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1 Fontos biztonsági
tudnivalók
Általános karbantartás
Vigyázat
•• A sérülés és rendellenes működés elkerülése
érdekében:

•• A terméket ne tegye ki közvetlen napfénynek

vagy fűtőberendezés által kibocsátott hő
hatásának.
•• Ügyeljen rá, hogy ne ejtse el a terméket, illetve
ne ejtsen rá semmilyen tárgyat.
•• Ne merítse vízbe a terméket. Ne érje víz a
fülhallgató csatlakozóját és az akkumulátortartó
rekeszt sem, mivel a készülékbe szivárgó víz
súlyos károsodást okozhat.
•• A készülék közelében működő mobiltelefonok
interferenciát okozhatnak.
•• Készítsen biztonsági mentést a fájlokról.
Ügyeljen rá, hogy megőrizze a készülékre
letöltött eredeti fájlokat. A Philips
semmilyen, a készülék károsodásából vagy
olvashatatlanságából eredő adatvesztésért
felelősséget nem vállal.
•• A problémák elkerülése érdekében a
fájlműveleteket (átvitel, törlés stb.) kizárólag a
mellékelt zenei szoftverrel végezze.
•• Ne használjon alkohol-, ammónia-, benzinvagy hígító-tartalmú tisztítószereket, mert ezek
károsíthatják a terméket.

Tudnivalók a működtetési és tárolási
hőmérsékletekről
• A készüléket 0 és 35 ºC közötti
hőmérsékletű helyen használja.
• A készüléket -20 és 45 ºC közötti
hőmérsékletű helyen tárolja.
• Alacsony hőmérsékleten az akkumulátor
élettartama csökkenhet.
Cserealkatrészek / tartozékok:
Cserealkatrészek/tartozékok rendeléséhez
látogasson el a www.philips.com/support
weboldalra.
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Fejhallgató biztonságos használata

A felvételeket mérsékelt hangerővel hallgassa:
A nagy hangerő halláskárosodást okozhat. A
készülék olyan decibeltartományban képes
megszólalni, amely egy percnél rövidebb használat
esetén is halláskárosodást okozhat. A készülék
a halláskárosultak érdekében képes a magasabb
decibel-tartományok megszólaltatására is.
A hangerő csalóka lehet. Idővel az egyre
magasabb hangerőhöz is hozzászokhat. A
huzamosabb ideig történő zenehallgatás után
„normális” szintnek érzékelt hangerő valójában
igen magas, ezért halláskárosító hatása lehet.
Ezt úgy előzheti meg, hogy a hangerőt egy
biztonságos szintre állítja, s ezt a beállítást
később sem módosítja.
A biztonságos hangerőt a következőképpen
állíthatja be:
Állítsa a hangerőt először alacsony szintre.
Lassan addig növelje a hangerőt, míg tisztán és
torzításmentesen hallja a zenét.
Huzamosabb ideig történő zenehallgatás:
Hosszabb időn át tartó zenehallgatás
„biztonságos” hangerőn is halláskárosodást
okozhat.
Körültekintően használja a készüléket, iktasson
be szüneteket.
Tartsa be a következő tanácsokat a fejhallgató
használata során.
Az eszközt indokolt ideig, ésszerű hangerőn
használja.
Ügyeljen arra, hogy a hangerőt akkor se növelje,
amikor hozzászokott a hangerőhöz.
Ne állítsa a hangerőt olyan magasra, hogy ne
hallja a környező zajokat.
Fokozottan figyeljen, vagy egy időre kapcsolja ki
a készüléket, ha nagyobb körültekintést igénylő
helyzetben van.
Ne használja a fejhallgatót motoros járművön,
illetve kerékpározás, gördeszkázás stb. közben,
mert közlekedési balesetet okozhat, és sok
helyen szabályellenes is.

Szerzői jogi adatok
Az összes többi márkanév és terméknév
védjegynek minősül, és a vonatkozó vállalatok
vagy szervezetek tulajdonát képezi.
Az internetről letöltött felvételek és az audio
CD-k engedély nélküli másolása a szerzői jogok
és a nemzetközi törvények megsértését jelenti.
Másolásvédett anyagokról (beleértve
a számítógépes programokat, fájlokat,
közvetítéseket és hangfelvételeket) készített
illetéktelen másolatok szerzői jogok megsértését
vonhatják maguk után, és bűncselekménynek
minősülnek. Ez a berendezés nem használható
ilyen célokra.
A Windows Media és a Windows logó a
Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett
védjegye az Egyesült Államokban, illetve más
országokban.
Viselkedjen felelős állampolgárként: Tartsa
tiszteletben a szerzői jogokat.

A Philips tiszteletben tartja mások szerzői jogait,
és felhasználóit is erre kéri.
Előfordulhat, hogy az interneten található
multimédiás tartalmat a szerzői jog eredeti
tulajdonosának engedélye nélkül hozták létre,
illetve terjesztik.
Más tulajdonában álló tartalom másolása vagy
terjesztése számos országban (beleértve az
Ön országát is) a szerzői jogokra vonatkozó
törvények megsértését jelentheti.
A szerzői jogi törvények betartásáért Önt
terheli a felelősség.
A számítógépről a hordozható lejátszóra
kizárólag nyilvánosan elérhető vagy megfelelően
engedélyezett videofolyamok felvétele és
átvitele ajánlott. Ez a tartalom kizárólag
magáncélra használható, kereskedelmi célra

nem; és be kell tartani az alkotás szerzői
jogainak tulajdonosa által meghatározott
esetleges utasításokat. Ilyen utasítás lehet
például a további másolatok készítésének
tilalma. A videofolyamok a további másolást
megakadályozó védelmi technológiával lehetnek
ellátva. Ilyen esetben a nem készíthető felvétel,
amire üzenet figyelmeztet.
Adatnaplózás
A Philips elkötelezetten fejleszti terméke
minőségét és a Philips felhasználói élményt. A
készülék használati profiljának megértéséhez a
készülék naplót vezet bizonyos információkról
/ adatokról a készülék nem törlődő
memóriájában. Ezekkel az adatokkal észlelhetők
és azonosíthatók a készülék használata során
felmerülhető hibák vagy problémák. Tárolásra
kerül például a lejátszás hossza zene és tuner
módban, az akkumulátor lemerülésének
száma stb. A tárolt adatok nem tartalmaznak
információt arra vonatkozóan, hogy milyen
jellegű tartalom vagy média lejátszására
használta a készüléket, és hogy honnét
származtak a letöltések. A készüléken tárolt
adatokat a Philips KIZÁRÓLAG akkor nyeri
ki és használja fel, ha a vásárló visszaviszi a
terméket az egyik Philips szervizközpontba; az
adatok CSAK hibák diagnosztizálásához, illetve
azok kialakulásának megelőzéséhez kerülnek
felhasználásra. A tárolt adatokat a Philips az
ügyfél kérésére azonnal átadja.

A termék újrahasznosítása
Ez a termék kiváló minőségű anyagok és
alkatrészek felhasználásával készült, amelyek
újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.
A terméken található áthúzott kerekes kuka
szimbólum azt jelenti, hogy a termék megfelel a
2002/96/EK európai irányelvnek.
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Módosítások, változtatások
A gyártó által jóvá nem hagyott módosítások
semmissé tehetik a felhasználó jogait a termék
működtetésére vonatkozóan.

a

b

c

d

Ne kezelje a készüléket háztartási hulladékként.
Tájékozódjon az elektromos és elektronikus
készülékek hulladékkezelésére vonatkozó helyi
törvényekről. A feleslegessé vált készülék helyes
kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és
az emberi egészség károsodását.
Vigyázat
•• A beépített akkumulátor eltávolítása a

garancia elveszítését vonja maga után, és
használhatatlanná teheti a terméket. A további
utasítások az élettartamának végét elérő
termék kiselejtezésével kapcsolatosak.

A termék a 2006/66/EK európai irányelv
követelményeinek megfelelő akkumulátort
tartalmaz, amelyet tilos háztartási hulladékként
kezelni.

Tájékozódjon az akkumulátorok
hulladékkezelésére vonatkozó helyi
törvényekről. Az akkumulátorok megfelelő
hulladékkezelésével megelőzhető a környezetre
és az egészségre kifejtett káros hatás.
A termék működése és biztonsága
érdekében vigye el hivatalos gyűjtőhelyre vagy
szervizközpontba, ahol szakember megfelelően
eltávolítja az akkumulátort, vagy cserélje ki az
ábrán látható módon:
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Megjegyzés az Európai Unió tagországai
részére
Ez a termék megfelel az Európai
Unió rádióinterferenciára vonatkozó
követelményeinek.
Megjegyzés az Amerikai Egyesült Államokban
élő felhasználók számára
Ez a készülék a „B” osztályú digitális
adatfeldolgozási eszközökre vonatkozó
rádiózavarási határértékek tesztje során
teljesítette az FCC (Federal Communications
Commission, Szövetségi Hírközlési Tanács)
előírásainak 15. cikkelye szerinti feltételeket.
Ezek a korlátozások arra szolgálnak, hogy
megfelelő védelmet biztosítsanak az otthoni
használat során fellépő káros interferencia
ellen. A készülék nagyfrekvenciájú energiát hoz
létre és használ, és ezt kisugározhatja, továbbá
ha üzembe helyezése nem az utasításoknak
megfelelően történik, annak a rádiós
kommunikáció zavarása lehet a következménye.
Nem garantálható azonban, hogy üzembe
helyezéskor nem lép fel interferencia. Ha a
készülék zavarja a rádió- vagy televízióvételt
(ez a készülék ki- és bekapcsolásával
megállapítható), a felhasználó a következő
intézkedésekkel próbálhatja meg elhárítani az
interferenciát:
• Helyezze át a vevőantennát.
• Növelje a készülék és a vevő közötti
távolságot.
• Csatlakoztassa a készüléket egy
másik aljzathoz, mint amihez a vevőt
csatlakoztatta.

•

Szükség esetén kérje ki a forgalmazó vagy
egy rádió/TV-szerelő tanácsát.

Ma g ya r

Megjegyzés a kanadai fogyasztók számára
Ez a B osztályú digitális készülék megfelel a
Kanadában hatályos ICES-003 előírásoknak.
A készülék megfelel az FCC-előírások-15.
cikkelyének és a CFR 1040.10 21. cikkelyének.
A készülék működtetése az alábbi két feltétel
függvénye:
• A készülék nem okozhat káros
interferenciát, illetve
• A készüléknek el kell fogadnia a vételi
interferenciákat, még azokat is, amelyek
nem kívánt műveleteket váltanak ki.

HU
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2 Az Ön új SA018
készüléke
A SA018 segítségével lehetséges:
• MP3- és nem védett WMA-audiofájlok
lejátszása
• FM-rádió hallgatása

A doboz tartalma
A SA018 dobozában tárolhatja a terméket vagy
egyéb készülékeket.
A SA018 a következő tartozékokkal rendelkezik:
Lejátszó

Fülhallgató

USB-kábel

Rövid üzembe helyezési útmutató
Philips GoGear audio player

EN

Quick start guide

6

HU

SA018

3 Bevezetés

f FM /

/

g

A SA018 általános leírása

h

csúsztatás: forrás vagy mód
kiválasztása
csúsztatás: az összes gomb
lezárása vagy feloldása
nyomva tartás: a SA018 beés kikapcsolása

Megjegyzés
•• A SA018 kevesebbet fogyaszt, ha ki

Ma g ya r

van kapcsolva. Kikapcsolt állapotban
csak a bekapcsológomb használható.
Energiatakarékossági okokból a SA018
bekapcsolása eltart egy kis ideig.

A vezérlők részletes áttekintése
A SA018 a következő vezérlőkkel rendelkezik:
Üzemmód
/ :

a p/

b

c

VOL

/

d
e RESET

megnyomás: ugrás az
előző vagy a következő
műsorszámra
megnyomás kétszer: ugrás
az előző vagy a következő
mappára
nyomva tartás: keresés
előre vagy visszafelé az
adott műsorszámon belül
megnyomás: hangerő
növelése vagy csökkentése
nyomva tartás: csökkentés
vagy növelés gyorsan
fejhallgató és USBcsatlakozó dugasza
megnyomás: lejátszás és
szünet
megnyomás: a SA018
visszaállítása

Funkció Művelet
Egyszer megnyomva: váltás a
lejátszás és a szünet között
Nyomva tartás: a SA018 első
műsorszámára ugrás
Egyszer megnyomva a műsorszám
elején: az előző műsorszám elejére
ugrás
Egyszer megnyomva lejátszás
közben: az adott műsorszám elejére
ugrás
Nyomva tartás lejátszás közben:
keresés visszafelé az adott
műsorszámban
Kétszer megnyomva: az előző
mappára ugrás (ha vannak mappák)
Egyszer megnyomva: a következő
műsorszám elejére ugrás
Nyomva tartás lejátszás
közben: keresés előre az adott
műsorszámban
Kétszer megnyomva: a következő
mappára ugrás (ha vannak mappák)

HU
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Funkció Művelet
VOL Egyszer megnyomva: a hangerő
növelése vagy csökkentése
lépésenként
Nyomva tartás: a hangerő gyors
növelése vagy csökkentése
Mindkét gomb nyomva tartása
egyszerre: a FullSound™ be- és
kikapcsolása
Nyomva tartás 4 másodpercig: a
SA018 be- vagy kikapcsolása
Üzemmód FM:
Funkció Művelet
Egyszer megnyomva: váltás a rádió
hangjának némítása és a némítás
feloldása között
Nyomva tartás: a jelenlegi frekvencia
mentése előre beállítottként
Egyszer megnyomva: a következő
alacsonyabb frekvenciára ugrás
Kétszer megnyomva: az előző
előbeállításra ugrás (ha vannak
előbeállítások)
Nyomva tartás: a következő erősebb
alacsonyabb frekvencia gyorskeresése
Egyszer megnyomva: a következő
magasabb frekvenciára ugrás
Kétszer megnyomva: a következő
előbeállításra ugrás (ha vannak
előbeállítások)
Nyomva tartás: a következő erősebb
magasabb frekvencia gyorskeresése
VOL Egyszer megnyomva: a hangerő
növelése vagy csökkentése
lépésenként
Nyomva tartás: a hangerő gyors
növelése vagy csökkentése
Nyomva tartás 4 másodpercig: a
SA018 be- vagy kikapcsolása

8
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Megjegyzés
•• Inaktív üzemmódban a SA018 kikapcsol, ha egy
gombot sem nyom meg 5 percig.

ForrásválasztóFM /

/

FM
FM-rádió
Zenei forrás
forrás
„összes
kiválasztása ismétlése”
üzemmód
kiválasztása

:
Zenei forrás
véletlen
sorrendű*
üzemmód
kiválasztása

* Véletlen sorrendű üzemmódban a
SA018 véletlen sorrendben játssza le a
műsorszámokat.

Jelzőfények és értelmezésük
LED-jelzőfények:

megnyomás

megnyomás és
lenyomva tartás

megnyomás és
lenyomva tartás

dupla megnyomás
- megnyomás
egyszerre
- megnyomás és
lenyomva tartás
- mozgatás
megnyomás
egyszerre

Vezérlés
- FM (FM rádió
üzemmód)
(ismételt lejátszási
mód)
(véletlen sorrendű
lejátszási mód)
(lejátszás)
(vissza)
(előre)
- Vol (hangerő növelése)
- Vol (hangerő
csökkentése)
(beállítás mentése)
(gyors keresés
visszafelé)
(gyors keresés
előrefelé)
- Vol ** (hangerő gyors
növelése)
- Vol ** (hangerő gyors
csökkentése)
- (be-/kikapcsolás)

(előző mappa)
(következő mappa)
- Vol és Vol
(FullSound™
bekapcsolása)
(visszatérés az első
műsorszámhoz)
- csúszka (a gombok
zárolásának feloldása)
Vol és Vol
(FullSound™
kikapcsolása)

LED-jelzőfény
(= OK)

(= OK) - A jelzőfény minden megnyomás után
világít.
(= gombzár alatt*)
- A jelzőfény minden megnyomás után világít.
(= OK) - A jelzőfény a gomb lenyomva tartása
alatt folyamatosan világít.
(= gombzár alatt*) - A jelzőfény a gomb
lenyomva tartása alatt folyamatosan világít.

(= OK, akkumulátor > 40%) - A jelzőfény 2
másodpercig világít.
(= akkumulátor 10 - 40%) - A jelzőfény 2
másodpercig világít.
(= figyelmeztető üzenet, akkumulátor < 10%,
újratöltés szükséges) - A jelzőfény 2 másodpercig
világít.
(= OK) - A jelzőfény kétszer felvillan.
(gombzár alatt*) - A jelzőfény kétszer felvillan.
(= OK) - A jelzőfény háromszor felvillan.
(gombzár alatt*) - A jelzőfény egyszer felvillan.
(= OK) - A jelzőfény háromszor felvillan.
(gombzár alatt*) - A jelzőfény háromszor
felvillan.
(= OK) - A jelzőfény egyszer felvillan.
(gombzár alatt*) - A jelzőfény egyszer felvillan.
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Művelet
csúsztatás

Művelet
megnyomás

Vezérlés
(szünet)

csatlakoztatás
számítógéphez

(töltés)

csatlakoztatás
számítógéphez

(fájlátvitel)

LED-jelzőfény
(= OK) - A jelzőfény a szünet tartama alatt
villog.
(gombzár alatt*) - A jelzőfény minden megnyomás után világít.
(= OK: lecsatlakoztatás, akkumulátor teljesen
feltöltve) - Csatlakozás közben a jelzőfény folyamatosan világít.
(= OK: lecsatlakoztatás, akkumulátor töltés
alatt) - Csatlakozás és töltés közben a jelzőfény
folyamatosan világít.
(= OK: lecsatlakoztatás, átvitel kész, akkumulátor teljesen feltöltve) - Csatlakozás közben a
jelzőfény folyamatosan világít.
(= átvitel folyamatban, ne csatlakoztassa le) Fájlátvitel közben a jelzőfény villog.
(= átvitel kész, OK: lecsatlakoztatás, akkumulátor töltés alatt) - Csatlakozás és töltés közben a
jelzőfény folyamatosan világít.

* A kezelőgombok feloldásához a csúszkát húzza el a zár szimbólumról .
** A hangerőt jelzőfénye az SA018 minimális vagy maximális hangerőszintjének elérésekor kialszik.
A jelzőfény állapotjelzései:
SA018
fel kell tölteni az akkumulátort
Az SA018 nem tartalmaz lejátszható fájlt
hiba*** - helyre kell állítani a szoftvert

LED-jelzőfény
(folyamatosan világít)
(egymás után)
(folyamatosan egymás után)

***Az SA018 kapacitása nem elegendő a szoftverfunkciók végrehajtásához. Számos esetben ez a
hiba
egy műsorszám lejátszóról való törlésével megoldható. Ez tárhelyet szabadít fel az <SA018>
futtatásához.
A hangjelzés jelzései:
Művelet vagy állapot
az SA018 be- és kikapcsolása
fel kell tölteni az akkumulátort

10
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Hangjelzés
(egyszeri hangjelzés)
(5 percenként egyszer)

Csatlakoztatás és töltés
Figyelem

A fülhallgató csatlakoztatása
A mellékelt fülhallgató csatlakoztatásának
módja:

•• Fontos: A SA018 belső szoftvere a számítógép

A SA018 beépített akkumulátorral rendelkezik,
amely a következőképpen tölthető:
• a SA018 fejhallgató- és USB-csatlakozó
dugaszán keresztül, számítógépről (a
mellékelt USB-kábellel)
• a SA018 fejhallgató- és USB-csatlakozó
dugaszán keresztül, közvetlenül
áramforrásról (külön megvásárolható
töltővel)
Megjegyzés
•• Amíg a SA018 számítógéphez vagy

áramforráshoz csatlakozik, az összes vezérlő és
funkció inaktív.
•• A SA018 a töltési folyamat végén kikapcsolva
marad.

A mellékelt USB-kábel csatlakoztatása

1
2
3

Csatlakoztassa a mellékelt USB-kábel
USB-csatlakozóját a számítógép szabad
USB-portjához.
Csatlakoztassa a mellékelt USB-kábel
speciális USB-csatlakozóját a SA018
fejhallgató- és USB-csatlakozó dugaszához.
Kapcsolja be a számítógépet.
»» A SA018 tölt.
Megjegyzés

•• Első alkalommal töltse a SA018 készüléket 3

órán keresztül.
•• Amíg a SA018 számítógéphez csatlakozik, az
összes vezérlő és funkció inaktív.
•• A töltést jelző sárga színű LED a töltési
folyamat végén zöldre vált. Az állapotjelző
LED-ekről bővebben a Jelzőfények és
értelmezésük című részben olvashat.

Ma g ya r

USB-csatlakozásának használatával frissíthető.
Az adatvesztés és a termék meghibásodásának
megelőzése érdekében frissítés közben ne
szüntesse meg a csatlakoztatást.

A Philips Device Manager
szoftver telepítése
Rendszerkövetelmények:
• Windows® (2000, XP, Vista)
• Pentium III 800 MHz-es vagy nagyobb
teljesítményű processzor
• 128 MB RAM
• 500 MB merevlemez-terület
• Internetcsatlakozás
• Microsoft Internet Explorer 6.0 vagy
újabb
• USB-port

1
2

3
4

Csatlakoztassa a mellékelt USB-kábel mini
USB-csatlakozóját a SA018 készülékhez.
Csatlakoztassa a mellékelt USBkábel normál USB-csatlakozóját a
számítógéphez.
»» A számítógépen megjelenik egy
előugró ablak.
Az előugró ablakban válassza a Philips
Device Manager telepítése lehetőséget.
Kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat a Philips Device Manager
telepítéséhez.

HU
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Ha a számítógépen nem jelenik meg az előugró
ablak...

1
2
3
4

Válassza a Sajátgép (WindowsXP®
/ Windows2000®) / Számítógép
(WindowsVista®) lehetőséget.

Tanács
•• Ha szeretne zenei CD-t másolni a lejátszóra,

akkor rippelje (konvertálja) MP3- vagy WMAfájlokká a zenei CD-ken lévő dalokat, például a
Windows® Media Player szoftverrel. Másolja
át a fájlokat a SA018 készülékre a Windows®
Intéző használatával. E programok ingyenes
változata letölthető az internetről.

Kattintson a jobb egérgombbal a Philips
GoGear SA018 lehetőségre.
Válassza a Philips Device Manager
telepítése lehetőséget.
Kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat a Philips Device Manager
telepítéséhez.

Megjegyzés
•• Az SA018 szabad memóriakapacitásra van

szüksége a szoftverfunkciók végrehajtásához.
A tárhellyel kapcsolatos problémák az SA018
memóriájából egy zeneszám eltávolításával
megoldhatók.

Nem találja a fájlt a SA018 készüléken?

1
2
3
4
5

Csatlakoztassa a számítógépet az
internethez.
Válassza a Sajátgép (WindowsXP®
/ Windows2000®) / Számítógép
(WindowsVista®) lehetőséget.
Kattintson a jobb egérgombbal a Philips
GoGear SA018 lehetőségre.
Válassza a Philips Device Manager
telepítése az internetről lehetőséget.
Kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat a Philips Device Manager
internetről történő telepítéséhez.

Zene átvitele a SA018
lejátszóra
A SA018 a Windows® Intézőben USBtárolóeszközként jelenik meg. Az USBkapcsolaton keresztül átmásolhatja és
rendezheti a SA018 készüléken lévő
zenefájlokat.

1
2
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Kattintson rá egy vagy több átvinni kívánt
zeneszámra, és vigye át a számítógépről a
SA018 készülékre.
Kattintással és húzással végezze el az
átmásolást.
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Zene rendszerezése a SA018
készüléken
A SA018 zeneszámok százainak tárolására
képes. A zene rendszerezése és kezelése
érdekében a SA018 lehetővé teszi a zene
mappákba rendezését.

1
2
3

Miután a számítógép USB-portjához
csatlakoztatta SA018 lejátszóját, nyissa
meg a Windows® Explorer alkalmazást.
Hozzon létre mappákat a SA018
háttértárában.
Kattintással és húzással rendezze el
zeneszámokat a mappákban.
Tanács

•• Ha kétszer megnyomja a

vagy a
gombot, akkor előre vagy visszafelé léphet
a SA018 mappái között, így gyorsan
megtalálhatja a keresett zeneszámot.

4 Szórakozás

Zenehallgatás

A SA018 be- és kikapcsolása

A SA018 készüléken összes zeneszámát
folyamatosan hallgathatja. A SA018 véletlen
sorrendű lejátszás funkciójával zeneszámait
véletlen sorrendben hallgathatja meg.

A bekapcsoláshoz és a kikapcsoláshoz
nyomja meg a gombot, és tartsa
nyomva körülbelül 4 másodpercig.

1

Csatlakoztassa a mellékelt fülhallgatót.

Ma g ya r

1

2
Automatikus kikapcsolás
A SA018 rendelkezik automatikus készenlét
és kikapcsolás funkcióval, hogy kímélje az
akkumulátort.
5 perc üresjárat (nincs zenelejátszás, nincs
gombnyomás) után a SA018 kikapcsol.

1

Állítsa a forrásválasztót a következő
zenelejátszási opciók egyikére:
•
- Összes ismétlése üzemmód
(az összes zeneszám folyamatos
lejátszása)
•
- Véletlenszerű* üzemmód
(az összes dal lejátszása véletlen
sorrendben)

A SA018 készülék újra bekapcsolásához
nyomja meg a gombot, és tartsa
nyomva 4 másodpercig.

HU
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3

4

A SA018 készülék bekapcsolásához
nyomja meg a gombot, és tartsa
lenyomva 4 másodpercig.

6

A lejátszás megkezdéséhez nyomja meg
az
gombot.

A
/
gomb megnyomásával az
előző vagy a következő műsorszámra
ugorhat. (A gomb nyomva tartásával az
adott műsorszámban kereshet előre vagy
visszafelé.)

Megjegyzés
•• *Véletlenszerű üzemmódban a SA018 az

összes számot lejátssza véletlen sorrendben,
mielőtt ismételni kezdené.

FM-rádió hallgatása
5

14

Nyomja meg a VOL gombot
a hangerő csökkentéséhez vagy
növeléséhez.

HU

A SA018 beépített FM-rádióvevővel rendelkezik.
Az FM-rádió hallgatásához:

1

Csatlakoztassa a mellékelt fülhallgatót.

3

Állítsa a forrásválasztót FM helyzetbe.

5

A
/
gomb megnyomásával
növelheti és csökkentheti a frekvenciát.
(Tartsa lenyomva a gombot
rádióállomások kereséséhez alacsonyabb
vagy magasabb frekvencián.)

A SA018 készülék bekapcsolásához
nyomja meg a gombot, és tartsa
lenyomva 4 másodpercig.
Akár 5 rádióállomást (frekvenciát) is eltárolhat
beprogramozott rádióállomásként:

1

4

»» A rádió automatikusan bekapcsol.
A VOL gomb megnyomásával
növelheti és csökkentheti a hangerőt.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a
gombot az eltárolandó állomás
frekvenciájának elmentéséhez.
»» Ha már 5 rádióállomást tárolt
el, a SA018 felülírja a meglévő
beprogramozott állomásokat az
újonnan elmentett frekvenciákkal,
kezdve a legkevésbé használt
beprogramozott állomással.
Megjegyzés

•• A fülhallgató kábele rádióantennaként szolgál.
Az optimális vétel érdekében ügyeljen a
fülhallgató megfelelő csatlakoztatására.

HU
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2

5 Használja
a SA018
készüléket fájlok
hordozásához
A SA018 lehetőséget nyújt Önnek hogy a
Windows Explorer programban hordozzon
fájlokat.

1
2
3

16

A számítógép USB-portjához
csatlakoztatott SA018 nyissa meg a
Windows Explorer alkalmazást.
Mappák létrehozása a SA018 lejátszón.
Kattintással és húzással rendezze el a
fájlokat a mappákban.
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6 Hibakeresés
Hogyan állítsa alaphelyzetbe a lejátszót?
•• Illesszen tollhegyet vagy más tárgyat a
SA018 alján lévő Reset nyílásba. Tartsa
ott, amíg a lejátszó le nem áll.
•• Ha a visszaállítás sikertelen volt, kövesse a
SA018 helyreállításának lépéseit a Philips
Device Manager segítségével:

2

3
4
5
6

A számítógépen válassza a Start >
Programok > Philips Digital Audio Player
> SA018 Device Manager > Philips
Device Manager lehetőséget a Philips
Device Manager elindításához.

Ma g ya r

1

Nyomja meg és tartsa lenyomva
a hangerő gombot , miközben
csatlakoztatja a SA018 készüléket a
számítógéphez.

Tartsa nyomva a gombot, amíg a Philips
Device Manager fel nem ismeri a SA018
készüléket, és helyreállítási módba nem
kapcsol.
A számítógépen kattintson a Javítás
gombra, és kövesse a Philips Device
Manager utasításait a helyreállítási
folyamat befejezéséhez.
Ha a helyreállítás befejeződött, válassza le
a SA018 készüléket a számítógépről.
Indítsa újra a SA018 készüléket.

HU
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7 Műszaki adatok
Tápellátás
Beépített, újratölthető, lítium-polimer
akkumulátor
Lejátszási idő (zene): akár 12 óra
Rendszerkövetelmények
Windows® 2000, XP, Vista
Pentium III 800 MHz-es vagy nagyobb
teljesítményű processzor
128 MB RAM
500 MB merevlemez-terület
Internetcsatlakozás
Microsoft Internet Explorer 6.0 vagy újabb
Hangkártya
USB-port
Hang
Frekvenciaválasz - 20 Hz - 18 KHz
Jel-zaj arány: > 84 dB
Csatornaszétválasztó: 45 dB
Kimenő teljesítmény: 2 x 2,4 mW
THD: 0,05% 1 kHz-en
Hangkiemelés: FullSound™
Médiatárolás
Beépített memória kapacitása:
SA018102 2 GB-os NAND Flash
SA018104 4 GB-os NAND Flash
Tömeges tárolási osztály megfelelőség
Szoftver
Philips Device Manager: helyreállításhoz és
frissítéshez
Csatlakoztathatóság
Fejhallgató (3,5 mm)
Hanglejátszás
Tömörítési formátum: MP3, WMA
MP3 átviteli sebesség: 8––320 kb/s és VBR
WMA átviteli sebesség: 5 - 320 kb/s
MP3 mintavételezési sebességek: 8 / 11,025 /
16 / 22,050 / 24 / 32 / 44,1 / 48 kHz
WMA mintavételezési sebességek: 8 / 11,025
/ 16 / 22,050 / 24 / 32 / 44,1 / 48 kHz
Hangolóegység/vétel/adás
Előreprogramozott adók: 5
Hullámhossz: FM
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Zeneátvitel
Kattintás és húzás a Windows® Intézőben

Támogatott zenefájlformátumok
A SA018 a következő zeneformátumokat
támogatja:
• MP3
• nem védett WMA

D
Decibel (dB)
A hang erejének és intenzitásának relatív
különbségét kifejező mértékegység.

F
FullSound
A FullSound™ a Philips által tervezett
újdonságnak számító technológia. A
FullSound™ hűen adja vissza a tömörített
zene hangrészleteit úgy, hogy a tökéletes
hangélmény eléréséhez a zenét torzítás nélkül
feljavítja.

böngésző vagy beépülő program már a
teljes fájl letöltése előtt képes elkezdeni az
adatmegjelenítést.

V
Véletlen sorrendű lejátszás
Zenefájlokat (zeneszámokat) véletlenszerű
sorrendben lejátszó funkció.

W
WMA (Windows Media Audio)
A Microsoft által birtokolt hangformátum,
a Microsoft Windows Media technológia
része. Tartalmazza a Microsoft Digital Rights
Management digitális jogkezelési eszközöket, a
Windows Media videokódolási technológiát és
a Windows Media hangkódolási technológiát.

H
Hangerő
A hangerő a legelterjedtebb kifejezés, amellyel
a hangok relatív hangossága kifejezhető.
Számos elektronikus eszközön így nevezik a
hangerő-szabályozó funkciót.

L
LCD (folyadékkristályos kijelző)
A számítástechnikai eszközök kivételével
minden bizonnyal a legelterjedtebb módszer
vizuális adatmegjelenítésre.

S
Streaming, vagy folyamatos adattovábbítás
Adatátviteli technika, amely segítségével a
közvetített adatok állandó és folyamatos
adatfolyamként dolgozhatók fel. Az
interneten gyakran alkalmaznak folyamatos
adattovábbítási technológiákat, mert
számos felhasználó nem rendelkezik
megfelelő sebességű internet-eléréssel a
nagy multimédia-fájlok gyors letöltéséhez.
A technológia használatával a kliens
HU
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