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1 Ważne
informacje
dotyczące
bezpieczeństwa
Ogólne zalecenia
konserwacyjne
Przestroga
•• Aby zapobiec uszkodzeniu lub wadliwemu
działaniu:

•• Nie narażaj produktu na działanie

nadmiernego ciepła wytwarzanego przez
urządzenia grzewcze lub bezpośrednie
działanie światła słonecznego.
•• Nie upuszczaj produktu i nie dopuść, aby
spadały na niego inne przedmioty.
•• Nie zanurzaj produktu w wodzie. Uważaj, aby
woda nie dostała się do gniazda słuchawek i
komory baterii, gdyż może ona spowodować
znaczne uszkodzenia.
•• Działanie telefonów komórkowych w pobliżu
urządzenia może spowodować zakłócenia.
•• Rób kopie zapasowe plików. Koniecznie
zachowuj oryginalne pliki pobrane do
urządzenia. Firma Philips nie ponosi
odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę
danych spowodowaną uszkodzeniem
lub brakiem możliwości odczytu danych
zapisanych w urządzeniu.
•• Aby uniknąć problemów, należy zarządzać
plikami (przesyłać je, usuwać itd.) tylko przy
pomocy oprogramowania muzycznego
dołączonego do zestawu!
•• Nie stosuj żadnych środków czyszczących
zawierających alkohol, amoniak, benzen lub
materiały ścierne, gdyż mogą one powodować
uszkodzenie produktu.

Temperatury eksploatacji i przechowywania
• Urządzenia należy używać w
temperaturze 0–35ºC.
• Urządzenie należy przechowywać w
temperaturze -20–45ºC.
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•

W niskich temperaturach żywotność
akumulatora urządzenia może być
krótsza.

Części zamienne i akcesoria:
Części zamienne i akcesoria można zamówić
na stronie internetowej www.philips.com/
support.
Ochrona słuchu

Głośność dźwięku podczas słuchania powinna
być umiarkowana:
Korzystanie ze słuchawek przy dużej głośności
może spowodować uszkodzenie słuchu. Ten
produkt może generować dźwięk o natężeniu
grożącym utratą słuchu użytkownikowi ze
zdrowym słuchem, nawet przy użytkowaniu
trwającym nie dłużej niż minutę. Wyższe
natężenie dźwięku jest przeznaczone dla osób z
częściowo uszkodzonym słuchem.
Głośność dźwięku może być myląca. Z czasem
słuch dostosowuje się do wyższej głośności
dźwięku, uznawanej za odpowiednią. Dlatego
przy długotrwałym słuchaniu dźwięku to, co
brzmi „normalnie” w rzeczywistości może
brzmieć głośno i stanowić zagrożenie dla słuchu.
Aby temu zapobiec, należy ustawiać głośność na
bezpiecznym poziomie, zanim słuch dostosuje
się do zbyt wysokiego poziomu.
Ustawianie bezpiecznego poziomu głośności:
Ustaw głośność na niskim poziomie.
Stopniowo zwiększaj głośność, aż dźwięk będzie
czysty, dobrze słyszalny i bez zakłóceń.
Nie słuchaj zbyt długo:
Długotrwałe słuchanie dźwięku, nawet na
„bezpiecznym” poziomie, również może
powodować utratę słuchu.
Korzystaj z urządzenia w sposób umiarkowany
oraz rób odpowiednie przerwy.
Podczas korzystania ze słuchawek stosuj się do
poniższych zaleceń.
Nie słuchaj zbyt głośno i zbyt długo.

Modyfikacje
Nieautoryzowane przez producenta
modyfikacje mogą spowodować unieważnienie
prawa użytkownika do korzystania z tego
produktu.
Prawa autorskie
Wszelkie pozostałe marki i nazwy produktów
stanowią własność poszczególnych firm i
organizacji.
Nieautoryzowane kopiowanie jakichkolwiek
nagrań pobranych z Internetu lub utrwalonych
na płytach Audio–CD stanowi naruszenie praw
autorskich i umów międzynarodowych.
Wykonywanie nieautoryzowanych
kopii materiałów zabezpieczonych
przed kopiowaniem, w tym programów
komputerowych, plików, audycji i nagrań
dźwiękowych, może stanowić naruszenie praw
autorskich będące przestępstwem. Nie należy
używać niniejszego urządzenia do takich celów.
Windows Media oraz logo Windows
są zastrzeżonymi znakami towarowymi
firmy Microsoft Corporation w Stanach
Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Zachowaj odpowiedzialność! Szanuj prawa
autorskie.

Firma Philips szanuje własność intelektualną i
oczekuje tego samego od użytkowników swoich
produktów.
Materiały multimedialne dostępne w Internecie
mogą być tworzone i/lub rozprowadzane bez
zgody właścicieli praw autorskich.
Kopiowanie lub dystrybucja takich materiałów
może naruszać prawa autorskie w różnych
krajach, także w Twoim.
Przestrzeganie praw autorskich jest Twoją
odpowiedzialnością.
Nagrywanie i przesyłanie do przenośnego
odtwarzacza strumieni wideo pobranych do
komputera jest możliwe tylko w przypadku
materiałów publicznych lub posiadających
odpowiednią licencję. Materiałów takich można
używać wyłącznie do użytku prywatnego,
niekomercyjnego i należy przestrzegać instrukcji
dotyczących praw autorskich dostarczonych
przez właściciela danego materiału. Instrukcje
takie mogą zabraniać wykonywania
jakichkolwiek kopii. Strumienie wideo mogą
zawierać technologie zabezpieczające przed
wykonywaniem kolejnych kopii. W takich
przypadkach funkcja nagrywania nie będzie
działać, a użytkownik zostanie powiadomiony za
pomocą komunikatu.
Rejestrowanie danych
Firma Philips dba o jakość oferowanych
produktów, aby zapewnić swoim klientom
jak najlepsze doświadczenia ich użytkowania.
Dlatego w celu utworzenia przejrzystego
profilu użytkowania tego urządzenia rejestruje
ono niektóre informacje/dane w pamięci
trwałej. Służą one następnie do identyfikacji i
wykrywania wszelkich awarii lub problemów,
które może napotkać użytkownik. Dane te
to na przykład czas trwania utworu w trybie
odtwarzania muzyki, czas słuchania radia,
liczba rozładowań akumulatora, itp. Dane tego
PL
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Zachowaj ostrożność przy zmianie głośności
dźwięku ze względu na dostosowywanie się
słuchu.
Nie zwiększaj głośności do takiego poziomu,
przy którym nie słychać otoczenia.
W potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach
używaj słuchawek z rozwagą lub przestań ich
używać na jakiś czas.
Nie używaj słuchawek podczas prowadzenia
pojazdu silnikowego, jazdy na rowerze,
deskorolce itp., gdyż może to spowodować
zagrożenie dla ruchu ulicznego, a ponadto jest
to niedozwolone na wielu obszarach.

rodzaju nie zawierają informacji na temat
treści lub mediów zapisywanych w pamięci
urządzenia lub źródła ich pochodzenia. Dane
zapisane w pamięci trwałej są odzyskiwane i
używane WYŁĄCZNIE w przypadku odesłania
urządzenia do centrum serwisowego firmy
Philips i TYLKO w celu łatwiejszego wykrycia i
niedopuszczenia do powstania błędów. Zapisane
dane zostaną udostępnione użytkownikowi
bezzwłocznie na żądanie.

Recykling produktu
To urządzenie zostało zaprojektowane
i wykonane z materiałów oraz komponentów
wysokiej jakości, które nadają się do ponownego
wykorzystania.
Jeśli produkt został opatrzony symbolem
przekreślonego pojemnika na odpady, oznacza
to, że podlega on postanowieniom dyrektywy
europejskiej 2002/96/WE.

Produkt zawiera wbudowany akumulator
opisany w treści dyrektywy 2006/66/WE,
którego nie można zutylizować z pozostałymi
odpadami domowymi.

Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami
dotyczącymi utylizacji baterii. Prawidłowa
utylizacja baterii pomaga zapobiegać
zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz
utracie zdrowia.
Aby zapewnić bezpieczeństwo i prawidłowe
działanie produktu, w celu wymiany lub
wyjęcia akumulatora produkt należy przynieść
do specjalnego punktu zbiórki odpadów lub
centrum serwisowego (zobacz rysunek):
a

b

c

d

e

f

Nigdy nie należy wyrzucać tego produktu
wraz z innymi odpadami pochodzącymi
z gospodarstwa domowego. Należy zapoznać
się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji
sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Prawidłowa utylizacja starych produktów
pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu
środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.
Przestroga
•• Usunięcie wbudowanego akumulatora

unieważnia gwarancję i może uszkodzić
produkt. Zapoznaj się z poniższymi
wskazówkami dotyczącymi wyrzucania
produktu po zakończeniu jego żywotności.
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Uwagi dla użytkowników na terenie Unii
Europejskiej
Niniejszy produkt jest zgodny z przepisami Unii
Europejskiej dotyczącymi zakłóceń radiowych.
Uwaga dotycząca USA
Niniejszy sprzęt został przetestowany i jest
zgodny z normami dotyczącymi urządzenia
cyfrowego klasy B, zgodnie z częścią 15
przepisów FCC. Te normy stworzono, aby
zapewnić stosowną ochronę przed szkodliwym
działaniem w pomieszczeniu mieszkalnym.
Niniejszy sprzęt wytwarza, wykorzystuje i może
emitować energię o częstotliwości radiowej,
a w przypadku użytkowania niezgodnego

Po ls ki

z instrukcjami może wytwarzać szkodliwe
zakłócenia radiowe.
Mimo to nie ma gwarancji na to, iż zakłócenia
nie wystąpią w określonym pomieszczeniu
mieszkalnym. Jeżeli sprzęt ten powoduje
szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub
telewizyjnym, co można stwierdzić przez jego
wyłączenie i włączenie, zachęca się użytkownika
do próby usunięcia zakłóceń w jeden lub więcej
z podanych sposobów:
• Zmianę kierunku lub położenia anteny
odbiorczej.
• Zwiększenie odległości pomiędzy
urządzeniem a odbiornikiem.
• Podłączenie urządzenia do gniazda
zasilającego niebędącego częścią obwodu
elektrycznego, do którego podłączony
jest odbiornik.
• W celu uzyskania pomocy skonsultuj się
ze sprzedawcą lub wykwalifikowanym
technikiem radiowo-telewizyjnym.
Uwaga dotycząca Kanady
Urządzenia cyfrowe klasy B są zgodne z normą
ICES-003 obowiązującą w Kanadzie.
Zestaw spełnia wymagania części 15 przepisów
FCC-oraz części 21 normy CFR 1040.10.
Obsługa urządzenia podlega następującym
dwóm warunkom:
• niniejsze urządzenie nie może wytwarzać
szkodliwych zakłóceń, oraz
• niniejsze urządzenie musi absorbować
dowolne zakłócenia zewnętrzne, łącznie
z zakłóceniami, które mogą powodować
działania niepożądane.

PL
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2 Nowe
urządzenie
SA018
SA018 umożliwia
• odtwarzanie plików MP3 i
niezabezpieczonych plików WMA
• słuchanie radia FM

Zawartość opakowania
Do urządzenia SA018 dołączono futerał, w
którym można przechowywać produkt lub inne
przedmioty.
Zestaw SA018 zawiera następujące elementy:
Odtwarzacz

Słuchawki

Przewód USB

Skrócona instrukcja obsługi
Philips GoGear audio player

EN

Quick start guide
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SA018

3 Czynności
wstępne
Opis urządzenia SA018

/

c
d

e RESET
f FM /

/

g

h

gniazdo do podłączania
słuchawek/USB
naciśnięcie: odtwarzanie lub
wstrzymanie
naciśnięcie: przywracanie
ustawień domyślnych
urządzenia SA018
przesunięcie: wybór źródła
lub trybu
przesunięcie: blokowanie i
odblokowanie wszystkich
przycisków
naciśnięcie i przytrzymanie:
włączanie lub wyłączanie
urządzenia SA018

Uwaga
•• Gdy urządzenie SA018 jest wyłączone, zużywa

a p/

b

VOL

naciśnięcie: przejście do
następnego / poprzedniego
utworu
dwukrotne naciśnięcie:
przejście do następnego /
poprzedniego folderu
naciśnięcie i przytrzymanie:
wyszukiwanie do przodu
/ wstecz w bieżącym
utworze
naciśnięcie: zwiększanie/
zmniejszanie poziomu
głośności
naciśnięcie i przytrzymanie:
szybkie zwiększenie lub
zmniejszenie poziomu
głośności

Po ls ki

niewielką ilość energii lub nie zużywa jej wcale.
Po wyłączeniu wszystkie przyciski sterowania
poza wyłącznikiem są dezaktywowane.
Uruchamianie urządzenia SA018 może zająć
kilka chwil z uwagi na oszczędność ładunku
akumulatora.

Szczegółowy przegląd przycisków
sterujących
Dostępne są następujące opcje sterowania
urządzeniem SA018:
Tryb
/ :
Funkcja

Czynność
Naciśnij raz przycisk, aby
przełączać między odtwarzaniem
a wstrzymaniem.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby
przejść do początku pierwszego
utworu w urządzeniu SA018.

PL
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Funkcja

VOL

Czynność
Naciśnij raz przycisk na początku
odtwarzanego utworu, aby
przejść do początku poprzedniego
utworu.
Naciśnij raz przycisk podczas
odtwarzania, aby przejść do
początku bieżącego utworu.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk
podczas odtwarzania, aby
wyszukiwać wstecz w bieżącym
utworze.
Naciśnij przycisk dwukrotnie, aby
przejść do poprzedniego folderu
(jeśli są obecne).
Naciśnij raz przycisk, aby przejść
do początku następnego utworu.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk
podczas odtwarzania, aby
wyszukiwać do przodu w
bieżącym utworze.
Naciśnij przycisk dwukrotnie, aby
przejść do następnego folderu
(jeśli są obecne).
Naciśnij raz przycisk, aby
zwiększyć lub zmniejszyć głośność
o jeden poziom.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby
szybko zwiększyć lub zmniejszyć
głośność.
Naciśnij i przytrzymaj oba
przyciski jednocześnie, aby
włączyć lub wyłączyć funkcję
FullSound™.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk
przez 4 sekundy, aby włączyć lub
wyłączyć urządzenie SA018.

TrybFM:
Funkcja

VOL

Czynność
Naciśnij raz przycisk, aby włączyć
lub wyłączyć radio.
Naciśnij i przytrzymaj
przycisk, aby zapisać aktualną
częstotliwości jako stację.
Naciśnij raz przycisk, aby
przejść do następnej, niższej
częstotliwości.
Naciśnij przycisk dwukrotnie, aby
przejść do poprzedniej stacji (jeśli
są obecne).
Naciśnij i przytrzymaj przycisk,
aby szybko przejść w dół do
silniejszej częstotliwości.
Naciśnij raz przycisk, aby
przejść do następnej, wyższej
częstotliwości.
Naciśnij przycisk dwukrotnie, aby
przejść do następnej stacji (jeśli
są obecne).
Naciśnij i przytrzymaj przycisk,
aby szybko przejść w górę do
silniejszej częstotliwości.
Naciśnij raz przycisk, aby
zwiększyć lub zmniejszyć
głośność o jeden poziom.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk,
aby szybko zwiększyć lub
zmniejszyć głośność.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk
przez 4 sekundy, aby włączyć lub
wyłączyć urządzenie SA018.

Uwaga
•• Po 5 minutach bezczynności (nie jest naciśnięty
żaden przycisk) urządzenie SA018 wyłącza się.
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Przełącznik źródła slajdówFM /
FM
Wybór
jako
źródła
radia FM

Wybór trybu
powtarzania
odtwarzania
wszystkich
utworów dla
źródła muzyki

/

:

Wybór trybu
odtwarzania
losowego*
dla źródła
muzyki

* W trybie odtwarzania losowego urządzenie
SA018 odtwarza utwory w przypadkowej
kolejności.

Wskaźniki stanu i ich znaczenie
Wskaźniki LED:

naciśnij
przycisk

naciśnij i
przytrzymaj
przycisk

naciśnij i
przytrzymaj
przycisk

Sterowanie
- FM (tryb radia FM)
(tryb powtarzania)
(tryb odtwarzania losowego)
(odtwórz)
(wstecz)
(dalej)
- Vol (zwiększ głośność)
- Vol (zmniejsz głośność)
(zapisz stację)
(szybkie przewijanie do tyłu)
(szybkie przewijanie do przodu)
- Vol ** (szybkie zwiększanie
głośności)
- Vol ** (szybkie zmniejszanie
głośności)
- (włączanie i wyłączanie)

Wskaźnik LED
(= ok)

Po ls ki

Czynność
suwak

(= ok) – wskaźnik LED włącza się
po każdym naciśnięciu.
(= przycisk zablokowany*)
- wskaźnik LED włącza się po każdym
naciśnięciu.
(= ok) – wskaźnik LED świeci się,
gdy naciskasz przycisk.
(= przyciski zablokowane*) –
wskaźnik LED świeci się, gdy naciskasz
przycisk.
(= ok, akumulator > 40%) –
wskaźnik LED świeci przez 2 sekundy.
(= akumulator 10–40%) – wskaźnik
LED świeci przez 2 sekundy.
(= komunikat alarmowy,
akumulator < 10%, konieczne
ładowanie) – wskaźnik LED świeci
przez 2 sekundy.
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naciśnij
dwukrotnie
przycisk
- naciśnij
jednocześnie
przyciski
- naciśnij i
przytrzymaj
przycisk
- przenieś
naciśnij
jednocześnie
naciśnij
przycisk

podłączanie do
komputera PC

podłączanie do
komputera PC

-

(poprzedni folder)
(następny folder)

(= ok) – wskaźnik LED miga
dwukrotnie.
(= przycisk zablokowany*) –
wskaźnik LED miga dwukrotnie.
(= ok) – wskaźnik LED miga
- Vol i Vol (aktywacja funkcji
FullSound™
trzykrotnie.
)
(= przycisk zablokowany*) –
wskaźnik LED miga raz.
(powrót do pierwszego utworu)
(= ok) – wskaźnik LED miga
- suwak (odblokuj przyciski)
trzykrotnie.
(= przycisk zablokowany*) –
wskaźnik LED miga trzykrotnie.
(= ok) – wskaźnik LED miga raz.
Vol i Vol (deaktywacja funkcji
FullSound™
)
(= przycisk zablokowany*) –
wskaźnik LED miga raz.
(wstrzymanie odtwarzania)
(= ok) – wskaźnik LED miga cały
czas, gdy odtwarzanie jest wstrzymane.
(= przycisk zablokowany*) –
wskaźnik LED miga po każdym
naciśnięciu.
(ładowanie)
(= ok, aby odłączyć, akumulator
w pełni naładowany) – wskaźnik
LED świeci się, gdy urządzenie jest
podłączone.
(= ok, aby odłączyć, akumulator
jest ładowany) – wskaźnik LED świeci
się, gdy urządzenie jest podłączone i
ładowane.
(przenoszenie plików)
(= ok, aby odłączyć, przenoszenie
zakończone, akumulator w pełni
naładowany) – wskaźnik LED świeci
się, gdy urządzenie jest podłączone.
(= przenoszenie w toku, nie
odłączać) – wskaźnik LED miga, gdy
pliki są przenoszone.
(= przenoszenie zakończone, ok, aby
odłączyć, akumulator jest ładowany) –
wskaźnik LED świeci się, gdy urządzenie
jest podłączone i ładowane.

* Aby odblokować elementy sterujące,
przesuń suwak obok symbolu kłódki .
** Wskaźnik LED głośności gaśnie po
osiągnięciu minimalnego lub maksymalnego
poziomu głośności urządzenia SA018.
10
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•

SA018
konieczne ładowanie
akumulatora
brak plików do odtworzenia
w urządzeniu SA018
błąd*** – konieczne
przywrócenie
oprogramowania

Wskaźnik LED
(cały czas
włączone)
(dwukrotnie)
(cały
czas)

*** SA018 wymaga wolnej pamięci w celu
wykonania funkcji oprogramowania. W wielu
przypadkach można rozwiązać ten problem,
usuwając jeden utwór z odtwarzacza w celu
uwolnienia miejsca, aby umożliwić działanie
urządzenia <SA018>.

Uwaga
•• Gdy urządzenie SA018 jest podłączone do

komputera lub gniazda zasilającego, wszystkie
elementy sterowania i funkcje są nieaktywne.
•• Urządzenie SA018 pozostaje wyłączone do
momentu zakończenia ładowania.

Podłączanie dołączonego przewodu
USB

1

Sygnał dźwiękowy:
Czynność lub stan
włączanie i wyłączanie
urządzenia SA018
konieczne ładowanie
akumulatora

poprzez połączone gniazdo słuchawek
/ gniazdo USB urządzenia SA018,
bezpośrednio z gniazda zasilającego
(korzystając z ładowarki niedołączonej do
zestawu)

Sygnał
dźwiękowy
(jeden sygnał)

2

(jeden sygnał
co 5 minut)

3

Podłącz wtyczkę USB dołączonego
przewodu USB do dodatkowego portu
USB w komputerze.
Podłącz specjalną wtyczkę dołączonego
przewodu USB do połączonego gniazda
słuchawek / gniazda USB urządzenia
SA018.
Włącz komputer.
»» Rozpocznie się ładowanie urządzenia
SA018.
Uwaga

Podłączanie i ładowanie

•• W przypadku pierwszego użycia urządzenie
SA018 należy ładować przez 3 godziny.

•• Gdy urządzenie SA018 jest podłączone do
Ostrzeżenie
•• Ważne: urządzenie SA018 korzysta z

połączenia USB z komputerem w celu
aktualizacji wewnętrznego oprogramowania.
Aby zapobiec utracie danych i uszkodzeniu
produktu, nie należy odłączać urządzenia
podczas aktualizacji.

komputera, wszystkie elementy sterowania i
funkcje są nieaktywne.
•• Pomarańczowy wskaźnik ładowania LED
zmieni kolor na zielony po zakończeniu
procesu ładowania. Więcej informacji na temat
wskaźników stanu LED można znaleźć w sekcji
Wskaźniki stanu i ich znaczenia.

Urządzenie SA018 ma wbudowany akumulator,
który można ładować w następujący sposób:
• poprzez połączone gniazdo słuchawek
/ gniazdo USB urządzenia SA018, za
pomocą komputera (korzystając z
dołączonego przewodu USB)

PL
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Alarmy wskaźnika LED:

Podłączanie słuchawek
Sposób podłączenia dołączonych słuchawek:

Jeśli na ekranie komputera nie zostanie
wyświetlone okno podręczne...

1
2

3
4
Instalacja programu Philips
Device Manager
Wymagania systemowe:
• Windows® (2000, XP, Vista)
• Procesor Pentium III 800 MHz lub szybszy
• 128 MB RAM
• 500 MB wolnego miejsca na dysku
twardym
• Połączenie z Internetem
• Przeglądarka Microsoft® Internet
Explorer 6.0 lub nowsza
• Port USB

1
2
3
4

12

Podłącz miniwtyczkę dołączonego
przewodu USB do urządzenia SA018.
Podłącz standardową wtyczkę USB
dołączonego przewodu do komputera.
»» Na ekranie komputera zostanie
wyświetlone okno podręczne.
W oknie podręcznym wybierz polecenie
Install Philips Device Manager (Zainstaluj
program Philips Device Manager).
Postępuj według instrukcji na ekranie,
aby zakończyć instalację programu Philips
Device Manager.

PL

Wybierz pozycję Mój komputer
(Windows XP® / Windows
2000®)/Komputer (Windows Vista®).
Prawym przyciskiem myszy kliknij
element Philips GoGear SA018.
Wybierz polecenie Install Philips Device
Manager (Zainstaluj program Philips
Device Manager).
Postępuj według instrukcji na ekranie,
aby zakończyć instalację programu Philips
Device Manager.

Nie możesz znaleźć pliku w urządzeniu SA018?

1
2
3
4
5

Upewnij się, że komputer ma połączenie
z Internetem.
Wybierz pozycję Mój komputer
(Windows XP® / Windows
2000®)/Komputer (Windows Vista®).
Prawym przyciskiem myszy kliknij
element Philips GoGear SA018.
Wybierz polecenie Install Philips Device
Manager from the Internet (Zainstaluj
program Philips Device Manager z
Internetu).
Postępuj według instrukcji na ekranie,
aby zakończyć instalację programu Philips
Device Manager z Internetu.

Przesyłanie muzyki do
urządzenia SA018
Urządzenie SA018 jest wyświetlane w
programie Eksplorator Windows® jako
urządzenie pamięci masowej USB. Za pomocą
połączenia USB można przesyłać pliki muzyczne
do urządzenia SA018 oraz je porządkować.

1

Kliknij i zaznacz jeden lub kilka utworów,
które mają zostać przesłane między
komputerem a urządzeniem SA018.

2

Przeciągnij i upuść pliki we właściwym
miejscu, aby je przesłać.
Wskazówka

•• Aby przesłać muzykę z płyt CD

do odtwarzacza, możesz zgrać
(przekonwertować) utwory z muzycznych płyt
CD na pliki MP3/WMA przy użyciu jednego
z programów, np. Windows® Media Player.
Skopiuj pliki do urządzenia SA018 za pomocą
programu Windows® Explorer. Darmowe
wersje tych programów można pobrać z
Internetu.

Uwaga
•• SA018 wymaga wolnej pamięci, aby

Po ls ki

zaktualizować oprogramowanie. Usunięcie
utworu z pamięci urządzenia SA018 może
rozwiązać problemy związane z pojemnością.

Porządkowanie plików
muzycznych w urządzeniu
SA018
Urządzenie SA018 jest w stanie pomieścić setki
plików muzycznych. Aby ułatwić porządkowanie
i lokalizowanie plików muzycznych w urządzeniu
SA018, można je przechowywać w folderach.

1
2
3

Po podłączeniu urządzenia SA018
do portu USB komputera otwórz
Eksplorator Windows®.
Utwórz foldery w pamięci masowej
urządzenia SA018.
Przeciągnij i upuść pliki muzyczne we
właściwym miejscu, aby je posortować w
foldery.
Wskazówka

•• Dwukrotne naciśnięcie przycisku

lub
umożliwia przejście do przodu lub do tyłu
na liście folderów w urządzeniu SA018, co
pozwala szybko znaleźć żądane pliki muzyczne.

PL
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4 Korzystanie
Włączanie i wyłączanie
urządzenia SA018
1

Aby przełączyć się między trybem
włączenia a wyłączenia, naciśnij i
przytrzymaj przycisk przez około 4
sekundy.

Słuchanie muzyki
Urządzenie SA018 umożliwia odtwarzanie
wszystkich utworów w trybie pętli. Urządzenie
SA018 wyposażono w funkcję odtwarzania w
kolejności losowej.

1

2

Automatyczny tryb wyłączania
W urządzeniu SA018 jest dostępny
automatyczny tryb wyłączania umożliwiający
oszczędzanie energii akumulatora.
Po 5 minutach bezczynności (nie jest
odtwarzana muzyka, nie jest naciśnięty żaden
przycisk) urządzenie SA018 wyłącza się.

1

14

Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez
około 4 sekundy, aby ponownie włączyć
urządzenie SA018.

PL

Podłącz dołączone słuchawki.

Ustaw przełącznik w jednej z poniższych
opcji odtwarzania muzyki:
•
- tryb Repeat all (nieprzerwane
powtarzanie odtwarzania wszystkich
utworów)
•
- tryb Shuffle (losowo)*
(odtwarzanie wszystkich utworów w
kolejności losowej)

3

4

Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez
około 4 sekundy, aby włączyć urządzenie
SA018.

Naciśnij przycisk
odtwarzanie.

6

, aby rozpocząć

Naciśnij przyciski
/ , aby przejść
do poprzedniego lub kolejnego utworu.
(Przytrzymaj przycisk, aby wyszukiwać do
tyłu lub do przodu w bieżącym utworze).

Uwaga
•• *W trybie Shuffle (Losowo) urządzenie SA018
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odtwarza wszystkie utwory w przypadkowej
kolejności, zanim ponownie odtworzy jakiś
utwór.

Słuchanie radia FM
5

Naciśnij przycisk VOL , aby
zmniejszyć lub zwiększyć poziom
głośności.

Urządzenie SA018 wyposażono we
wbudowany tuner radia FM. Oto instrukcje
dotyczące słuchania radia FM:

1

Podłącz dołączone słuchawki.

PL
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2

3

Ustaw przełącznik w pozycji FM.

5

Naciśnij przycisk
/ , aby zmniejszyć
lub zwiększyć pasmo częstotliwości
radiowej. (Przytrzymaj ten przycisk, aby
przeskanować częstotliwości radiowe w
dół lub w górę).

Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez
około 4 sekundy, aby włączyć urządzenie
SA018.
Można zapisać maksymalnie 5 stacji radiowych
(częstotliwości):

1

4

16

»» Radio zostanie uruchomione
automatycznie.
Naciśnij przycisk VOL , aby zwiększyć
lub zmniejszyć poziom głośności.

PL

Naciśnij i przytrzymaj przycisk , aby
zapisać stację.
»» Po zapisaniu 5 stacji urządzenie
SA018 nadpisze bieżące stacje
nowo zapisanymi częstotliwościami,
zaczynając od najrzadziej używanej.
Uwaga

•• Przewód słuchawek służy jako antena radiowa.
Aby uzyskać optymalną jakość odbioru, należy
odpowiednio podłączyć słuchawki.

5 Przenoszenie
plików za
pomocą
urządzenia
SA018
Urządzenie SA018 umożliwia przenoszenie
plików z programu Eksplorator Windows.

2
3

Po podłączeniu urządzenia SA018 do
portu USB komputera otwórz program
Eksplorator Windows.
Utwórz foldery w urządzeniu SA018.
Metodą przeciągnij i upuść można
posortować pliki w foldery.

Po ls ki
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6 Rozwiązywanie
problemów
Jak przywrócić ustawienia domyślne
odtwarzacza?
•• Wsuń koniec długopisu lub inny
odpowiedni przedmiot do otworu
przywracania ustawień domyślnych
w podstawie urządzenia SA018.
Przytrzymaj, aż urządzenie wyłączy się.
•• Jeśli przywrócenie ustawień domyślnych
nie powiedzie się, wykonaj poniższe
czynności w celu przywrócenia ustawień
fabrycznych urządzenia SA018 za pomocą
programu Philips Device Manager:

1

2

3
4
5
18

W komputerze wybierz kolejno: Start >
Programy > Philips Digital Audio Player
> SA018 Device Manager > Philips
Device Manager, aby uruchomić program
Philips Device Manager.
Podczas podłączania urządzenia SA018
do komputera naciśnij i przytrzymaj
przycisk regulacji głośności .

Przytrzymaj ten przycisk, aż program
Philips Device Manager rozpozna
urządzenie SA018 i wejdzie w tryb
przywracania.
W komputerze kliknij przycisk Repair
(Napraw) i wykonuj polecenia programu
Philips Device Manager, aby zakończyć
proces przywracania.
Po zakończeniu procesu przywracania
odłącz urządzenie SA018 od komputera.
PL
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Uruchom ponownie urządzenie SA018.

Zasilanie
Wbudowany akumulator litowo-polimerowy
Czas odtwarzania (muzyka): do 12 godzin
Wymagania systemowe:
Windows® 2000, XP, Vista
Procesor Pentium III 800 MHz lub szybszy
128 MB RAM
500 MB wolnego miejsca na dysku twardym
Połączenie z Internetem
Przeglądarka Microsoft® Internet Explorer
6.0 lub nowsza
Karta dźwiękowa
Port USB
Dźwięk
Pasmo przenoszenia: 20 Hz–18 kHz
Stosunek sygnału do szumu: > 84 dB
Separacja kanałów: 45 dB
Moc wyjściowa: 2 x 2,4 mW
Całkowite zniekształcenia harmoniczne:
0,05% przy 1 kHz
Ulepszenie dźwięku: FullSound™
Nośnik pamięci
Pojemność wbudowanej pamięci:
Pamięć flash NAND 2 GB SA018102
Pamięć flash NAND 4 GB SA018104
Zgodność z urządzeniami pamięci masowej
Oprogramowanie
Philips Device Manager: przywracanie i
aktualizacja
Połączenia
Słuchawki 3,5 mm
Odtwarzanie dźwięku
Format kompresji: MP3, WMA
Szybkość kompresji MP3: 8–320 kb/s i VBR
Szybkość kompresji plików WMA: 5–320 kb/s
Częstotliwości próbkowania MP3: 8, 11,025,
16, 22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz
Częstotliwość próbkowania WMA: 8, 11,025,
16, 22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz

Tuner / odbiór / transmisja
Liczba stacji: 5
Pasmo radiowe: FM
Przesyłanie plików muzycznych
Metoda „przeciągnij i upuść” w programie
Eksplorator Windows®

Obsługiwane formaty plików
muzycznych
SA018 obsługuje następujące formaty
muzyczne:
• MP3
• niezabezpieczone pliki WMA

Po ls ki

7 Parametry
techniczne
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8 Słowniczek
D
Decybel (dB)
Jednostka miary służąca do wyrażania
względnej różnicy mocy lub intensywności
dźwięku.

F
FullSound
FullSound™ to innowacyjna technologia
opracowana przez firmę Philips. Technologia
FullSound™ w sposób wierny przywraca
skompresowanej muzyce szczegóły
dźwiękowe, ulepszając ją w celu zapewnienia
pełnych doznań dźwiękowych bez
jakichkolwiek zniekształceń.

G
Głośność
Głośność to najpowszechniej używane słowo
w celu określenia sterowania względnym
poziomem głośności dźwięków. Termin ten
dotyczy również funkcji na wielu urządzeniach
elektronicznych, używanej do sterowania
głośnością.

L
LCD (Liquid Crystal Display) — wyświetlacz
ciekłokrystaliczny
Prawdopodobnie najpowszechniejszy sposób
wyświetlania informacji w postaci obrazu na
sprzęcie elektronicznym innym niż komputer.
Losowo
Funkcja pozwalająca odtwarzać pliki (ścieżki)
audio w przypadkowej kolejności.

20
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P
Przesyłanie strumieniowe
Technika przesyłania danych polegająca na
tym, że mogą być one przetwarzane jako stały
i ciągły strumień. Technologie przesyłania
strumieniowego są często stosowane w
internecie, ponieważ wielu użytkowników nie
posiada wystarczająco szybkiego dostępu,
aby prędko pobrać duże pliki multimedialne, a
dzięki tym technologiom przeglądarka kliencka
lub wtyczka może rozpocząć wyświetlanie
danych przed przesłaniem całego pliku.

W
WMA (Windows Media Audio)
Format plików dźwiękowych będący
własnością firmy Microsoft, stanowiący
część technologii Microsoft Windows Media.
Obejmuje narzędzia zarządzania prawami
cyfrowymi, technologię kodowania Windows
Media Video oraz technologię kodowania
Windows Media Audio.
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