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BBiizzttoonnssáággoossaann  vváállaasssszzaa  llee  aa  sszzáámmííttóóggéépprrőőll

Az adatvesztés elkerülése érdekében a lejátszót biztonságosan válassza le a számítógépről.

Lépjen ki minden, a lejátszóval kapcsolatban álló futó alkalmazásból.

Kattintson a gombra  a  feladatkezelő tálcáján.

Távolítsa el az USB-kábelt.

5

FFIIGGYYEELLEEMM!!
WINDOWS 98SE FELHASZNÁLÓK:
A telepítési problémák elkerülése érdekében a lejátszó eszközt 
NNEE  CCSSAATTLLAAKKOOZZTTAASSSSAA a számítógéphez, AMÍG A TELEPÍTÉS BE NEM
FEJEZŐDIK.

EEllőőkkéésszzüülleetteekk

CCssaattllaakkoozzttaassssaa  aa  lleejjááttsszzóó  ééss  aa  sszzáámmííttóóggééppeett..

Nyissa fel az USB-csatlakozó fedelét.  Csatlakoztassa a lejátszót a

számítógéphez a tartozék USB-kábel segítségével. 

3

TTeelleeppííttssee
Helyezze be a tartozékként kapott CD-lemezt számítógépe CD-ROM

meghajtójába.

A telepítés befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

1

ZZeennee  ááttvviitteellee  ééss  eellrreennddeezzééssee  aa  DDMMMM//  MMuussiiccmmaattcchh®®  lleehheettőősséégg  ffeellhhaasszznnáálláássáávvaall

Indítsa el a DMM/ Musicmatch® lehetőséget a számítógépen a Windows

asztalról vagy a SSttaarrtt menüből. 

A zenei fájlokat vigye át a számítógépről a lejátszót. 

4

TANÁCS

Az USB-port pontos helyének leírását a számítógép kézikönyvében

találja meg.  Keresse meg a számítógép feldolgozóegységén az 

USB-jelet.

✔

TTööllttssee  ffeell  aazz  aakkkkuummuullááttoorrtt
Nyissa fel az USB-csatlakozó fedelét.  A mellékelt akkumulátortöltőt
csatlakoztassa az USB-csatlakozóhoz és a hálózathoz.  Az akkumulátor
hosszú élettartama érdekében az első alkalommal legalább 4 óráig
töltse az akkumulátort.

2

TANÁCS

A jelzés az akkumulátor állapotát jelzi töltés közben.
✔

KKaappccssoolljjaa  bbee  aa  kkéésszzüülléékkeett,,  ééss  ééllvveezzzzee  aa  zzeennéétt!!

A bekapcsoláshoz tartsa nyomva a 22;; gombot 2 másodpercig, ha a bekapcsolási

képernyő nem jelenik meg automatikusan.  Élvezze a futás és a zenehallgatás új élményét!

6

1
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KKeezzeellőősszzeerrvveekk  áátttteekkiinnttééssee

1 −− //   ++ Hangerőszabályzás, Nyomja meg a következő gombot: 
VOLUME ++ /  −−

2 22;; Tartsa nyomva a be- és kikapcsoláshoz, nyomja meg röviden a
lejátszás és a szünet funkciókhoz

3 11 Balra  

4 LLCCDD--kkiijjeellzzőő Dinamikusan jeleníti meg a menüt, a beállításokat és a
zeneszámokra  vonatkozó információt

5 FFeejjhhaallllggaattóó--ccssaattllaakkoozzóó A fejhallgató csatlakozója

6 FFuuttááss A futásteljesítmény  felvételének elindítása, illetve leállítása

7 VVooiiccee  ffeeeeddbbaacckk  Futás-visszacsatolás aktiválása
((HHaannggvviisssszzaaccssaattoollááss))

8 33   ,  55 Felfelé / Következő / Gyors előrescsévélés

9 22 Jobbra

0 44   ,  66 Lefelé /  Előző / Visszacsévélés

! UUSSBB  ppoorrtt  // Nyissa fe l  a fedelet a számítógéphez való csatlakoztatás, illetve  
TTööllttőőccssaattllaakkoozzóó a lejátszó feltöltése előtt.

@ SSDDMM A sebesség-távolság monitor be-, illetve kikapcsolása

2
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NNaavviiggáállááss  aa  mmeennüübbeenn

MMuussiicc PPllaayylliissttss

AArrttiissttss

AAllbbuummss

GGeennrreess

AAllll  TTrraacckkss

RRaaddiioo

SSeettttiinnggss SSttrroobbee  lliigghhtt

SShhuuffffllee  &&  RReeppeeaatt  

DDBBBB  

EEqquuaalliizzeerr

BBaacckklliigghhtt    

CCoonnttrraasstt

LLaanngguuaaggee

SSyynncchhrroonniizzee  ((SSzziinnkkrroonniizzáállááss))

Tartsa nyomva a 22;; gombot a készülék bekapcsolásához.

A beállítások részleteit lásd a vonatkozó fejezetekben.2

e.g. Playlist001... PlaylistXXX  

e.g. A . . .  Z

Preset 1

Preset 10

Autosearch

...

33

11 22

44

Felfelé

Lefelé

Balra Jobbra

1

44

e.g. A . . .  Z

e.g. A . . .  Z

e.g. A . . .  Z

RRuunnnniinngg HHiissttoorryy Futásteljesítmény bejegyzések időrendi listája

CCaalliibbrraattiioonn

((KKaalliibbrráácciióó))

MMaannuuaall

AAuuttoommaattiicc

FFaaccttoorryy  sseettttiinnggss

VVooiiccee  ffeeeeddbbaacckk  ((HHaannggvviisssszzaaccssaattoollááss))

DDiissttaannccee  uunniittss  ((TTáávvoollssáágg--eeggyyssééggeekk))

3
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Tartsa nyomva a 22;; gombot a készülék bekapcsolásához.
A gyökérmenüben nyomja meg a 22 gombot, ha zenei üzemmódba szeretne lépni.
A  zenei üzemmódba váltáskor a rádió lejátszása megszakad.

1

A lehetőséghez a 33 gombbal felfelé, a 44 gombbal lefelé görgethet.

A  22 gombbal a következő, a 11 gombbal az előző szintre léphet a könyvtárban.

A  22;; gombot megnyomva elindíthatja.

2

ZZeenneeii  üüzzeemmmmóódd  ((MMuussiicc))::  AAllaappmműűvveelleetteekk

Zenei könyvtár

lehetőségekhez
Artists list 

(Előadók listája)

Lejátszóképernyő

Műsorszám gyors előrecsévélése: tartsa nyomva 44 .  Műsorszám visszacsévélése: 

tartsa nyomva 33,  33 .

Nyomja meg a 33   gombot a műsorszám ismételt lejátszásához.

Előző vagy következő műsorszám lejátszása: következő elemre lépés: 44, előző elemre lépés: 33 .

4

Tartsa nyomva a 22;; gombot a készülék és kikapcsolásához.  A lejátszó megjegyzi a
zene aktuális lejátszási helyét, és a következő bekapcsoláskor onnan folytatja a lejátszást.

5

A  22;; gombot megnyomva elindíthatja a kijelölt elem lejátszását.3

*A kijelzőn megjelenő tartalom a használattól függ. 4

TANÁCS

> Lejátszás közben a könyvtár beállításainak megjelenítéséhez, a 11 gombot.

> Tartsa nyomva a 11 gombot a gyökérmenü előhívásához.

✔
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ZZeenneeii  üüzzeemmmmóódd::  ZZeenneeii  kköönnyyvvttáárr  lleehheettőőssééggeekkhheezz  ééss

GGyyoorrss  ttaallllóózzááss  aa  mműűssoorrsszzáámmookk  kköözzöötttt
A zenei könyvtár lehetőséghez a  33   gombbal felfe lé ,  a   44   gombbal lefelé görgethet.

Nyomja meg a  22   gombot a kijelölt AArrttiisstt (Előadó) menüpont
mellett az előadókat tartalmazó könyvtár megjelenítéséhez.

A  22 gombbal a következő,  a  11 gombbal az előző szintre léphet a könyvtárban.2

Az előadók nevei ábécérendben jelennek meg

Tartsa nyomva a 44 gombot 2 másodpercig a gyors lefelé görgetéshez.

Tartsa nyomva a 33 gombot 2 másodpercig a gyors  felfelé görgetéshez.
A görgetés leállításához engedje el a gombot.

3

Gyors tallózás a műsorszámok között.

1

5*A kijelzőn megjelenő tartalom a használattól függ.
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6

AA  sseebbeesssséégg--ttáávvoollssáágg  mmoonniittoorr  tteelleeppííttééssee

Egy megfelelő méretű érmével nyissa fel a monitor elemtartójának fedelét, az 

óramutató járásával megegyező irányba.  Helyezzen a készülékbe AAA méretű alkáli elemet 

(pozitív pólussal előre).  Helyezze vissza az elemtartó fedelét; nyomja be teljesen, és 

fordítsa el az óramutató járásával ellentétesen.

1

Tartsa nyomva a 22;; gombot 2 másodpercig a lejátszó bekapcsolásához.
Nyomja meg az SSDDMM gombot 2 másodpercig a monitor bekapcsolásához.  A monitor villogni kezd.

A monitor készen áll a futásadatok felvételére.

3

Akassza ki a gumiszalagot és kapcsolja szét a csatot.  Lazítsa meg a cipőfűzőt és

csúsztassa be a ellenőrzőcsatot a fűző alá.  Rögzítse a monitort a futócipőhöz.  

A monitornak a fűző masnija alatt kell elhelyezkednie, és stabilan a helyén kell

maradnia, futás közben is.

2
TBD

TBD

A futás befejezése után állítsa le az adatrögzítést. (talál a 11. oldalon).

Használat után az SSDDMM  gombot 2 másodpercig nyomva tartva kapcsolja ki a monitort.

4

TANÁCS

Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, ezért a megfelelő hulladékgyűjtőbe 

kell azokat helyezni.

Ha nem megfelelően kezeli az elemeket, az elektrolit kifolyhat, ami 

korrodálhatja az elemtartót, vagy akár fel is robbanhatnak az elemek.

Vagye ki az elemeket, ha hosszabb ideig nem szándékozik használni a

készüléket.

✔

FFIIGGYYEELLEEMM!!: Mielőtt edzésprogramba kezdene,  az  MMPP33RUN használata előtt 

feltétlenül konzultáljon kezelőorvosával vagy egészségügyi szakértőjével, különösen, 

ha pacemakert, vagy más beültetett eszközt visel.

TANÁCS

>  Az SDM automatikusan kikapcsol, ha 10 percre megszakad a kapcsolat a

lejátszóval, illetve ha 30 percig nem észlel semmilyen tevékenységet.

Az SSDDMM gomb 2 másodperces megnyomásával a monitort ismét bekapcsolhatja.

>  Ha a monitor gyorsan villog, cserélje ki az elemet (jó minőségű alkáli elem

használata esetén erre általában 50 óránként van szükség).

✔

TBD

2 SEC

TBD
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7

Tartsa nyomva a 22;; gombot 2 másodpercig a lejátszó bekapcsolásához.

Nyomja meg a 44,  44,  44,  22 gombokat a beállítások üzemmódba lépéshez.

Válassza a SSYYNNCCHHRROONNIIZZEE (szinkronizálás) menüpontot, majd nyomja meg a 22 gombot.

Nyomja meg a  22 ;;   gombot a szinkronizálás megkezdéséhez, amikor erre a készülék
rákérdez.

2

1

FFOONNTTOOSS!!
A lejátszó kapcsolatot létesít az első monitorral, amely jeleket ad ki magából.
Ellenőrizze, hogy 15 méteres távolságon belül nincs más aktivált monitor a környezetben.

Tartsa nyomva a monitor SSDDMM gombját 6 másodpercig.

A sebesség-távolság monitor jelzőfénye gyorsan villog (x3).

Várjon, amíg a kijelzőn megjelenik a SSyynncchhrroonniizzee  ccoommpplleettee  (szinkronizálás kész) felirat.

Ezzel a lejátszó és a monitor szinkronizálása befejeződött.

3

6 SEC

AA  lleejjááttsszzóó  sszziinnkkrroonniizzáálláássaa  aa  sseebbeesssséégg--ttáávvoollssáágg  mmoonniittoorrrraall

A lejátszó és a sebesség-távolság monitor szinkronizálására a következő esetekben van szükség:

> új sebesség-távolság monitor vásárlását követően, illetve  

>  ha nem hozható létre kapcsolat a sebesség és távolság monitor valamint a lejátszó között,

még elemcsere után sem.

*A kijelzőn megjelenő tartalom a használattól függ.
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8

FFuuttááss  mmóódd::  aauuttoommaattiikkuuss  kkaalliibbrráácciióó

Tartsa nyomva a 22;; gombot a készülék bekapcsolásához.
A főmenüben nyomja meg a 44 é s   22   gombokat a futás módba való belépéshez.

1

A sebesség-távolság monitor kalibrálásához válassza a CALIBRATION > AUTOMATIC

menüpontot.

2

Nyomja meg a RUN gombot, majd fusson 400 métert egy kijelölt futópálya belső sávján,

amint erre a készüléken megjelenő felirat felszólítja.

Nyomja meg ismét a RUN gombot a táv befejezése után.

Nyomja meg a 22;; gombot a kalibrációs érték mentéséhez.

3

TANÁCS

Ha futás közben le akarja állítani a kalibrációt, nyomja meg az 11   gombot a 
kalibrációs érték elvetéséhez.

✔

A frissen üzembe helyezett sebesség-távolság monitor pontossága még nem megbízható.

Opcionálisan egy kalibrációs eljárás végrehajtásával garantálható egy adott felhasználó számára  a

megfelelő pontosság, amely a lépéshossz egyéni változásait is figyelembe veszi, beleértve a szapora,

illetve  nyújtott lépéseket is.  A kalibrációt automatikusan, vagy kézi üzemmódban lehet végrehajtani.

*A kijelzőn megjelenő tartalom a használattól függ.
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9

FFuuttááss  mmóódd::  kkéézzii  kkaalliibbrráácciióó

Tartsa nyomva a 22;; gombot a készülék bekapcsolásához.
A főmenüben nyomja meg a 44 é s   22   gombokat a futás módba való belépéshez.

1

A sebesség és távolság monitor kézi kalibrálásához válassza a CALIBRATION > MANUAL

menüpontot.

2

A kalibrációs eltérés (0,5-1,5) kiválasztásához nyomja meg a 33 illetve   44 gombot.  
A finombeállításhoz változtassa meg az eltérés értékét. Ha a monitor a tényleges 

távolságnál kevesebbet mutat, növelje az eltérés értékét.  A különböző futócipők 

hatással lehetnek a monitor kalibrációjára.

Ha a különböző típusú cipők használatakor változást észlel, a beállított eltérés értékét 

ennek megfelelően módosítsa.

3

Az SDM működésének különböző futási stílusokhoz történő optimalizálásához kézi 

kalibrációt alkalmazhat.

TANÁCS

> Ha 400 m távolságot futott, és a monitor 380 métert jelez (5% negatív eltérés), az

eltérés értékét 1,05-ra módosítsa.

>  Jegyezze  fel a megfelelő eltérés értékét.  Ez jól jöhet, ha például az MP3RUN

készüléket kölcsönadja a barátjainak, és ők átállítják a kalibrációt.

✔

*A kijelzőn megjelenő tartalom a használattól függ.
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10

FFuuttáásstteelljjeessííttmméénnyy  nnaappllóózzáássaa

Nyomja meg az SSDDMM gombot 2 másodpercig a monitor bekapcsolásához.

Nyomja meg a RRUUNN gombot, majd várja meg a sípoló hangjelzést.

A képernyőn megjelenik az SDM kapcsolatot jelző ikon.

Kezdjen futni. A futásteljesítményt a rendszer naplózza.

1

TANÁCS

A futásteljesítmény naplózásának elindításakor a rádió elhallgat.

A futáshoz zene módban kiválaszthatja a megfelelő háttérzenét.

(További információt talál a 4. oldalon.)

✔

A RRUUNN gomb rövid megnyomásával szüneteltetheti a naplózást.

A  RRUUNN gomb ismételt rövid megnyomásával a naplózást újból elindíthatja.

2

TANÁCS

Az SDM kapcsolat állapotát a következő ikonok segítségével ellenőrizheti:

>  az SDM aktív

>  az SDM inaktív

>  (villogó) az SDM kapcsolatot próbál létesíteni

>  az SDM szinkronizálása még nem történt meg (talál a 7. oldalon)

✔

Az edzésnapló nyári és téli időhöz való szinkronizálásához csatlakoztassa a 

lejátszót a számítógépéhez, majd indítsa el a DMM alkalmazást a futásteljesítmény

naplózását megelőzően.

TANÁCS

A szüneteltetési lehetőséggel pontosabban naplózhatja futásteljesítményét.

A sípoló hangot követően a RRUUNN gomb rövid megnyomásával szüneteltetheti a naplózást.

A  RRUUNN gomb ismételt rövid megnyomásával a naplózást újból elindíthatja a futás folytatásakor.

✔

*A kijelzőn megjelenő tartalom a használattól függ.
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11

A naplózás leállításához tartsa nyomva a RRUUNN gombot 1 másodpercig.

A futásteljesítmény adatait a rendszer elmenti, ezt követően a zene lejátszása folytatódik.

(A futásteljesítményre vonatkozó adatok számítógépes kezelését lásd a 20. oldalon.)

3

Nyomja meg a FFEEEEDDBBAACCKK gombot visszajelzést szeretne kapni teljesítményéről.2

TANÁCS

Automatikus visszajelzést kaphat a megtett távról (kilométerenként illetve mér-

földenként), valamint az eltelt időről (ötpercenként) is.

Ezt a lehetőséget a következő menüpontban választhatja ki: 

SSEETTTTIINNGGSS ➔ VVOOIICCEE  FFEEEEDDBBAACCKK.

✔

0.5 S
EC

1 S
EC

VViisssszzaajjeellzzééss  aa  ffuuttáásstteelljjeessííttmméénnyyrree  vvoonnaattkkoozzóóaann

A szövegbeolvasást követően 2 perccel indul a hangközvetítés.

Kezdje el a futásteljesítmény naplózását. (lásd a 10. oldalon)1
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RRaaddiioo  ((RRááddiióó))  üüzzeemmmmóódd::  AAuuttoommaattiicc  TTuunniinngg

((AAuuttoommaattiikkuuss  hhaannggoollááss))
A gyökérmenüben nyomja meg a 44,  44,  22 gombokat a rádió üzemmódba lépéshez. 
(letiltva a futásteljesítmény naplózása közben). 

A rádió üzemmódba váltáskor a zeneszámok lejátszása megszakad.

1

A  44 gomb megnyomásával görgessen le az AAUUTTOO  SSEEAARRCCHH (AUTOMATIKUS KERESÉS)

pontig.  A 22;; gomb megnyomásával a készülék automatikusan kiválasztja a 10 legjobb

vételű rádióállomást.  A 11 gomb megnyomásával kilép az AUTO SEARCH (AUTOMATIKUS
KERESÉS) módból.

2

A  33 gomb megnyomásával felfelé, a 44 gombbal lefelé görgetheti az előre beállított állomásokat.

A  22;; gomb megnyomásával a kiválasztott állomásra kapcsol.

3

Rádió üzemmód, nincsenek

előre beállított állomások.

Állomások behangolva

TANÁCS

> A hangolás megkezdése előtt csatlakoztassa a fejhallgatót.

> A lejátszó első használatakor még nincsenek behangolva állomások.

> Rádió üzemmódban néhány beállítás és funkció nem áll rendelkezésre.

✔

12*A kijelzőn megjelenő tartalom a használattól függ.
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RRaaddiioo  ((RRááddiióó))  üüzzeemmmmóódd::  KKéézzii  hhaannggoollááss

A  33 gomb megnyomásával felfelé, a 44 gombbal lefelé görgetheti az előre beállított állomásokat.1

A  22;; gomb megnyomásával a kiválasztott állomásra kapcsol.

A  finomhangoláshoz nyomja meg a 44 vagy a 33 gombokat (lépésenkénti hangolás).

Tartsa nyomva a 44 gombot a következő állomás megkereséséhez.

Tartsa nyomva a 33 gombot az előző állomás megkereséséhez.

A  11     gomb megnyomásával a keresés megszakad.

A  22;; gomb megnyomásával mentheti a beállításokat.3

Kézi hangolás

Elmentett állomás

TANÁCS

Ha nem szeretné megtartani az éppen megtalált állomást, nyomja meg a 11     gombot a
rádió menüből való kilépéshez.

✔

Radio preset (Rádió beállítások) menü

2

13*A kijelzőn megjelenő tartalom a használattól függ.
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FFuuttááss  mmóódd::  HHIISSTTOORRYY

Tartsa nyomva a 22;; gombot a készülék bekapcsolásához.
A főmenüben nyomja meg a 44 é s   22   gombokat a futás módba való belépéshez.

1

Futásteljesítmény előzményeinek listázásához válassza a  HISTORY pontot, majd 

nyomja meg a 22   gombot.
A futásteljesítményre vonatkozó bejegyzések dátum szerint jelennek meg.

2

14

Egy adott naplóbejegyzés kiválasztásához nyomja meg a 33 vagy  44 gombot.

Nyomja meg a 22 gombot a kiválasztott bejegyzés eredményeinek megjelenítéséhez.

3

Egy bejegyzés törléséhez a megfelelő felirat megjelenésekor nyomja meg a 22;; gombot.

Ha meg szeretné tartani az aktuális bejegyzést, nyomja meg a 11 gombot.
4

*A kijelzőn megjelenő tartalom a használattól függ.
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SSeettttiinnggss  MMooddee  ((BBeeáállllííttáássookk  üüzzeemmmmóódd))

Nyomja meg a 44,  44,  44,  22 gombokat a beállítások üzemmódba lépéshez.1

Nyomja meg a 33 gombot, ha felfelé, illetve  a  44 gombot, ha lefelé szeretné 
görgetni a beállításokat.

A beállítások következő szintjére való előrelépéshez nyomja meg a 22 gombot; az

előző szintre való visszatéréshez nyomja meg a 11 gombot.

2

Settings mode (Beállítások üzemmód)

Zenei műsorszámok véletlenszerű

(Shuffle) vagy ismételt (Repeat)

lejátszása

Stroboszkóp Hangszínszabályzó

Nyomja meg a 22 gombot a kiválasztás megerősítéséhez.3

TANÁCS

A lejátszóra  vonatkozó információk megjelenítéséhez válassza és jelölje ki a 

FFaaccttoorryy  sseettttiinnggss (Gyári beállítások) menüpontot; tartsa nyomva a 22 gombot 
2 másodpercig. 

✔

15*A kijelzőn megjelenő tartalom a használattól függ.
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SSppeecciiáálliiss  bbeeáállllííttáássookk  ééss  mműűvveelleetteekk

A beállítások üzemmódban a következő paramétereket adhatja meg.

Nyomja meg a 33 gombot, ha felfelé, illetve  a  44 gombot, ha lefelé szeretné görgetni a beállításokat.

A beállítások következő szintjére való előrelépéshez nyomja meg a 22 gombot; az előző szintre való

visszatéréshez nyomja meg a 11 gombot.

Nyomja meg a 22 gombot a kiválasztás megerősítéséhez.

SSeettttiinnggss SSttrroobbee  lliigghhtt

DDBBBB

EEqquuaalliizzeerr

SShhuuffffllee  &&
RReeppeeaatt

LLaanngguuaaggee

BBaacckklliigghhtt

CCoonnttrraasstt

FFaaccttoorryy  sseettttiinnggss

on /  ooffff

Rock

Funk

Techno

ooffff

HipHop

Shuffle

Shuffle & Repeat

ooffff

Repeat All

5 sec

1100  sseecc

30 sec

Off

Levels 1 to 10 ((LLeevveell  77))

Restore

Cancel

Az alapértelmezett beállításokat

félkövér betű jelzi.

16

on /  ooffff

SSyynncchhrroonniizzee  ((SSzziinnkkrroonniizzáállááss))

VVooiiccee  ffeeeeddbbaacckk

((HHaannggvviisssszzaaccssaattoollááss))

DDiissttaannccee  UUnniittss

((TTáávvoollssáágg--eeggyyssééggeekk)) MMiilleess / Kilometres

EEnngglliisshh

Italiano

EspaĖol

Portugués

Franćais

Deutsch

On Distance (1km/1mile); Távolság szerint (1 km / 1 mérföld)

OOnn  DDeemmaanndd;;  IIggéénnyy  sszzeerriinntt

On Time (5min) Idő szerint (5 percenként)

33

11 22

44

Felfelé

Lefelé

Balra Jobbra
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AA  kkéésszzüülléékk  vviisseelleettee

TANÁCS

Használjon karpántot és lejátszótartót, hogy a karján hordhassa a lejátszót.
✔

17

SSttrroobbee  LLiigghhtt  ((SSttrroobboosszzkkóópp))

A stroboszkóp technológia olyan megvilágítási módszer, amely az LCD-kijelző

háttérvilágításának villogtatásával jobban észrevehetővé teszi a futót rossz látási

viszonyok esetén is.  
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A Digital Media Manager (DMM) a lejátszó végrehajtható műveletekhez szükséges valamennyi

szoftverösszetevőt tartalmazza.  Ezek a műveletek többek között:

- futásteljesítmény naplóbejegyzések kezelése

- futásteljesítmény naplóbejegyzések feltöltése a támogató honlapra

- lejátszási lista létrehozása

- MP3 és WMA átvitel lejátszó történő lejátszáshoz.

-  DMM szoftver- és firmware-frissítési elérési utak és hivatkozások

AA  DDiiggiittaall  MMeeddiiaa  MMaannaaggeerr  hhaasszznnáállaattaa

18*A kijelzőn megjelenő tartalom a használattól függ.
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TTeelleeppííttssee  aa  DDMMMM  lleehheettőőssééggeett

Helyezze be a tartozékként kapott CD-lemezt számítógépe CD-ROM meghajtójába.1

A telepítés befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.2

A DMM alkalmazás elindításával testreszabhatja beállításait, amikor erre  a  

program felkínálja a lehetőséget.

3

Nyelv kiválasztása*

Határozzon meg egy vagy több zenei mappát*

19*A kijelzőn megjelenő tartalom a használattól függ.
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DDMMMM  iinnddííttáássaa  ((lleejjááttsszzóó  ccssaattllaakkoozzttaattvvaa))

Nyissa fel az USB-csatlakozó fedelét. 

Csatlakoztassa a lejátszó és a számítógépet.

Az USB-csatlakozás képernyője automatikusan megjelenik.

1

DMM indítása  (az első indításkor szükséges beállításokat lásd a 19. oldalon)

Az új futásteljesítmény adatokat a lejátszó automatikusan átküldi a DMM alkalmazásnak.

Kérjük várjon, amíg a folyamat befejeződik.  Fájlátvitel közben soha ne húzza ki az 

USB-kábelt.

2

Futásteljesítmény adatok, zenék és lejátszási listák kezelése a DMM alkalmazásban.3

Zene áthelyezése a DMM alkalmazásból a lejátszóba.4

TANÁCS

Az USB-port pontos helyének leírását a számítógép kézikönyvében találja meg.

Keresse meg a számítógép feldolgozóegységén az USB-jelet.

✔

20*A kijelzőn megjelenő tartalom a használattól függ.
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AA  ffőőkkééppeerrnnyyőő  eelleemmeeii  RRUUNNNNIINNGG  ((lleejjááttsszzóó  ccssaattllaakkoozzttaattvvaa))

1

2

21

*A kijelzőn megjelenő tartalom a használattól függ

RRUUNNNNIINNGG  TTAABB  ((ffuuttááss  llaapp)):: Kattintson ide a futásteljesítmény bejegyzések megjelenítéséhez.
1

MMYY  WWOORRKKOOUUTTSS  ((ssaajjáátt  eeddzzéésseekk)):: Kattintson a kívánt edzésre a részletes adatok megjelenítéséhez.2

2

1

3

4

5

6

Edzés információs terület3

PPLLAAYYEERR  SSTTAATTUUSS  ((lleejjááttsszzóó  áállllaappoottaa)):: Megjeleníti a lejátszó kapcsolatának állapotát4

TToovváábbbbííttááss  aazz  oonnlliinnee  nnaappllóózzóó  wweebboollddaallrraa:: az edzések összes előzményét továbbítja az 

online naplózó weboldalra

5

Kattintson ide az edzéselőzmények ütem, sebesség illetve távolság szerinti megjelenítéséhez.6

SSzzeemmééttkkoossáárr:: Törli a kiválasztott edzéselőzményeket.
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TToovváábbbbííttááss  aazz  oonnlliinnee  nnaappllóózzóó  wweebboollddaallrraa  

((ccssaakk  aazz  EEggyyeessüülltt  ÁÁllllaammookkbbaann))

22

Kattintson a TTrraannssffeerr (Továbbítás) gombra  aazz  oonnlliinnee  nnaappllóózzóó  wweebboollddaallrraa történő

továbbításához.

1

A fentieknek megfelelően jelentkezzen be, vagy hozzon létre új felhasználónevet.2

A továbbítás befejezéséhez nyomja meg az OOKK gombot.  Az adattovábbítás 

befejezéséig ne szakítsa meg az Internet kapcsolatot.

3

TANÁCS

A DMM alkalmazás átküldi edzésnaplójának összefoglalását az online naplózó weboldalra.

✔

*A kijelzőn megjelenő tartalom a használattól függ
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23

DDMMMM  mmeennüükk  ééss  mműűvveelleetteekk

A menük segítségével testreszabhatja a DMM lehetőséget:

FFiillee  ((FFáájjll))

RReeffrreesshh  ccoonntteennttss A kijelölt ablak frissítése
((FFrriissssííttééss))
SSttaarrtt  ppllaayyeerr  lliinnkk// A lejátszó csatlakozásának megszüntetése DMM-nél

SSttoopp  ppllaayyeerr  lliinnkk

QQuuiitt Kilépés a DMM-ből
((MMeeggsszzaakkííttááss))

EEddiitt  ((SSzzeerrkkeesszzttééss))

TTrraacckk  iinnffoorrmmaattiioonn A műsorszám adatainak szerkesztése (csak a zene lapon)
((MMűűssoorrsszzáámm  aaddaattaaiinnaakk))
DDeelleettee  aallll  wwoorrkkoouuttss Az összes edzésbejegyzés törlése
((MMiinnddeenn  eeddzzééss  ttöörrllééssee))

OOnnlliinnee  DDeevviiccee  RReeggiissttrraattiioonn A készülék online regisztrációja
((OOnnlliinnee  kkéésszzüülléékk--rreeggiisszzttrráácciióó))

UUsseerr  nnaammee A felhasználó nevének módosítása
((FFeellhhaasszznnáállóó  nneevvee))

PPrreeffeerreenncceess  (Tulajdonságok)
LLaanngguuaaggee A DMM nyelvének kiválasztása
((NNyyeellvv))
MMuussiicc  ffoollddeerrss Zenei mappák hozzáadása, törlése és rendezése 
((ZZeenneeii  mmaappppáákk)) (csak a zene lapon)

TTrraannssffeerr  ooppttiioonnss A kiválasztott elemek már szerepelnek a célkönyvtárban
((FFeellüüllíírráássii  lleehheettőőssééggeekk  bbeeáállllííttáássaa)) (csak a zene lapon)

DDiissttaannccee  uunniittss Távolság-egység kiválasztása
((TTáávvoollssáágg--eeggyyssééggeekk))

IInntteerrnneett  ccoonnnneeccttiioonn Az Internet csatlakozás beállításainak kiválasztása
((IInntteerrnneett  ccssaattllaakkoozzááss))

PPllaayyeerr  ffiirrmmwwaarree A lejátszó firmware-ének ellenőrzése, frissítése és helyreállítása
((LLeejjááttsszzóó  ffiirrmmwwaarree))
UUppggrraaddee  DDMMMM A DMM alkalmazás ellenőrzése és frissítése
((DDMMMM  ffrriissssííttééssee))

HHeellpp  ((SSúúggóó))

DDMMMM  HHeellpp Hasznos tanácsok, ötletek
(DMM Súgó)
SSuuppppoorrtt Az ügyfélszolgálati weboldal azonnali elérése
(Támogatás)
AAbboouutt  DDMMMM  HHeellpp Szoftververzióra  vonatkozó adatok
(DMM Súgó névjegye)
AAbboouutt  PPllaayyeerr Lejátszó kapcsolatos tudnivalók
(Lejátszó névjegye
AAbboouutt  NNiikkeerruunnnniinngg..ccoomm Az online naplózó weboldal adatai

TANÁCS

Ha adatokat kell megadni, a menük különböző üzeneteket küldenek, illetve különböző

ablakokat nyitnak meg.  A beállításokhoz kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

✔
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AA  MMUUSSIICC  ((ZZeennee))  ffőőmmeennüü  kkééppeerrnnyyőőjjee    

((lleejjááttsszzóó  ccssaattllaakkoozzttaattvvaa))

1

2

MMYY  MMUUSSIICC  ((SSAAJJÁÁTT  ZZEENNÉÉKK)): megmutatja a zenei mappák tartalmát; kis illetve teljes 

mérethez kattintson a gombra.

1

PPLLAAYYEERR  MMUUSSIICC  ((LLEEJJÁÁTTSSZZÓÓ  ZZEENNÉÉII)): megmutatja a lejátszóban lévő zenék tartalomjegyzékét; kis

illetve teljes mérethez kattintson a gombra.

2

ÚÚjj: Új lejátszási lista létrehozása.

ZZeennee  iimmppoorrttáálláássaa:  zene vagy lejátszási lista hozzáadása.

LLoommttáárr: a kiválasztott tételek törlése.

IIDD33  ccíímmkkee  sszzeerrkkeesszzttééssee: Egy kiválasztott műsorszám adatainak szerkesztése.

KKeerreessééss:  zenék keresése a MMYY  MMUUSSIICC (SAJÁT ZENÉK) és/vagy a 

PPLLAAYYEERR  MMUUSSIICC (LEJÁTSZÓ ZENÉI) mappákban.

24

*A kijelzőn megjelenő tartalom a használattól függ
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SSeelleeccttoorr  ppaanneell  ((vváállaasszzttóóppuulltt))  ééss  ccoonntteenntt  ppaanneell  

((ttaarrttaalloommppuulltt))

VVáállaasszzttóóppuulltt: a tartalompult megjelenítési sorrendjét határozza meg.1

TTaarrttaalloommppuulltt: megmutatja a MMYY  MMUUSSIICC (SAJÁT ZENÉK) mappa tartalmát, 

kijelöléssel zenéket húzhat át a PPLLAAYYEERR  MMUUSSIICC (LEJÁTSZÓ ZENÉI) mappába.

2

1

2

5 6 8 9

3

4

GGöörrggeettőőssáávv3

LLeeggöörrddüüllőő  mmeennüükk4

SSzzöövveeggmmeezzőő:  ír ja be a keresési feltételeket.5

: kijelölt műsorszámok és/vagy lejátszási listák áthelyezése.6

FFeejjlléécchhaattáárr: oszlopszélesség átméretezése.7

AA  mmeemmóórriiáájjáánnaakk  kkiijjeellzzőőjjee: megmutatja a rendelkezésre álló tárterületet.8

MMéérreetteezzőő  ggoommbbookk:  A DMM alkalmazás ablakának méretét változtatják, 

illetve segítségükkel kiléphet az alkalmazásból

9

25

7

*A kijelzőn megjelenő tartalom a használattól függ
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AA  ttaarrttaalloommppuulltt  jjeellzzéésseeii

: kiterjesztett nézet, a tételek tartalmát teljes egészében megjeleníti.1

: a műsorszám / lejátszási lista nem szerepel a lejátszón.2

1

2

3

4

5

Kattintson egy tételre a kijelöléshez.

A billentyűzeten a <Delete> gomb megnyomásával törli a kijelölt tételt.

3

: a DMM alkalmazás által éppen játszott tételt mutatja.4

: nem részletes nézet: a tételhez további megjeleníthető adatok tartoznak.5

26

*A kijelzőn megjelenő tartalom a használattól függ
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ÁÁtthheellyyeezzééss  kkaattttiinnttáássssaall

A lejátszót csatlakoztassa a géphez, mielőtt a DMM alkalmazást elindítja.1

Kattintson egy tételre a kijelöléshez. (például. zeneszámok, előadók, albumok, műfajok, lista létrehozása).2

A kiválasztott tételek átmásolásához a számítógépről a lejátszóra kattintson a

gombra.

3

A kiválasztott tételeket a gép a lejátszóra másolja.4

FFOONNTTOOSS::  ÖÖrriizzzzee  mmeegg  aazz  eerreeddeettii  ffáájjllookkaatt!!

Ne felejtse el megőrizni a lejátszó másolt fájlok eredeti példányait.  A Philips semmilyen,

a készülék meghibásodásából, károsodásából vagy a merevlemez olvashatatlanságából

eredő adatveszteségért  felelősséget nem vállal.

TANÁCS

Ha több tételt szeretne kiválasztani, tartsa nyomva a <Ctrl> gombot a billentyűzeten.  

Egymást követő tételek kiválasztásához válassza ki az első tételt, majd a <Shift> 

billentyű nyomva tartása közben kattintson az utolsó tételre.

✔

27

*A kijelzőn megjelenő tartalom a használattól függ
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TTéétteelleekk  áátthheellyyeezzééssee  áátthhúúzzáássssaall

A lejátszót csatlakoztassa a géphez, mielőtt a DMM alkalmazást elindítja.1

Kattintson egy tételre a kijelöléshez. (például. zeneszámok, előadók, albumok, műfajok, 

lista létrehozása). 

A kiválasztott tételeket húzza át a LLEEJJÁÁTTSSZZÓÓ  ZZEENNÉÉII mappába vagy egy lejátszási listába.

2

A kiválasztott tételeket a rendszer a célhelyre másolja.3

FFOONNTTOOSS::  ÖÖrriizzzzee  mmeegg  aazz  eerreeddeettii  ffáájjllookkaatt!!

Ne felejtse el megőrizni a lejátszó másolt fájlok eredeti példányait.  A Philips semmilyen,

a készülék meghibásodásából, károsodásából vagy a merevlemez olvashatatlanságából

eredő adatveszteségért  felelősséget nem vállal.

TANÁCS

Ha több tételt szeretne kiválasztani, tartsa nyomva a <Ctrl> gombot a billentyűzeten.  

Egymást követő tételek kiválasztásához válassza ki az első tételt, majd a <Shift> 

billentyű nyomva tartása közben kattintson az utolsó tételre.

✔

28

*A kijelzőn megjelenő tartalom a használattól függ
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MMűűssoorrsszzáámm  hhoozzzzááaaddáássaa  lleejjááttsszzáássii  lliissttááhhoozz  áátthhúúzzáássssaall

Kattintson egy műsorszámra.1

Húzza át a kiválasztott műsorszámot egy lejátszási listába.2

A kiválasztott tétel áthúzása közben tartsa nyomva az egér gombját.3

A kiválasztott tétel a lejátszási listába kerül.4

TANÁCS

Ha több tételt szeretne kiválasztani, tartsa nyomva a <Ctrl> gombot a billentyűzeten.  

Egymást követő tételek kiválasztásához válassza ki az első tételt, majd a <Shift> 

billentyű nyomva tartása közben kattintson az utolsó tételre.

✔

29
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LLeejjááttsszzáássii  lliissttaa  llééttrreehhoozzáássaa

Kattintson az ikonra új lejátszási lista létrehozásához.1

Az Új lejátszási lista választópaneljén adja meg a szükséges adatokat.2

Az új lejátszási lista mentéséhez nyomja meg az <Enter> billentyűt.

Az új listát műsorszámokkal töltheti fel.

3

Az  ikonra kattintva importálhat lejátszási listát.1

A megjelenő ablakba írja be a szükséges adatokat.2

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat lejátszási lista importálásához.

Az importált lejátszási listához további műsorszámokat adhat hozzá.

3

LLeejjááttsszzáássii  lliissttáákk  iimmppoorrttáálláássaa

30
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MMűűssoorrsszzáámmookk  ééss  lleejjááttsszzáássii  lliissttáákk  ttöörrllééssee

Kattintson egy tételre a kijelöléshez.1

A kiválasztott tételeket az ikonra húzva törölheti.2

Egy másik lehetőség: a kiválasztott tételek törléséhez nyomja meg a billentyűzeten a

<Delete> gombot.

3

TANÁCS

Ha több tételt szeretne kiválasztani, tartsa nyomva a <Ctrl> gombot a billentyűzeten.

Egymást követő tételek kiválasztásához válassza ki az első tételt, majd a <Shift> 

billentyű nyomva tartása közben kattintson az utolsó tételre.

✔
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MMűűssoorrsszzáámm  aaddaattaaiinnaakk  sszzeerrkkeesszzttééssee

Egy műsorszám adatainak szerkesztéséhez kattintson az adott számra.1

Az ikonra kattintva, az IIDD33  TTaagg  EEddiittoorr alkalmazásba.2

Az adatok szerkesztéséhez kattintson a TTrraacckk  nnaammee (Műsorszám címe), TTrraacckk  nnuummbbeerr

(Műsorszám száma), AArrttiisstt (Előadó), AAllbbuumm (Album), GGeennrree (Műfaj), YYeeaarr (Év),

CCoommmmeennttss (Megjegyzések) szövegmezőire.

3

Az OOKK gombra kattintva mentse el az adatokat.  A CCaanncceell (Mégse) gombra  

kattintva visszavonja a változtatásokat.

4
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MMűűssoorrsszzáámmookk  ééss  lleejjááttsszzáássii  lliissttáákk  kkeerreessééssee

A  SSeeaarrcchh (Keresés) mezőbe írjon be egy karaktersorozatot.1

Az  ikonra kattintva a keresés elkezdődik.2

Megjelennek azok a műsorszámok és lejátszási listák, amelyek a megadott 

karaktersorozatot tartalmazzák.

3

A műsorszámokat az előzőekben leírtak szerint lehet áthelyezni, törölni és áthúzni.4

TANÁCS

Ha egy tételt töröl a keresési eredmények közül, ezzel automatikusan a 

könyvtárból is törli!

✔

A keresőnézetből való kilépéshez kattintson a választópultra.5

33
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AA  kküüllöönnbböözzőő  nnéézzeetteekk  hhaasszznnáállaattaa

VVáállaasszzttóó  iikkoonnookk

Az illetve  a  ikonra kattintva felnagyíthatja, illetve kicsinyítheti az egyes  

tartalompultokat.

1

EEllvváállaasszzttóóssáávv

A  MMYY  MMUUSSIICC (SAJÁT ZENÉK), illetve  a  PPLLAAYYEERR  MMUUSSIICC (LEJÁTSZÓ ZENÉI) közötti

elválasztósávot elmozdíthatja. Egy bizonyos méret alatt a tartalompulton belül már csak a

szekcióikonok fognak megjelenni.

2

MMeenntteessííttőőzzóónnaa

Ha a  PPLLAAYYEERR  MMUUSSIICC (LEJÁTSZÓ ZENÉI) felületét minimalizálja, csak a DDrroopp  ZZoonnee

(Fogadózóna) jelenik meg (Drop Zone).   Tételek áthúzásakor e zóna fölött kell

elengedni a tételeket.  Megjegyzés: ha a lejátszó memóriája megtelik, a DDrroopp  ZZoonnee

(Fogadózóna) szürkévé válik.

3

A DMM alkalmazásnak különböző nézetei vannak.  Ezek segítségével lecsökken a  

tartalomfrissítéshez szükséges idő.  A DMM nézeteit testreszabhatja.

34
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AA  mműűssoorrsszzáámmookk  eeggyyéénnii  mmeeggjjeelleennííttééssee

RReennddeezzééss

A számok fejlécére kattintva [Track (Műsorszám), Artist (Előadó), Album (Album),

Genre (Műfaj)] azokat a kívánt módon rendezheti.

1

RRéésszzlleetteess  nnéézzeett  //  RRöövviidd  nnéézzeett

A fejléc mellett az ikonra kattintva választhat, hogy a tételek 

részletesen, illetve röviden jelenjenek-e meg az ablakban.

2

részletes nézet

rövid nézet

35
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FFrriissssííttéésseekk

Mivel a termék frissítése lehetséges, javasoljuk, hogy regisztrálja a terméket  a  www.nike-

philips.com/register weboldalon, hogy minden ingyenes frissítésről a lehető leghamarabb  

tájékoztathassuk.

Biztosak vagyunk benne, hogy sokáig öröme telik majd a készülékben. A legjobb teljesítmény

érdekében javasoljuk, hogy időnként látogasson el a www.nike-philips.com weboldalra a termék

ingyenesen elérhető, legújabb szoftver és firmware frissítéseit letölteni.

FFiirrmmwwaarree  ffrriissssííttééssee

A lejátszót egy ffiirrmmwwaarree-nek nevezett belső program vezérli.  A lejátszó firmware-ét a legújabb

firmware letöltésével és telepítésével frissítheti.

Kattintson a PPrreeffeerreenncceess (Beállítások) > PPllaayyeerr  FFiirrmmwwaarree (Lejátszó firmware) >

UUppggrraaddee  ffiirrmmwwaarree (Firmware frissítése) menüpontra.  Itt további utasításokat kap a

firmware letöltésére és telepítésére vonatkozóan.

1

A firmware frissítésének befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő valamennyi utasítást.2

TANÁCS

Mivel a lejátszó programját frissíti, ezért ellenőrizze, hogy a lejátszó és a számítógép

össze van-e kötve a DMM elindításakor.    

A firmware frissítés során ne szakítsa meg az összeköttetést.

✔

AA  DDMMMM  ffrriissssííttééssee

A DMM az a program, amellyel a legkényelmesebben végezhet műveleteket a számítógép 

és a lejátszó között.

Frissítse mindig a legújabb frissítések letöltésével és telepítésével.

Kattintson a PPrreeffeerreenncceess (Beállítások) > UUppggrraaddee  DDMMMM (A DMM frissítése).  Itt

további információkat talál a frissítések letöltésére és telepítésére vonatkozóan.

1

A DMM frissítésének befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő valamennyi utasítást.2

36
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AA  DDMMMM  eellttáávvoollííttáássaa

Zárja be az összes alkalmazást, beleértve a DMM lehetőséget is.1

A  SSttaarrtt menüben nyissa meg a VVeezzéérrllőőppuulltt elemet.  Válassza a PPrrooggrraammookk

tteelleeppííttééssee//ttöörrllééssee opciót.

Válassza ki törlésre a DMM alkalmazást a már telepített programok közül.

2

A programok törlésére vonatkozó további információkat a Windows kézikönyvben

olvashatja.

3
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PPrroobblléémmaa OOkk MMeeggoollddááss

A lejátszót nem lehet  Lemerült a beépített Töltse fel az akkumulátort.

bekapcsolni akkumulátor (lásd 2. lépés, 1. oldal)

Lágy billentyűleütés A bekapcsoláshoz tartsa nyomva a 22;;

gombot 2 másodpercig

USB csatlakoztatva Távolítsa el az USB-kábelt. 

(lásd 5. lépés, 1. oldal)

Firmware / Csatlakoztassa a lejátszó és a

Adatbázis hiba számítógépet és indítsa el a DMM

Úgy tűnik, hogy az USB Megszűnt a kapcsolat Ellenőrizze a kapcsolatot

nem működik Rossz operációs rendszer  A használt operációs rendszernek

verzió újabbnak kell lennie a Windows 98SE-nál

Nincs USB meghajtó Csak Windows 98SE felhasználók számára:

telepítve telepítse a mellékelt CD-lemezen

található USB-illesztőprogra

A lejátszó nem válaszo l  A lejátszó foglalt Alapállapotba állításhoz tartsa nyomva a 

[VOLUME +] és  a  33 gombokat.
Ha a lejátszó nem kapcsol be 

automatikusan, tartsa nyomva a 22;;
gombot 2 másodpercig

Automatikus kikapcsolás Ha a lejátszás szüneteltetése után 20 

másodpercig egyetlen gombot sem nyom 

meg, a lejátszó automatikusan kikapcsol.

Tartsa nyomva a 22;; gombot a készülék 
bekapcsolásához.

HHiibbaaeellhháárrííttááss  ((11))

Meghibásodás esetén először tanulmányozza az itt következő néhány tanácsot. 

További segítség és hibaelhárítási tájékoztató a következő címen: www.nike-philips.com.   

Ha a tanácsokat követve sem tudja a problémát megoldani, kérje az ügyfélszolgálat vagy a

kereskedő segítségét.

FIGYELEM: 

Ne nyissa fel a készüléket! Semmiféleképpen ne kísérelje meg a készülék javítását, mivel

ebben az esetben a garancia érvényét veszti.

38
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PPrroobblléémmaa OOkk MMeeggoollddááss

Műsorszám lejátszása Nem támogatott A lejátszó nem tudja lejátszani az

sikertelen műsorszám-formátum internetről vásárolt AAC-titkosított

műsorszámokat vagy WMA-műsorszámokat.

Mivel a termék frissítése lehetséges, 

javasoljuk, hogy időnként látogasson el a

www.nike-philips.com weboldalra a termék

ingyenesen elérhető, legújabb szoftver és

firmware frissítéseit letölteni.

A műsorszámokat a A lejátszó csak akkor fogja a 

számítógépről a lejátszóra műsorszámokat lejátszani, ha azokat a 

kattintás-húzással másolta a mellékelt zenekezelő szoftver  

Windows Intézőben segítségével töltötte át.

A műsorszámok nem  Nem támogatott Győződjön meg arról, hogy a 

jelennek meg a mellékelt műsorszám-formátum támogatott számítógépen található

zenekezelő szoftverben zeneanyagok a lejátszó által támogatott 

formátumúak.

Az SDM nem működik Szinkronizációs probléma Szinkronizálja lejátszóját és a 

sebesség-távolság monitort, ha:

új sebesség-távolság monitort  

vásárolt (talál a 7. oldalon)

Az edzést az SDM Várja meg a jelzést és a 

kapcsolat létrejötte előtt sípoló hangjelzést a futás megkezdése előtt

megkezdte

Az SDM kapcsolat Hozza létre újra az SDM kapcsolatot

megszűnt a környezeti (talál a 6. oldalon)

zavarok miatt

Az SDM kapcsolat Helyezzen be új elemeket, vagy töltse

megszűnt, mert az elem fel a lejátszó akkumulátorát

lemerült

Nincs szóbeli visszajelzés A szóbeli visszajelzéshez Csatlakoztassa a lejátszó és a számítógépet

szükséges fájlok az USB és indítsa el a DMM

kapcsolat közben törlődtek

HHiibbaaeellhháárrííttááss  ((22))
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BBiizzttoonnssáágg  ééss  kkaarrbbaannttaarrttááss
Fejhallgatók használata
Hallásvédelem:
A felvételeket közepes hangerővel hallgassa. A nagy hangerő halláskárosodást okozhat.

Biztonság közlekedés közben:
ne használja járművezetés vagy kerékpározás közben, mert balesetet okozhat.

Vigyázzon a stroboszkóp használatakor!
Ne nézzen a villogó fénybe hosszabb ideig, mert ez károsíthatja a szemét.

Karbantartás
Teendők a meghibásodások elkerülése érdekében:
–  Vagy fűtőberendezés által keltett hőhatásnak.

–  Ne ejtse le a lejátszót, illetve ne ejtsen semmit a lejátszóra.

–  Ne merítse a lejátszót vízbe.  A készülék csatlakozóaljzatai vízzel nem érintkezhetnek, mivel  a rajtuk

keresztül a készülékbe jutó víz a készülék súlyos károsodását okozhatja.

–  A tisztításhoz ne használjon semmilyen tisztítószert, amely alkoholt, ammóniát, benzint vagy egyéb 

oldószereket tartalmaz, mert az i lyen vegyszerek károsíthatják a lejátszót külső felületeit.

– A közelben működő rádiótelefonok a készülékre káros interferenciát okozhatnak.

A DMM biztonságos használata
A DMM használata közben az alábbi utasítások betartásával megelőzheti az adatok elvesztését és a fájlok

sérülését:

–  Fájlátvitel közben soha ne húzza ki az USB-kábelt.

–  Fájlátvitel közben soha ne zárja be a DMM.

–  Működtetés közben csak egy fájlkezelő rendszert használjon.  Fájlátvitelkor, mialatt a DMM átviteli

műveletének lefutására vár, ne kísérelje meg az átvitelt a Windows Intézőben.

–  Ha a DIMM fájlátviteli művelete folyamatban van, a Windows Intézőben ne töröljön műsorszámokat.

Amennyiben fájlt kíván törölni, a művelet elvégzéséhez csak a DMM-lehetőséget vagy a fájltátvitel

befejeződését követően a Windows Intézőjét használja.

A hálózati adapter és töltő használata
–  Kizárólag a készülékhez kapott hálózati adaptert használja. Egyéb elektromos berendezések adapterei

külsőre hasonlíthatnak ugyan a használandó adapterhez, azonban károsíthatják a lejátszót.

–  A hálózati adaptert és töltőt csak úgy tudja teljesen áramtalanítani, ha kihúzza annak tápkábelét a

hálózati aljzatból.

–  A hálózati adapter körül mindig hagyjon elegendő térközt.  A berendezést ne használja 

olyan helyen, ahol a levegő áramlása korlátozott (pl. könyvespolc).

–  A hálózati adapter csatlakoztatásakor és a csatlakoztatás megszüntetésekor az adaptert mindig oldalainál

fogva tartsa. Ügyeljen rá, hogy a csatlakozó fém alkatrészeit ne érintse meg.

–  A lejátszót hálózati adaptere nagyfeszültségű berendezés, felnyitni még a lejátszót kikapcsolt állapotában

sem szabad.

Környezetvédelmi vonatkozások
A készülék csomagolása fölösleges csomagolóanyagokat nem tartalmaz.  Mindent megtettünk annak

érdekében, hogy a csomagolást könnyen szét lehessen választani egynemě anyagra: karton, PS, PE, PET.

A készülék olyan anyagokból áll, melyek újrahasznosíthatók, ha a szétszerelést egy hozzáértő cég végzi.

Kérjük, hogy a csomagolóanyagokat, a használt elemeket és az öreg készüléket a helyi előírások

figyelembe vételével helyezze a hulladékgyějtőkbe.

40
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FFeellhhaasszznnáállóóii  jjooggookkkkaall  kkaappccssoollaattooss  ttuuddnniivvaallóókk
Minden védjegy és bejegyzett védjegy az illető jogtulajdonost illeti.

Az Egyesült Királyságban és bizonyos országokban a szerzői jog által védett anyagok, 

dokumentumok másolásához szükséges lehet a szerzői jogok tulajdonosának engedélye.

A készülék megfelel az Európai Unió rádiófrekvenciás zavarra  vonatkozó előírásainak.

MMóóddoossííttáássookk,,  vváállttoozzttaattáássookk
A gyártó által jóvá nem hagyott módosítások semmissé tehetik a felhasználó jogait a

készülék működtetésére vonatkozóan.
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MMűűsszzaakkii  aaddaattookk
ÁÁllttaalláánnooss  aaddaattookk
Méretek 27 (D) x 27 (H) x 71 mm
Súly 70g

TTááppeellllááttááss
Beépített 600 mAh lítium-ion akkumulátor
Többfeszültségű hálózati adapter és töltő

AAkkkkuummuullááttoorr  üüzzeemmiiddeejjee
12 óra a beépített akkumulátorral (4 óra teljesen feltöltve, gyors töltési: 2 óra)
*Az akkumulátor élettartama a használat jellegétől függően változhat.

KKiijjeellzzőő fehér háttérvilágítású LCD

KKiijjeellzzőő  aaddaattookk Album címe, előadó neve, akkumulátor állapota, DBB, frekvencia, programozott 
állomás, idő, műsorszám

SSoouunndd Bass mélyhangemelés Dynamic Bass Boost
Hangszínszabályzó Funk, Hip hop, Rock, Techno
Frekvencia-jelleggörbe 20 - 20 000 Hz
Kimeneti teljesítmény (RMS) 2 x 5 mW (16 Ω)
Jel-zaj arány >80
Hangerőszabályzás Digitális

HHaanngglleejjááttsszzááss MP3 (8 - 320 kbps és VBR) 
WMA (32 - 192 kbps)

IIDD33--ccíímmkkee  ttáámmooggaattáássaa Album title (Album címe), Genre title (Műfaj), Track title (Műsorszám címe) 
és Artist name (Előadó neve)

SSttoorraaggee  MMeeddiiaa Mass tárolási osztály, 256MB* NAND Flash
Zenei memória kapacitása: maximálisan 65 mp3 műsorszám (128Kb/s) vagy 130 WMA
műsorszám (64kb/s)
*  A formázott tárolóképesség ennél kevesebb.

RRááddiióóvveevvőő Frekvenciatartománya  87.5 - 108 MHz
Programozott állomások  10
Rádióvevő frekvenciasávjai FM sztereó

CCssaattllaakkoozzttaattááss 5V DC,  fejhallgató (3,5mm-es vonalkimenet), távvezérlő, USB 1.1, Bluetooth 1.1

BBlluueettooootthh SPP, Class 3, maximálisan 5 m távolságig

ZZeenneemmáássoollááss a DMM/Musicmatch® program segítségével lejátszáshoz.

FFáájjllmmáássoollááss    Windows Intéző segítségével általános adatok esetén

AA  kkéésszzüülléékkkkeell  sszzáállllííttoott  ttaarrttoozzéékkookk  (régióktól függően)
AY4102 Többfeszültségű hálózati adapter és töltő
AY4208 Karszalag
AY4212 Vivőfrekvencia
SBC HJ030/771 Fejhallgató 
AY3192 USB-kábel

A típusadatok a készülék hátulján találhatóak.

A Philips, Nike, Inc fenntartja magának a jogot, hogy előzetes figyelmeztetés nélkül változtasson a 
termék kivitelén és jellemzőin.

Minden jog fenntartva.
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