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Segítségre van szüksége?
Kérjük, látogasson el a
www.philips.com/welcome
honlapra, ahol a segédanyagok teljes választékát érheti el, mint a használati
útmutató, gyors oktatóanyag, a legújabb szoftverfrissítések és a gyakran feltett
kérdésekre adott válaszok. 
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1 Fontos biztonsági információk
Karbantartás
Teendők a meghibásodások elkerülése érdekében:
• Kérjük, használja a védőtokot az optimális ütésvédelem érdekében.
• Ne kerüljön vízbe a lejátszó. Ne érje víz a fülhallgató csatlakozóját és az akkumulátortartó

rekeszt sem, mivel a készülékbe szivárgó víz súlyos károsodást okozhat.
• A tisztításhoz ne használjon semmilyen tisztítószert, amely alkoholt, ammóniát, benzint vagy

maró anyagokat tartalmaz, mert ezek károsíthatják a készüléket.
• A közelben működő rádiótelefonok káros interferenciát okozhatnak.
• Készítsen biztonsági másolatokat a fájlokról. Kérjük biztosítsa, hogy megőrzésre kerüljenek

az eszközre letöltött eredeti fájlok. A Philips semmilyen, a készülék meghibásodásából,
károsodásából vagy a merevlemez olvashatatlanságából eredő adatveszteségért nem vállal
felelősséget.

• A problémák elkerülése érdekében a fájlműveleteket (átvitel, törlés stb.) kizárólag a
mellékelt zenei szoftverrel végezze.

Üzemi és tárolási hőmérséklet-értékek

• 0 és 35°C fok közötti hőmérsékleten üzemeltesse a készüléket. 
• -20 és 45°C fok közötti hőmérsékleten tárolja a készüléket.
• Alacsony hőmérséklet esetén az akkumulátor élettartama csökkenhet.

Alkatrészek/ kiegészítők cseréje
Látogasson el a www.philips.com/support az alkatrészek/ kiegészítők cseréje érdekében

Hallás védelem
Halgassa a hangot mérsékelt hangerővel.
• A fejhallgatók nagy hangerővel való hallgatása halláskárosodáshoz vezethet. Ez a termék

olyan decibel skálájú hangokat generál, melyek egészséges személyek esetében is hallás
károsodást okozhatnak, még az egy percnél rövidebb időtartamú hallgatás esetén is. A
magasabb decibel skála a már halláskárosult használóknak javasolt.

• Maga a hangszint könnyen megtévesztő lehet, mivel rövid időn belül a fül "komfort
érzete" hozzászokik a magasabb hangerőhöz és azt veszi normálisnak. Tehát huzamosabb
hallgatás után, ami "normálisnak" hangzik, valójában túl hangos és ártalmas lehet a fülnek.
Ennek elkerülése érdekében állítsa be a hangerőt a kezdeti kellemes hangszintnek
megfelelően, s hagyja meg azon az egyenletes hangerőn.

Biztonságos hangerő beállításához:
• Állítsa a hangerő szabályozót alacsony hangerőre.
• Lassan és fokozatosan növelje a hangerőt, addíg, amíg kényelmesen hallja a hangot, tisztán

és torzítás nélkül.
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Csak mérsékelt időtartamig hallgassa:
• A hang hosszas hallgatása, még a "biztonságos" beállítás esetén is, halláskárosodáshoz

vezethet.
• Bizonyosodjon meg, hogy a készülékét ésszerűen használja, és tartson megfelelő

időközönként szünetet a hallgatásban.

Győzödjön meg róla, hogy a fejhallgató használata közben a következő
szabályokat betartja.
• Csak mérsékelt hangerővel hallgassa s csak mérsékelt időtartamig.
• Ne hangosítsa fel a hangerőt, mikor a füle "hozzászokik" a hangerőszinthez.
• Soha ne állítsa olyan magasra a hangerőt, hogy nem hallja ami a környezetében történik.
• Legyen óvatos vagy kapcsolja ki a hallgatót nem biztonságos helyzetek esetén.
• Ne használjon fejhallgatót motoros jármű használata, valamint biciklizés, gördeszkázás

közben, stb.; ez balesethez vezethet és sok helyen nem megengedett.

Fontos (tartozék fejhallgatóval kapható készülékeknél):

A Philips hanglejátszóinak az illetékes szerv által megállapított maximális  hangerejét csak az
eredetileg mellékelt típusú fejhallgatóval garantálja. Amennyiben a fejhallgató pótlásra szorul,
javasoljuk, hogy lépjen kapcsolatba kereskedőjével, hogy az eredetileg mellékelt Philips
fejhallgatóval egyező modellt rendeljen.

Szerzői jogok
Minden egyéb márka és termék név az azokat illető cégek vagy szervezetek bejegyzett
védjegyei.

Bármilyen felvétel illetéktelen másolása, akár az Internetről letöltve, vagy audio CD-ről
másolva a szerzői jogokba és nemzetközi egyezményekbe ütközik.

Másolásvédett termékről készült illetéktelen másolat készítése, ide értve a számítógép
programokat, fájlokat, közvetítéseket és hangfelvételeket a szerzői jogokat sértheti és
bűncselekménynek minősülhet. Ez az eszköz ilyen cselekményekhez nem használható. 

A Windows Media és a Windows logó a Microsoft Corporation védjegyei, vagy az Egyesült
Államokban és más országokban bejegyzett védjegyei.



Adatnaplózás
A Philips arra törekszik, hogy javítsa az Ön termékének min ségét és javítsa a Philips
felhasználók tapasztalatait. Az eszköz alkalmazási profiljának megértése érdekében tudni kell,
hogy az információkat illetve adatokat naplóz a sztatikus memóriatartományba. Ezek az
adatok az olyan hibák és problémák azonosítására és észlelésére szolgálnak, amelyekkel a
felhasználó az eszköz használata közben szembekerülhet. A tárolt adatok olyanok, mint a
zenei lejátszás hosszúsága, a rádióhallgatás hosszúsága, hány alkalommal merült le az
akkumulátor stb. A tárolt adat nem fedi fel az eszközön tárolt tartalmat, a használt médiát
vagy a letöltések forrását. A tárolt adat kizárólag akkor olvasható és használható, ha a
felhasználó visszaviszi az eszközt a Philips szerviz-központba és CSAKIS olyan célból, hogy a
hibakeresés és megel zés egyszer södjön. A tárolt adatot a felhasználó els  kérésére számára
hozzáférhet vé tesszük

Az elhasznált termék valamint a beépített
akkumulátor leselejtezése

Módosítások, változtatások
A gyártó által jóvá nem hagyott módosítások semmissé tehetik a felhasználó jogait a készülék
használatára vonatkozóan

Az Európai Unió országainak lakosai részére
A termék megfelel az Európai Unió rádió interferenciára vonatkozó szabályainak

Minden termékünket min ségi, újrafeldolgozható és újrahasznosítható anyagok és alkatrészek
felhasználásával tervezték és készítették.
                     A terméken látható áthúzott kerekes kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termék
                     megfelel a 2002/96/EK direktívában foglaltaknak. A szimbólum egy vegyjellel együtt is
                     el fordulhat. Utóbbi azt jelenti, hogy a termék megfelel az adott vegyi anyagra
                     vonatkozó környezetvédelmi irányelvnek.

Soha ne dobja ki a terméket egyéb háztartási hulladékkal együtt. A környezetkímél
újrahasznosítással kapcsolatban tájékozódjon, vagy a termék forgalmazójától kérjen
felvilágosítást. Az elhasznált termék megfelel  hulladékkezelése segítséget nyújt a környezettel
és az emberi egészséggel kapcsolatos esetleges negatív következmények megel zésében.

                    A termékhez beépített újratölthet  akkumulátor tartozik, amelyre vonakozik a
                    2006/06/EK irányelv, ezért nem lehet háztartási hulladékként kidobni.

A termék m ködése és biztonsága érdekében, minden esetben vigye el egy hivatalos
gy jt helyre vagy szervizközpontba, ahol a szakember az alább látható módon eltávolíthatja /
kicserélheti az akkumulátort:

Kérjük, tájékozódjon az elemek külön történ  gy jtésének helyi lehet ségeir l, hogy így
megel zhesse az emberi egészségre és környezetre egyaránt káros negatív következményekkel
járó folyamatok bekövetkezését.



Megjegyzések az egyesült államokbeli 
felhasználók számára
Megjegyzés:

Ez a készülék a „B” osztályú digitális adatfeldolgozási eszközökre vonatkozó 
rádiózavarási határértékek tesztje során teljesítette az FCC (Federal 
Communications Commission – Szövetségi Hírközlési Tanács) el írásainak 
15. cikkelye szerinti feltételeket. A szóban forgó határértékek megállapítása 
biztosítja, hogy a lakóterületeken ne legyenek észlelhet k káros elektronikus zavarok. A készülék 
nagyfrekvenciájú energiát hoz létre és használ, és ezt kisugározhatja; ha üzembe helyezése nem az 
utasításoknak megfelel en történik, annak a rádiós kommunikáció zavarása lehet a következménye.

Nem garantálható, hogy a készülék nem okoz interferenciát egy adott k ióban. Ha 
a készülék nem kívánt interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvételben – amit a készülék 
ki- és bekapcsolásával ell izhet –, az interferencia a következ veletekkel küszöbölhet  ki:
- Az antenna áthelyezése.
- A berendezés és a ve  egymástól távolabbra helyezése.
- A berendezésnek a ve  által használt aljzattól  aljzatba csatlakoztatása.
- Szükség esetén kérje ki a forgalmazó vagy egy rádió/TV-szer  tanácsát.

Megjegyzések a kanadai felhasználók számára
Ez a B osztályú digitális készülék megfelel a Kanadában hatályos ICES-003 
A készülék megfelel az rások 15. cikkelyének és a CFR 1040,10 21. cikkelyének. 
A készülék  az alábbi két feltételhez kötött:
• A készülék nem okozhat káros interferenciát, illetve
• A készüléknek el kell viselnie a kapott interferenciákat, még azokat is, amelyek nem kívánt 

 váltanak ki.

Megjegyzés az Európai Unió tagországai részére
Ez a termék megfelel az Európai Unió rádióinterferenciára vonatkozó követelményeinek.
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2 Az új lejátszója
Az újonnan megvásárolt lejátszójával a következ kre van lehet sége:

• MP3 és WMA lejátszás
• rögzíteni a beépített mikrofonnal

2.1 Mi található a csomagolásban
A következ  kiegészít ket tartalmazza a lejátszó:

2.2 A termék regisztrálása
Javasoljuk a termék regisztrálását, hogy a kés bbiekben ingyenes frissítésekhez tudjon

hozzájutni. A termék regisztrálásához jelentkezzen be a www.philips.com/welcome oldalon,

hogy tájékoztatni tudjuk az új frissítésekr l.

Gyors útmutatóLejátszó Fejhallgató





3.3 Szoftvertelepítés
A digitális audio-lejátszóra a következ  szoftver van telepítve:
 Philips Device Manager (segítségével megkeresheti a digitális audio-lejátszó  
 firmware-frissítéseit)

A következ  fájlok találhatók a GoGear SA011-en:
 Gyors útmutató (Quick Start Guide) 
 Használati útmutató (User Manual) 
 Gyakori kérdések (Frequently Asked Questions)





Tipp Zenei CD-ket például a Windows Media Player szoftverrel vihet át a 
lejátszóra. Rippelje (konvertálja) a zeneszámokat MP3/WMA fájlokká. Másolja át a 
fájlokat a digitális audiolejátszóra; ehhez használja a Windows Intéz t. Az említett 
programok ingyenesen letölthet k az Internetr l.
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3.6.3 Zárócsúszka
A lejátszó rendelkezik egy billentyűzár csúszkával, a véletlen gombnyomások elkerülése
érdekében.

1 A billentyűk lezárásához tolja a csúszkát a állásba.

> A -VOL+ gombok kivételével valamennyi gomb lezárásra kerül, és a kijelzőn megjelenik a 
ikon.

2 A billentyűzár feloldásához tolja a csúszkát a állásba.







MP3
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SA011



6 M szaki adatok
Kijelz
• háttérvilágított
• sorok száma: 3
• felbontás: 128 x 48
• típus: LCD

Hang
• Frekvenciaátvitel: 80 - 18 000 Hz
• Equalizer-beállítások: Funk, Hip Hop, Jazz, Rock,
  Techno, Classical
• Jel / zaj viszony: > 80 dB
• csatornaelválasztás: 32 dB
• kimeneti teljesítmény (RMS): 2 × 3 mW

Audio lejátszás
• tömörítési formátum: MP3, WAV, WMA
• MP3 bitráta: 8-320 kbps és VBR
• ID3-címke támogatás: daltípus, el adó, album
• WMA bitráta: 64-320 kbps
• WMA mintavételi ráta: 8 / 11,025 / 16 / 22,050
   / 32 / 44,1 / 48 kHz
• MP3 mintavételi ráta: 16 / 32 / 44,1 / 48 / 
  11,025 / 22, 050 / 24 / 8 kHz

Tárolóeszköz
• beépített memória típusa: NAND Flash
• beépített memória kapacitása: 2 GB / 4 GB / 8
  GB1

• megfelel a „Mass storage” besorolási 
  követelményeknek
• zenei memóriakapacitás, MP3: akár 450 dal*

Csatlakozások
• Fülhallgató: 3,5 mm
• USB: USB 2.02

Kényelmi funkció
• billenty zár funkció

• elemtöltés jelzése a kijelz n
• hanger -szabályozó
• frissíthet  firmware
• elemkimerülés jelzése

Tartozék
• fülhallgató: AY3831

Szoftver
• Device manager visszaállításhoz és a 
   frissítéshez

Környezetbarát jellemz k
• ólommentes forrasztással készült termék

Rendszerkövetelmények
• PC OS: Windows 2000 / XP / Vista
• internet-csatlakozás: szükséges  
   (a terméktámogatási dokumentumok, 
   útmutatók és a jöv beni firmware- és 
   PC-szoftver¬frissítések eléréséhez)
• USB: szabad USB-csatlakozó

Áramellátás
• elem3 kapacitása: 150 mAh
• elem típusa: lítium-polimer
• lejátszási id  saját elemr l: akár 10 óra
• újratöltés: USB-csatlakozóról

Jellemz k
• méretek (hosszúság × szélesség × magasság): 
  91 x 29 x 14 mm
• súly: 0,029 kg
• csomagolás: m anyag fólia

Audio felvétel
• audio fájlformátum: MP3
• beépített mikrofon: monó
• hangfelvétel



1. 1MB = 1 millió byte; a ténylegesen használható tárolókapacitás kevesebb.
 1GB = 1 milliárd byte; a ténylegesen használható tárolókapacitás kevesebb.
 A teljes memóriakapacitás nem használható fel, mert annak egy része a lejátszó   
 számára fenn van tartva. 
 A tárolókapacitás számítási alapja dalonként 4 perc, 64 kbps felbontású WMA-  
 kódolással.
2. A tényleges átviteli sebesség az operációs rendszert l és a szoftver konfigurációjától függ. 
3. Az elemek élettartamát a használat körülményei és a beállítások befolyásolják.



GoGearSA011GoGearSA011 GoGearSA011
Vol+
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Néhány dal nem látható vagy lejátszható a lejátszón.
• Ez a lejátszó nem támogatja a szerzői jog védett (DRM) WMA internetről vásárolt

zeneszámokat, csak a nem védett WMA fájlokat lehet ezen a lejátszón lejátszani. A
zeneszám olyan formátumban van, amelyet a lejátszó nem támogat. Csak az MP3, WMA
formátumok támogatottak.

• Az audio fájl sérült, próbálja a lejátszást először a-számítógépen. Ha ez nem működik,
másolja át újra a számot.
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A PHILIPS fenntartja a jogot, hogy a termékfejlesztés során a dizájnt vagy a termékjellemzőket
előzetes tájékoztatás nélkül megváltoztassa.
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