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Skrócona
instrukcja obs ugi

Potrzebujesz pomocy?
Instrukcja
Zapoznaj z do
odtwarzacza.
Internet

str interneto
www.philips.com/welcome.

Zarejestruj produkt
Zarejestrowanie produktu na stronie internetowej
www.philips.com/welcome otrzymywanie
po o darmowych uaktualnieniach.

z wbudowane o akumulatora

Dane techniczne ulec zmianie bez uprzedzenia.
Znaki towarowe firmy Koninklijke Philips
Electronics N.V. lub ich odpowiednich
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Wszystkie nasze produkty zaprojektowane i wykonane w oparciu o wysokiej jak
i podze y, które poddane recyklin wi b ponownie e.
Umieszczony na produkcie symbol przekr o pojemnika na na
oznacza z z dyr Unii Europejskiej 2002/96/WE. Ponadto na produkcie

znajdo symbol chemiczny, który oznacza, produkt ten
okr w dyrektywie o ochronie rodowiska substancji

chemicznych.
Nie wolno produktu wraz ze odpadami komunalnymi. Dowiedz lub
zapytaj sprzeda o bezpieczny dla rodowiska r oraz obo przepisy lokalne.

wytycznych w tym zakresie chr rodowisko naturalne oraz
ludzkie zdrowie.

Produkt zawiera wbudowany akumulator dyr Unii Europejskiej
2006/66/WE, które o nie wolno wraz ze odpadami komunalnymi.
Aby zape wo i pra owe produktu, produkt
do specjalne o punktu zbiórki odpadów lub centrum serwisowe o, w którym

pracownik usunie lub wymieni akumulator w sposób pokazany na rysunkach:

Zalecamy zapoznanie z lokalnymi przepisami selektywnej zbiórki
akumulatorów, ponie ich odpowiednia utylizacja przyczynia do za

nym skutkom dla rodowiska i zdrowia ludzkie o.
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Philips GoGear ljudspelare SV

Snabbstartguide

Behöver du hjälp?
Bruksan
Läs i användarhandboken som på
spelaren.

Gå till www.philips.com/welcome

Registrera produkten
Eftersom du har att
produkten rekommenderar vi att du
r rerar den på www.philips.com/welcome
så att vi kan informera så fort det
nya kostnadsfria att hämta.

Återvinna produkten och det inbyggda batteriet

Specifikationerna kan ändras utan att detta meddelas i för .
Varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller
respektive re
© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt. www.philips.com
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Alla våra produkter är utvecklade och tillverkade av högkvalitativa material och komponenter
som kan både återvinnas och återanvändas.

Den överkorsade hjulsymbolen på en produkt innebär att produkten är underställd
EU-direktivet 2002/96/EC. Symbolen kan också användas i kombination med en
kemisk symbol, som innebär att produkten följer miljödirektivet för det kemiska
ämnet.

Kassera aldrig produkten tillsammans med hushållssoporna. Informera dig själv eller fråga
närmaste återförsäljare om vilka lokala regler som gäller för miljövänlig återvinning. Genom
att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa
effekter på miljö och hälsa.

Produkten innehåller ett inbyggt uppladdningsbart batteri som omfattas av
EU-direktivet 2006/66/EC, som inte får kasseras med de vanliga hushållssoporna.
I syfte att skydda produktens funktion och säkerhet, skall du alltid ta med produkten

till en officiell insamlingsplats eller servicecentral där en professionell person kan avlägsna/byta
ut batteriet så som visas:

Informera dig själv om vilka lokala regler som gäller för separat insamling av batterier
eftersom korrekt kassering bidrar till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.
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Komma igång
Översikt över huvudmenyn
Meny Läge To

Musik spela upp digitala ljudspår
Inspelning skapa eller lyssna på inspelningar
Mappvy visa i mappar
Inställningar anpassa inställningarna för den digitala ljudspelaren

Installera program
Den digitala ljudspelaren innehåller följande programvara:

Philips Device Manager (hjälper dig att hämta uppdateringar av fast programvara till din
digitala ljudspelare)

När du ansluter din digitala ljudspelare till datorn första gången visas ett popupfönster:
1 Välj Install Philips Device Manager.
2 Slutför installationen genom att följa instruktionerna på skärmen.

Slå på och stänga av
GoGear SA011

Musik
Lyssna på musik
1Välj på huvudmenyn.
2Navigera i undermenyerna och välj musik.
3Spela genom att trycka på .

Tryck på om du vill växla mellan
paus och uppspelning.

Ansluta och ladda
GoGear SA011 har ett inbyggt batteri som kan laddas via
USB-porten på en dator.
Anslut spelaren till din dator.
1
2 Anslut USB-kontakten till en ledig USB-port på datorn.

GoGear SA011 laddas.>

Ta av USB-skyddet.
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GoGear SA011>

:
Philips Device Manager

1 Install Philips Device Manager.
2
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J okienko nie
1W Mój komputer (Windows XP / Windows 2000) / Komputer (Windows

Vista).
2Prawym m kliknij element Philips GoGear SA011.
3W polecenie Install Philips Device Manager (Zainstaluj program Philips Device

Manager).
4P w instrukcji na ekranie, aby k

C i wst e
Opis go menu
Menu Tryb Funkcja

cyfrowych audio
Nagrywanie tw lub
Widok f w folderach
Ustawienia k usta cyfrowego audio

Instalacja oprogramowania
Cyfrowy audio awiera oprogramowanie:

Philips Device Manager pobranie oprogramowania owego
dla cyfrowego audio)

Po cyfrowego audio do komputera po
okno

1W polecenie Install Philips Device Manager (Zainstaluj program Philips Device
Manager).

2P w instrukcji na ekranie, aby k

W i wy
ie

GoGear SA011

a
m

1W menu nym
2P po podmenu,

sw m
3 , aby r

e.
Aby m i

.e, naciskaj

.

P i
GoGear SA011 ma wbudowany akumulator, ry

o po do portu USB komputera.
do komputera.

1
2P USB do dodatkowego portu USB w

k e.
Rozpocznie owanie zenia GoGear SA011.>

Wyjmij USB.

Om fönstret inte visas automatiskt:
1Välj Den här datorn (Windows XP/Windows 2000)/Datorn (Windows Vista).
2Högerklicka på Philips GoGear SA011.
3Välj Install Philips Device Manager.
4Slutför installationen genom att följa instruktionerna på skärmen.

Inspelningar
Spela in ljud/röster
Så här kan du spela in ljud/röster med
den inbyggda mikrofonen.

3Spara inspelningen genom att trycka på
eller avbryt genom att trycka på .
Inspelningarna är sparade på spelaren.>
(Filnamnsformat:VOICEXXX.MP3, där
XXX är inspelningsnumret som genereras
automatiskt.)

Du hittar dina inspelningar under
[Inspelningsbibliotek] > [Röst].

1På huvudmenyn väljer du >
[Starta röstinspelning].

Tryck på för att växla mellan
paus och inspelning.

2Stoppa genom att trycka på .

3

.>
:VOICEXXX.

MP3, XXX — ,

> .

1 >
.

2 ,

,
1 Windows XP / Windows 2000) /

Windows Vista).
2 Philips GoGear SA011 .
3 Install Philips Device Manager.
4

3 , aby a
nagranie lub w
celu anulowania.
Nagrania zapisywane w>
odtwarzaczu. (Format nazwy
pliku:VOICEXXX.MP3, gdzie
XXX oznacza numer nagrania
wygenerowany automatycznie).

Nagrania w
[Biblioteka na > .

Nagrania
Nagrywanie /
Tutaj do , jak
nagr lub , k

wbudowanego mikrofonu.

1W menu nym kolejno
> [Rozpocznij nagrywanie

notatki owej].
Aby m i
nagrywanie, naciskaj .

2 , aby

Om du vill låsa knapparna medan du
använder spelaren för uppspelning
för du skjutreglaget till läget .
Alla knappar utom volymknapparna>
är låsta och i teckenfönstret visas
en låsikon.

Spelaren är försedd med ett lås som
förhindrar att den används av misstag.

Aby ko
, do

.
Wszystkie przyciski, z>
przycisków , z
zablokowane, na ekranie
pojawi ikona blokady.

Odtwarzacz wyposa ony jest w suwak,
zapobiegaj cy przypadkowemu
naci ni ciu przycisków.

W celu włączenia zasilania naciśnij i
przytrzymaj aż nie pojawi się logo
Philips.
Aby wyłączyć naciśnij i przytrzymaj
aż na wyświetlaczu pojawi się „Bye”.

För att slå på, tryck på tills skärmen
visar Philips-logon.
För att stänga av, håll intryckt tills
skärmen visar ‘Bye’ (Hej då).

Philips
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