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Eski ürününüzün ve pilin
Tüm ürünlerimiz, geri tabi tutulabilen ve yeniden , yüksek kalitede
malzeme ve parçalardan ve ür r.

Bir ürünün üzerindeki retli tekerlekli çöp kutusu reti o ürünün 2002/96/EC
sa AvrupaYönergesi ka gelir. Bu simge a bir kimyasal
simgesiyle birlikte r, bu da ürünün o kimyasal için çevre yönergesine uygun

gelir.

Asla ürünü evsel birlikte atma . Çevre güvenli geri
yönetmelikleriyle ilgili bilgi edinin veya yerel . Eskiyen ürününüzün

ru biçimde , çevre ve insan üzerinde olumsuz etkilere
yol önlemeye yar olur.

Ürününüz, 2006/66/EC sa AvrupaYönergesi ka olan ve normal evsel
birlikte ayan bir dahili edilebilir pil içerir.

Ürününüzün durumda ve güv için, ürününüzü her
zaman pilinin uzmanlar taraf gibi / resmi toplama

ve servis merkezlerine götürün:

Lütfen pillerin a ile ilgili yerel kurallar bilgi edinin çünkü pillerin
, çevre ve insan zarar vermesini önley r.

Ür taraf izin verilmeyen r, bu ürünü kullanma iznini geçersiz
r.





H

A

B

C

D

F

E
G

MIC
-VOL+

/

-VOL+



Dijital Audio Player a a daki yaz l m  içermektedir:

Philips Ayg tYöneticisi (Dijital Audio Player için ayg t yaz l m

             güncellemelerinize yard mc  olur).

Takip eden dosyalar GoGear SA012 da yüklenmi tir.

H zl  Ba lang ç K lavuzu

Kullan m K lavuzu

S kça Sorulan Sorular

l m3.3Yükleme yaz





Müzik CD’lerini cihaza aktarmak içinWindows Media Player gibi
kullanarak müzik CD’nizdeki MP3/WMA .Windows
Explorer ile dijital ses kopyala . Bu tür pr ücretsiz sürümleri
Internet’ten yüklenebilir.
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1 Radyo menüsünden , Auto tune (Otomatik ayar) seçin.
> Radyo, radyo istasyonlarını otomatik olarak ayarlar ve frekansları hafıza kanallarına kaydeder.

Radyo 20 radyo istasyonuna kadar kanal kaydedebilir.

Otomatik ayarlamayı durdurmak için, tuşuna basın.
Radyodan çıkmak için tuşuna basın.

4.2.2 Ayarlı radyo istasyonlarını dinleme
1 Radyo menüsünden , Presets (Ayarlı kanallar) seçin.

2 Hafızadaki kanalları seçmek için 3/4 dinlemeye başlamak için 2; tuşuna basın.

3 Ayarlanmış başka bir istasyon seçmek için, 3 / 4 tuşuna basın.
Radyodan çıkmak için tuşuna uzun basın.

4.2.3 Radyo istasyonlarının manuel ayarlanması
1 Radyo menüsünden , Manual tune (Manuel ayar) seçin.

> Dinleme ekranı görüntülenir.

2 Hassas frekans ayarı için, 3/4 tuşuna kısa basın.

3 Bir sonraki en güçlü sinyali aramak için, 3/4 tuşuna uzun basın.

Radyodan çıkmak için tuşuna uzun basın.

1

4.2 Radyo1

Radyo moduna girmek için ana menüden seçin.

Kulaklıkları takma

Sağlanan kulaklıklar radyo anteni olarak görev yapar. En iyi alım için kulaklıkları taktığınızdan
emin olun.

4.2.1 Radyo istasyonlarının otomatik ayarlanması:

Not Otomatik ayarlama fonksiyonu mevcut ayarlı istasyonların üzerine yazar.

1 Bu özellik sadece bazı bölgesel sürümlerde mevcuttur.
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4.2.4 Kayıtlı kanala yeni bir frekans kaydetmek için
1 Kaydetmek istediğiniz yeni frekansı ayarlayın.

2 Kayıtlı kanal ekranına girmek için 2; tuşuna basın.

3 Seçmek için 3/4 tuşuna, kaydetmek için 2; tuşuna basın.
Radyodan çıkmak için tuşuna uzun basın.

4.2.5 Radyo dinlerken FM radyodan kayıt yapma
1 Radyo menüsüne girmek için tuşuna bir kez veya daha fazla basın.

2 Start FM Recording (FM kaydı Başlat) seçin.

3 Kaydı başlatmak için 2; tuşuna basın.
Kaydı durdurmak için, tuşuna basın.

4 Kaydı kaydetmek için 2; tuşuna basın.

5 Radyodan çıkmak için tuşuna uzun basın.

4.2.6 Radyo dinlemiyorken FM radyodan kayıt yapma:
1 Radyo menüsünden , Start FM recording (FM kaydı Başlat) seçin.

2 FM kanalı seçmek için 3 / 4 tuşuna basın.

3 Kaydı başlatmak için 2; tuşuna basın.
Kaydı durdurmak için, tuşuna basın.

4 Kaydı kaydetmek için 2; tuşuna basın.

5 Radyodan çıkmak içins tuşuna uzun basın.
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ngilizce / Frans zca / spanyolca / Almanca / Hollandaca / 
talyanca / Portekizce / sveççe / Lehçe / Norveççe / Rusça / 
Türkçe / Portekizce (Brezilyaca) / Macarca / Fince / 
Basitle tirilmi  Çince / Geleneksel Çince / Japonca / Korece / 
Çekçe / Slovakça / Tayca

Dil
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Resim/Görüntü

Arka ayd nlatma

Text sat rlar : 3

nürlük: 128 x 48

Tip: LCD

Ses

rekans yan t :

eyici) ayarlar : Radyo, Hip

  Hop, , Rock,Tekno, Klasik

n : > 80 dB

ay rma:32 dB

k : 2 × 3 mW

ayback

k t rma format : ,WAV,

: 8-320 kbps veVBR

T i: ark  ad , artist, albüm

: 64-320 kbps

: 8, 11.025, 16, 22.050,

  32, 44.1,

: 16, 32, 44.1, 48, 11.025,

  22.050, 24,

Depolama Ortam

Yerle ik bellek tipi:

Yerle ik bellek kapasitesi: 2GB/4GB/8GB
1

Y n depo s n f

i kapasitesi, : 450 parçaya

   kadar*

Ba lanabilirlik

K k: 3.5 mm

:
2

onksiyon:T  tak m  kilidi

rya arj etme : K c

kontrolü

a l m

rya dü ük

K klar:AY3831

Y l m

m v a t yöneti

  cisi

Ye il Belirtmeler

K

Sistem Gereksinimleri

letim Sistemi:Windo

Vista

lant s : v

  destek dokümanlar na, k la ,

  bellenime v l

  eri im için)

: Bo r

Güç

rya3 kapasitesi:

rya Tipi: olimer

ryada oynat m süresi: 10 saate 

  kadar

arj edilebilirlik: vet, y

Bo

o : 91 x 29 x

  14mm

rl :

ketleme tipi: kepçe

Yakalama

format :

Yerle ik mikrofon: mono

ayd

6 T
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1. 1MB = 1 milyon bit; kullan labilir depolama kapasitesi daha az olacakt r.

1GB = 1 milyar bit; kullan labilir depolama kapasitesi daha az olacakt r.

Belle in belirli bir k sm n n player için korunaca ndan dolay  tam bellek kapasitesi

              kullan lamayabilir.

Depolama kapasitesi ark  ba na 4 dakikad r ve 64kbps WMA kodlamas na

ba l d r.

2. Gerçek transfer h z  i letim sistemi ve yaz l l  olarak

              de i mektedir.

3. Batarya ömrü kullan m ve ayarlara ba l  olarak de i ir
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Cihaz n z n uzun süre kullan m ndan dolay  batarya güçsüz kalabilir. Lütfen playerinizi arj edin.

Playerim çal m yor.

1 htimal d  olarak playeriniz durdu u zaman panik yapmay n. Küçük bir i ne veya ba ka

    keskin uçlu nesneyi playerin arka k sm nda yerle mi  olan reset deli ine sokun. Player

    kapan ncaya kadar bas l  tutun.

SA01MP3
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Vol+Oynatıcınızı kapatın, o
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