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To
spela upp digitala ljudspår
skapa eller lyssna på inspelningar
visa ÀOHUQD i mappar
anpassa inställningarna för den digitala ljudspelaren

Ansluta och ladda

GoGear SA011 har ett inbyggt batteri som kan laddas via
USB-porten på en dator.
Anslut spelaren till din dator.
1 Ta av USB-skyddet.
2 Anslut USB-kontakten till en ledig USB-port på datorn.
> GoGear SA011 laddas.

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.
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.

Slå på och stänga av
GoGear SA011
För att slå på, tryck på
tills skärmen
visar Philips-logon.
För att stänga av, håll
intryckt tills
skärmen visar ‘Bye’ (Hej då).
Spelaren är försedd med ett lås som
förhindrar att den används av misstag.
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.

Inspelningar
Spela in ljud/röster
Så här kan du spela in ljud/röster med
den inbyggda mikrofonen.
1På huvudmenyn väljer du
>
[Starta röstinspelning].
 Tryck på
för att växla mellan
paus och inspelning.
2Stoppa genom att trycka på 2.
3Spara inspelningen genom att trycka på
eller avbryt genom att trycka på 2.
> Inspelningarna är sparade på spelaren.
(Filnamnsformat:VOICEXXX.MP3, där
XXX är inspelningsnumret som genereras
automatiskt.)
Du hittar dina inspelningar under
[Inspelningsbibliotek] > [Röst].

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.

Behöver du hjälp?

BruksanYLVQLQJ
Läs i användarhandboken som ÀQQV på
spelaren.
2QOLQH
Gå till www.philips.com/welcome

Registrera produkten

Eftersom du har P|MOLJKHW att XSSJUDGHUD
produkten rekommenderar vi att du
rHJLVWrerar den på www.philips.com/welcome
så att vi kan informera GLJ så fort det ÀQQV
nya kostnadsfria XSSJUDGHULQJDU att hämta.

Återvinna produkten och det inbyggda batteriet
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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