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0X]\ND
Nagrywanie
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Ustawienia

Funkcja
RGWZDU]DQLH cyfrowych őFLHůHN audio
twRU]HQLH lub VãXFKDQLH QDJUDļ
SU]HJOĀGDQLH SOLNyZ w folderach
kRQÀJXUDFMD ustaZLHļ cyfrowego RGWZDU]DF]D audio

PRGãĀF] i ãDGXM

8U]ĀG]HQLH GoGear SA011 ma wbudowany akumulator, NWyry
PRůQDãDGoZDĂ po SRGãĀF]HQLX do portu USB komputera.
3RGâûF] RGWZDU]DF] do komputera.
1 Wyjmij ]DW\F]NĔ ]ãĀF]D USB.
2PRGãĀF] ZW\F]NĔ USB do dodatkowego portu USB w
kRPSXWHU]e.
> Rozpocznie VLĔ ãDGowanie XU]ĀGzenia GoGear SA011.

Instalacja oprogramowania

Cyfrowy RGWZDU]DF] audio ]awiera QDVWĔSXMĀFH oprogramowanie:
 Philips Device Manager XPRůOLZLD pobranie DNWXDOL]DFML oprogramowania VSU]ĔWowego
dla cyfrowego RGWZDU]DF]D audio)
Po SRGãĀF]HQLX cyfrowego RGWZDU]DF]D audio do komputera po UD] SLHUZV]\ ]RVWDQLH
Z\őZLHWORQH okno SRGUĔF]QH
1W\ELHU] polecenie Install Philips Device Manager (Zainstaluj program Philips Device
Manager).
2PRVWĔSXM wHGãXJ instrukcji na ekranie, aby ]DkRļF]\Ă LQVWDODFMĔ
JHůHOL okienko SRGUĔF]QH nie Z\őZLHWOD VLĔ DXWRPDW\F]QLH
1W\ELHU] SR]\FMĔMój komputer (Windows XP / Windows 2000) / Komputer (Windows
Vista).
2Prawym SU]\FLVNLHP m\V]\ kliknij element Philips GoGear SA011.
3W\ELHU] polecenie Install Philips Device Manager (Zainstaluj program Philips Device
Manager).
4PRVWĔSXM wHGãXJ instrukcji na ekranie, aby ]DkRļF]\Ă LQVWDODFMĔ

WãĀF] i wyãĀF]
XU]ĀG]HQie
GoGear SA011

Nagrania

Nagrywanie GŭZLĔNX / JãRVX

Tutaj doZLHV] VLĔ, jak PRůQD
nagr\ZDĂ GŭZLĔN lub JãRV, kRU]\VWDMĀF
] wbudowanego mikrofonu.

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

1W menu JãyZnym Z\ELHU] kolejno
> [Rozpocznij nagrywanie
notatki JãRVowej].
 Aby ZVWU]\m\ZDĂ i XUXFKDPLDĂ
nagrywanie, naciskaj SU]\FLVN .
21DFLőQLM2, aby ]DWU]\PDĂ
31DFLőQLM SU]\FLVN , aby ]aSLVDĂ
nagranie lub QDFLőQLM SU]\FLVN2 w
celu anulowania.
> Nagrania VĀ zapisywane w
odtwarzaczu. (Format nazwy
pliku:VOICEXXX.MP3, gdzie
XXX oznacza numer nagrania
wygenerowany automatycznie).

Odtwarzacz wyposaĪony jest w suwak,
zapobiegający przypadkowemu
naciĞniĊciu przycisków.
Aby ]DEORkoZDĂ SU]\FLVNLSRGF]DV
RGWZDU]DQLD, SU]HVXļVXZDN do
SR]\FML .
> Wszystkie przyciski, z Z\MĀWNLHP
przycisków JãRőQRőFL, zRVWDQĀ
zablokowane, ]Dő na ekranie
pojawi VLĔ ikona blokady.

Nagrania ]QDMGXMĀ VLĔ w REV]DU]H
[Biblioteka naJUDĻ@ > >*ãRV@.

0X]\Na
6ãXFKDQLH mX]\NL

1W menu JãyZnym Z\ELHU] SR]\FMĔ
2PRUXV]DMĀF VLĔ po podmenu, Z\ELHU]
swRMĀmX]\NĔ
31DFLőQLM SU]\FLVN , aby rR]SRF]ĀĂ
RGWZDU]DQLe.
 Aby ZVWU]\m\ZDĂ i XUXFKDPLDĂ
RGWZDU]DQLe, naciskaj SU]\FLVN .

.

Potrzebujesz pomocy?

Instrukcja REVãXJL
Zapoznaj VLĔ z LQVWUXNFMĀ REVãXJL GRãĀF]RQĀ do
odtwarzacza.
Internet
2GZLHGŭ strRQĔ internetoZĀ
www.philips.com/welcome.

Zarejestruj produkt

Zarejestrowanie produktu na stronie internetowej
www.philips.com/welcome XPRůOLZL otrzymywanie
poZLDGRPLHļ o darmowych uaktualnieniach.

8W\OL]DFMD XU]ÿGzHQLD L wbudowaneJo akumulatora
Wszystkie nasze produkty ]RVWDã\ zaprojektowane i wykonane w oparciu o wysokiej jakRőFL
PDWHULDã\ i podzeVSRãy, które poddane recyklinJRwi PRJĀ b\Ă ponownie Xů\We.
Umieszczony na produkcie symbol przekrHőORQHJo pojemnika na őPLHFL na NyãNDFK
oznacza zJRGQRőĂ z dyrHNW\ZĀ Unii Europejskiej 2002/96/WE. Ponadto na produkcie
PRůH UyZQLHů znajdoZDĂ VLĔ symbol chemiczny, który oznacza, ůH produkt ten VSHãQLD
Z\PDJDQLD okrHőORQH w dyrektywie o ochronie őrodowiska GRW\F]ĀFHM substancji
chemicznych.
Nie wolno Z\U]XFDĂ produktu wraz ze ]Z\Nã\PL odpadami komunalnymi. Dowiedz VLĔ lub
zapytaj sprzedaZFĔ o bezpieczny dla őrodowiska rHF\NOLQJ oraz oboZLĀ]XMĀFH przepisy lokalne.
ŐFLVãH SU]HVWU]HJDQLH wytycznych w tym zakresie SRPDJD chrRQLĂ őrodowisko naturalne oraz
ludzkie zdrowie.
Produkt zawiera wbudowany akumulator REMĔW\ dyrHNW\ZĀ Unii Europejskiej
2006/66/WE, któreJo nie wolno Z\U]XFDĂ wraz ze ]Z\Nã\PL odpadami komunalnymi.
Aby zapeZQLĂ EH]SLHF]HļVWwo i praZLGãowe G]LDãDQLH produktu, produkt QDOHů\
SU]\QLHőĂ do specjalneJo punktu zbiórki odpadów lub centrum serwisoweJo, w którym
pracownik usunie lub wymieni akumulator w sposób pokazany na rysunkach:

Zalecamy zapoznanie VLĔ z lokalnymi przepisami GRW\F]ĀF\PL selektywnej zbiórki
akumulatorów, ponieZDů ich odpowiednia utylizacja przyczynia VLĔ do zaSRELHJDQLD
QHJDW\Znym skutkom dla őrodowiska i zdrowia ludzkieJo.

Dane techniczne PRJĀ ulec zmianie bez uprzedzenia.
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