Philips GoGear-audiospeler
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Snelstartgids

SA018

Opladen

LED-indicatoren

111Open Windows
Verkenner (SA018
wordt weergegeven
als een apparaat voor
massaopslag).
222Sleep uw MP3-bestanden
naar de SA018.

Reactie wanneer u op een knop drukt...

Aan de slag

111Oortelefoon aansluiten
222Druk 4 seconden op
z om de SA018 in/uit
te schakelen. (Het aanuitlampje knippert één
keer.)

Resultaat:

= actie geslaagd
= a ctie mislukt
(knoppen
vergrendeld)

Batterijgegevens (bij het inschakelen van de SA018):

> 40% opgeladen
10 - 40% opgeladen
< 10% opgeladen
speler opladen
Belangrijke meldingen:

Bron/modus
selecteren

Waarschuwing:

Radio:
Alles herhalen:
Shuffle:

Fout:

= g een
audiobestanden
op de SA018
= software
herstellen

Muziek afspelen
111Selecteren
222Druk op 2 om te wisselen
tussen afspelen en onderbreken.
•• Houd 2 ingedrukt om naar
de eerste track op de SA018
te gaan.
333Selecteer
om de
muziektracks in willekeurige
volgorde af te spelen.

Naar FM-radio luisteren
111Selecteren
•• (Voor het eerste gebruik: SA018 scant naar
frequenties en stopt bij het eerstvolgende
sterkere signaal.)
222Houd 11/22 ingedrukt om omhoog of omlaag te
scannen naar het eerstvolgende sterkere signaal.
•• Druk op 11/22 om naar de vorige/volgende
frequentie te gaan.
333Druk twee keer op 2; om de frequentie als
voorkeuzezender op te slaan.
•• Druk twee keer op 11/22 om naar de vorige/
volgende voorkeuzezender te gaan.

Tijdens het
luisteren
•• Druk op 11/22
om naar de vorige
of volgende titel te
gaan.
•• Houd 11/22
ingedrukt om
sneller te bladeren.
•• Druk twee keer op
11/22 om naar de
vorige of volgende
map te gaan (indien
beschikbaar).
•• Druk op +/- om
het volume te
verhogen/verlagen.
Druk tegelijk
op + en - om
FullSound™
in
of uit te schakelen
(alleen in de modi
/
).

Product registreren

Verwijdering van uw oude product en de

Omdat u uw product kunt
ingebouwde batterij
upgraden, raden wij u aan uw
Al onze producten zijn vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige
product te registreren op
materialen en onderdelen, welke gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen
www.philips.com/welcome, zodat we worden.
u kunnen informeren zodra er nieuwe
De doorgekruiste afvalcontainer op wieltjes op een product
gratis upgrades beschikbaar zijn.
betekent dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG.

Hulp nodig?

Gebruiksaanwijzing
Raadpleeg de gebruikershandleiding
die op deze speler is opgeslagen.
Online
Ga naar www.philips.com/welcome

Specificaties kunnen worden
gewijzigd zonder voorafgaande
kennisgeving.
Handelsmerken zijn het
eigendom van Koninklijke
Philips Electronics Electronics
N.V. of de respectieve eigenaren
© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.www.philips.com

Dit symbool kan ook in combinatie met een chemisch symbool
worden gebruikt, wat betekent dat het product voldoet aan de
milieurichtlijn voor die chemische stof.
Gooi het product nooit weg met ander huishoudelijk afval.
Win informatie in over de lokale milieuvriendelijke recyclingrichtlijnen
of vraag ernaar bij uw dealer. Als u oude producten correct verwijdert,
voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.
Uw product bevat een ingebouwde oplaadbare batterij die
onder de EU-richtlijn 2006/66/EG valt. De batterij mag niet bij
het gewone huishoudelijke afval worden gegooid.
Om de werking en de veiligheid van uw product te
garanderen, dient u uw product altijd naar een officieel
inzamelingspunt of servicecentrum te brengen waar een deskundige
de batterij kan verwijderen of vervangen zoals
afgebeeld in de gebruikershandleiding:
Win informatie in over de lokale wetgeving
omtrent de gescheiden inzameling van batterijen.
Door u op de juiste wijze van de batterijen te
Gedrukt in China
ontdoen voorkomt u negatieve gevolgen voor het
SA018_00_QSG_V1.0
milieu en de volksgezondheid.
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