Odtwarzacz audio Philips GoGear

pl

SA018

Skrócona instrukcja obsługi

Ładowanie

Wskaźniki LED

111Otwórz Eksplorator
Windows (urządzenie SA018
zostanie wyświetlone jako
urządzenie pamięci masowej
USB).
222Przeciągnij i upuść swoje pliki
MP3 do urządzenia SA018.

Reakcja po naciśnięciu przycisku....

Czynności wstępne

Efekt:

= czynność udana
= c zynność nieudana
(przyciski zablokowane)

Informacje o stanie baterii (przy włączaniu
urządzenia SA018):
> naładowany w co najmniej 40%

111Podłączanie słuchawek
222Naciśnij i przytrzymaj
przycisk z przez 4 sekundy,
aby włączyć lub wyłączyć
urządzenie SA018. (Dioda
zasilania LED mignie raz).

naładowany w przedziale od 10 do 40%
< naładowany w mniej niż 10%
naładuj akumulator

Wybór źródła/trybu

Ważne powiadomienia:

Radio:
Powtórz wszystko:
Losowo:

Błąd:

Ostrzeżenie:

= b rak plików audio w
odtwarzaczu SA018
= przywróć
oprogramowanie

Odtwarzanie muzyki
111Wybierz
222Naciśnij przycisk 2;, aby
przełączać pomiędzy utworami,
wstrzymać lub wznowić
odtwarzanie.
•• Naciśnij i przytrzymaj przycisk
2; aby przejść do pierwszego
utworu zapisanego w urządzeniu
SA018.
333Wybierz opcję
, aby odtwarzać
utwory w kolejności losowej.

Słuchanie radia FM
111Wybierz
•• (Podczas pierwszego użycia odtwarzacz SA018
przeszukuje dostępne częstotliwości i zatrzymuje się po
wyszukaniu najsilniejszego sygnału).
222Naciśnij i przytrzymaj przyciski 11/22, aby kontynuować
wyszukiwanie kolejnego najsilniejszego sygnału.
•• Naciśnij przyciski 11/22, aby przejść do poprzedniej lub
następnej częstotliwości.
333Naciśnij przycisk 2; dwukrotnie, aby zapisać częstotliwość
w pamięci urządzenia.
•• Naciśnij przyciski 11/22 dwukrotnie, aby przejść do
poprzedniej lub następnej zapisanej stacji.

Podczas
odtwarzania
•• Naciśnij przyciski
11/22, aby przejść
do poprzedniego lub
następnego utworu.
•• Naciśnij i przytrzymaj
przyciski 11/22,
aby przyspieszyć
przechodzenie pomiędzy
utworami.
•• Naciśnij przyciski 11/22
dwukrotnie, aby przejść
do poprzedniego lub
następnego folderu (jeśli
jest dostępny).
•• Naciśnij przyciski +/-, aby
zwiększyć lub zmniejszyć
poziom głośności.
Naciśnij przyciski +/równocześnie, aby
włączyć lub wyłączyć
funkcję FullSound™
(tylko tryby
/
)

Zarejestruj produkt

Zarejestrowanie produktu na stronie
internetowej www.philips.com/welcome
umożliwi otrzymywanie powiadomień o
darmowych uaktualnieniach.

Potrzebujesz pomocy?
Instrukcja obsługi
Zapoznaj się z instrukcją obsługi
dołączoną do odtwarzacza.

W Internecie
Odwiedź stronę internetową www.
philips.com/welcome.

Dane techniczne mogą ulec
zmianie bez uprzedzenia.
Znaki towarowe są własnością
firmy Koninklijke Philips
Electronics N.V. lub ich
odpowiednich właścicieli.
© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.www.philips.com

Utylizacja zużytych urządzeń z wbudowanym
akumulatorem

Wszystkie nasze produkty zostały zaprojektowane i wykonane w oparciu o
wysokiej jakości materiały i podzespoły, które poddane recyklingowi mogą
być ponownie użyte.
Umieszczony na produkcie symbol przekreślonego pojemnika na
śmieci na kółkach oznacza zgodność z dyrektywą Unii Europejskiej
2002/96/WE. Ponadto na produkcie może również znajdować się
symbol chemiczny, który oznacza, że produkt ten spełnia wymagania
określone w dyrektywie o ochronie środowiska dotyczącej
substancji chemicznych.
Nigdy nie należy wyrzucać tego produktu wraz z innymi odpadami
pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Dowiedz się lub zapytaj sprzedawcę
o bezpieczny dla środowiska recykling oraz obowiązujące przepisy lokalne.
Ścisłe przestrzeganie wytycznych w tym zakresie pomaga chronić środowisko
naturalne oraz ludzkie zdrowie.
Produkt zawiera wbudowany akumulator objęty dyrektywą Unii
Europejskiej 2006/66/WE, którego nie wolno wyrzucać wraz ze
zwykłymi odpadami komunalnymi.
Aby zapewnić bezpieczeństwo i prawidłowe działanie produktu,
produkt należy przynieść do specjalnego punktu zbiórki odpadów
lub centrum serwisowego, w którym pracownik usunie lub
wymieni akumulator w sposób pokazany w instrukcji obsługi.
Zalecamy zapoznanie się z lokalnymi przepisami dotyczącymi
selektywnej zbiórki akumulatorów, ponieważ
ich odpowiednia utylizacja przyczynia się
Wydrukowano w Chinach
do zapobiegania negatywnym skutkom dla
SA018_00_QSG_V1.0
środowiska i zdrowia ludzkiego.
wk9192

