, vise og /eller afspille et sikkert indhold, selv når du har betalt og erhvervet det. Ingen af dem skal
bruge hverken dit eller Philips samtykke eller godkendelse for at kunne nægte, tilbageholde eller på anden
måde begrænse din adgang til sikkert indhold eller hindre enheden i at overføre, lagre åbne, kopiere, vise og
/eller afspille et sikkert indhold. Philips garanterer ikke for, at du kan overføre, lagre åbne, kopiere, vise og
/eller afspille et sikkert indhold.”
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