
Stručný návod k rychlému použití

SA018Audiopřehrávač Philips GoGear cz



Nabíjení
Spusťte aplikaci Windows 1  
Explorer (přehrávač 
SA018 se zobrazuje jako 
velkokapacitní paměťové 
zařízení).
Přeneste své soubory MP3 2  
do přehrávače SA018.

Začínáme
Připojte sluchátka1  
Stisknutím tlačítka 2  z po 
dobu 4 sekund přehrávač 
SA018 zapnete/vypnete. 
(Kontrolka napájení LED 
jednou blikne.)

Výběr zdroje/režimu
Rádio:  
Opakovat vše:  
Náhodné přehrávání:  

Kontrolky LED
Odezva na stisknutí tlačítka...

Výsledek: = akce úspěšná
=  akce neúspěšná 

(tlačítka jsou 
zablokována)

Stav baterie (při zapínání přehrávače SA018):

nabitá >40 %
nabitá 10–40 %
nabitá <10 %
dobíjení 
přehrávače

Důležitá upozornění:

Výstraha: =  v přehrávači 
SA018 nejsou 
žádné zvukové 
soubory

Chyba: = obnovte 
softwaru



Přehrávání hudby
Vybrat 1  
Stisknutím tlačítka 2  2; přepnete 
mezi přehráváním a pauzou.

Stisknutím a přidržením tlačítka • 
2; přejdete v přehrávači 
SA018 na první stopu.

Výběrem možnosti 3   
přehrajete hudební stopy 
v náhodném pořadí.

Během poslechu
Stisknutím tlačítka • 
11/22 přeskočíte na 
předchozí/následující 
titul. 
Stisknutím a • 
přidržením tlačítka 
11/22 přeskočíte 
rychleji.
Dvojím stisknutím • 
tlačítka 11/22 
přeskočíte do 
předchozí/následující 
složky (je-li 
k dispozici).
Stisknutím tlačítka • 
+/- zvýšíte/snížíte 
hlasitost. 
Současným stisknutím 
tlačítek +/- aktivujete/
deaktivujete funkci 
FullSound™  
(pouze režimy  / 

)

Poslech rádia VKV
Vyberte možnost 1  

(Při prvním použití: přehrávač SA018 prochází • 
frekvence a zastaví u prvního silnějšího signálu.)

Stisknutím a přidržením tlačítka 2  11/22 procházíte 
směrem nahoru/dolů pro vyhledání dalšího 
silnějšího signálu.

Stisknutím tlačítka • 11/22 přeskočíte na 
předchozí/následující frekvenci.

Dvojím stisknutím tlačítka 3  2; uložíte frekvenci do 
předvoleb.

Dvojím stisknutím tlačítka • 11/22 přeskočíte na 
předchozí/následující předvolbu.



Registrujte svůj výrobek
Protože máte možnost tento výrobek aktualizovat, 
doporučujeme, abyste jej zaregistrovali na webovém 
serveru www.philips.com/welcome a získali tak přístup 
k informacích o nových dostupných aktualizacích 
poskytovaných zdarma.

Potřebujete pomoc?
Uživatelský manuál
Viz návod k použití přibalený k přehrávači.
Online
Navštivte stránky www.philips.com/welcome

Likvidace starého výrobku a integrované 
baterie
Všechny naše výrobky jsou navrženy a vyroben z materiálů 
a komponentů nejvyšší kvality, které je možné recyklovat a 
opětovně použít.

Pokud je výrobek označen symbolem přeškrtnutého 
kontejneru, znamená to, že výrobek podléhá směrnici 
EU 2002/96/ES. Tento symbol se může používat ve 
spojení s chemickým symbolem, který znamená, že 
výrobek podléhá směrnici na ochranu životního 
prostředí pro tuto chemickou látku.

Nevyhazujte toto zařízení do běžného domácího odpadu. 
Informujte se nebo vyžádejte od prodejce informace o místních 
nařízeních pro ekologickou likvidaci odpadu. Správná likvidace 
starého výrobku pomůže předcházet případným nepříznivým 
účinkům na životní prostředí a lidské zdraví.

Výrobek obsahuje zabudovaný akumulátor podléhající 
směrnici EU 2006/66/ES, který nelze odkládat do 
běžného komunálního odpadu. 
Pro ochranu funkčnosti a bezpečnosti výrobku 
výrobek vždy odneste do oficiálního 

sběrného dvora nebo servisního centra, kde může 
vyškolený pracovník provést vyjmutí / výměnu 
akumulátoru dle vyobrazení v uživatelském manuálu.
Informujte se o místních pravidlech o sběru 
baterií, neboť správná likvidace pomůže 
předejít nepříznivým účinkům na životní 
prostředí a lidské zdraví.

Technické údaje se mohou změnit bez 
předchozího upozornění. 
Obchodní známky jsou majetkem 
společnosti Koninklijke Philips Electronics 
N.V. nebo jejich náležitých vlastníků. 
© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V. 
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