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SA018

Hızlı başlangıç kılavuzu

Şarj etme

LED göstergeleri

111Windows Explorer
uygulamasını açın (SA018
yığın depolama aygıtı olarak
görünür).
222MP3 dosyalarınızı SA018'e
sürükleyin ve bırakın.

Bir tuşa basıldığında verilen tepki....

Başlarken
111Kulaklıkları bağlayın
222SA018'i açmak kapatmak
için z tuşuna 4 saniye
basın. (Güç LED'i bir kez
yanıp söner.)

Kaynak/mod seçme
Radyo:
Tümünü tekrarla:
Rastgele:

Sonuç:

= işlem başarılı
= işlem başarısız
(tuşlar kilitli)

Pil bilgisi (SA018 açılırken):

> % 40 şarjlı
% 10 - 40 şarjlı
< % 10 şarjlı
cihazı şarj et
Önemli uyarılar:

Alarm:
Hata:

= S A018'de ses
dosyası yok
= yazılımı geri
yükleyin

Müzik çalma

Dinlerken

111Seçme
222Oynatma/duraklatma
arasında geçiş yapmak için
2 tuşuna basın.
•• SA018 üzerinde ilk
parçaya gitmek için 2
tuşunu basılı tutun.
333Müzik parçaları rastgele
sırada çalmak için
seçeneğini seçin.

•• Önceki / sonraki
başlığa atlamak için
11/22 tuşlarına basın.
•• Daha hızlı atlamak için
11/22 tuşlarını basılı
tutun.
•• Önceki / sonraki
klasöre (eğer varsa)
atlamak için 11/22
tuşlarına iki kez basın.
•• Ses seviyesini artırmak
/ azaltmak için +/tuşlarına basın.
FullSound™
özelliğini
etkinleştirmek / devre
dışı bırakmak için
+/- tuşlarına basın
(yalnızca
/
modları)

FM radyo dinleme
111Seçme
•• (İlk kullanım: SA018 frekansları tarar ve ilk
güçlü sinyalde durur.)
222Sonraki güçlü sinyali aşağıya/yukarıya doğru
taramak için 11/22 tuşlarını basılı tutun.
•• Önceki/sonraki frekansa atlamak için 11/22
tuşlarına basın.
333Frekansı kaydetmek için 2 tuşuna iki kez basın.
•• Önceki/sonraki kayda atlamak için 11/22
tuşlarına iki kez basın.

Ürününüzü kaydettirin

Eski ürününüzün ve tümleşik pilin atılması

Ürününüzü yükseltmek mümkün
Tüm ürünlerimiz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden kullanılabilen,
olduğundan, ücretsiz yeni yükseltmeler yüksek kalitede malzeme ve parçalardan tasarlanmış ve üretilmiştir.
konusunda sizi bilgilendirebilmemiz için
Bir ürünün üzerindeki çarpı işaretli tekerlekli çöp kutusu
www.philips.com/welcome adresinde
işareti o ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi
ürününüzü kaydettirmenizi öneririz.
kapsamında olduğu anlamına gelir. Bu simge ayrıca bir kimyasal
simgesiyle birlikte kullanılabilir, bu da ürünün o kimyasal için
çevre yönergesine uygun olduğu anlamına gelir.
Yardım mı gerekiyor?
Ürününüzü asla evsel atıklarla birlikte atmayın. Çevre açısından
Kullanım Kılavuzu
güvenli geri dönüşüm yönetmelikleriyle ilgili bilgi edinin veya yerel
Bkz. bu oynatıcıda depolanan
satıcınıza danışın. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde
kullanım kılavuzu.
gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol
Çevrimiçi
açılmasını önlemeye yardımcı olur.
www.philips.com/welcome sitesini
Ürününüz, 2006/66/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında
ziyaret edin
olan ve normal evsel atıklarla birlikte atılmayan bir dahili
şarj edilebilir pil içerir.
Ürününüzün çalışır durumda kalmasını ve güvenliğini
sağlamak için, ürününüzü her zaman pilinin uzmanlar tarafından
kullanım kılavuzunda gösterilen şekilde çıkarılacağı / değiştirileceği
Özellikler, önceden
resmi toplama noktalarına ve servis
bildirilmeden değiştirilebilir
merkezlerine götürün:
Ticari markalar, Koninklijke
Lütfen pillerin ayrı toplanması ile ilgili yerel
Philips Electronics N.V.
kurallar hakkında bilgi edinin çünkü pillerin
şirketinin veya veya ilgili
doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığına
sahiplerine aittir.
Çin'de basılmıştır
© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V. zarar vermesini önleyecektir.
SA018_00_QSG_V1.1
Tüm hakları saklıdır. 

www.philips.com

wk9194

