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���"��;��!'$����$��	����
���#���	���#$"�%��	$"��
$������;���$��
	�'��!���'"�����������	��
�	�������$��';�#	������!������������	�	';�
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1 Fontos 
biztonsági 
tudnivalók

Általános karbantartás
A dokumentum fordítása csupán tájékoztató 
"	��	�<=�
Ha eltérések tapasztalhatók az angol verzió 
�����#$��+'!������'';�
���	��	�	'�	��������$��
verzióban foglaltak érvényesek. 

Vigyázat

 > ��������������	��	��	�	��
<������	��	�����	�
érdekében:

 > A terméket ne tegye ki közvetlen napfénynek vagy 
#<'��	�	��	����!�'������$,�!'$''������'!�!���=

 > @�	�"	���!;��$���	�	"'�	�	����'	�
��	';����	'�	��	�	"'�	��
rá semmilyen tárgyat.

 > B	�
	�+'�	��+��	���'	�
��	'=�B	���"	��+����#��������'��
,��'���$��"!'����������C
C�!'$�'��'���	�	��'��	
;�
��	��
�����������	�����!�����+���I�$���!�$�$�!�'�$�$���'=

 > ��������������	���	��
<�����
$���'	�	#$�$��
interferenciát okozhatnak. 

 > ����+'�	�����'$��!���
	�'��'���#!"�$����=�@�	�"	���!;�
�$��
	������	������������	��	'��'�''�	�	�	'��#!"�$��'=�
��J��������	

��	�;�������������!�$�$�!�!��������
$������'�'����!�!����	�	������'�	��'����'�#	�	������	'�
nem vállal. 

 > ����$���
!��	��	�����	����	���	����#!"�
<�	�	'	�	'�
O!'��'	�;�'�������'�=P����!��������
	����	�'��	�	����$#'�	��	��
végezze.

 > B	������!�"$�����$�$�Q;��

����Q;��	����Q������+�+'�Q
'��'��
I�'���'+'���	�	�	';�
	�'�	�	���!�$�+'��'"!����
terméket.

&'���(�	)����!*����
���
���+�"	+���
���
��
	�����	
>� ����������	'������%U�WX�����''��

��
������	'<��	�	�������!�"�=
>� ����������	'�Q������:U�WX�����''��

��
������	'<��	�	��'!�$�"�=
>� ���,�$����
������	'	��������C
C�!'$��

élettartama csökkenhet.
 

,�����	���
����%�����"�
".
X�	�	����'����	�Y'��'$���$���	��	�����	��
látogasson el a www.philips.com/support 
weboldalra.
 
Fejhallgató biztonságos használata

  
/���	(
��	�����
��
�	�����8���(�	���		8����.
����������	�������!��!�$�$�!�'�$�$���'=���
���������$�����	,��	�'��'$
!��������	��

	���������;��
	��	���	�,���������	���
használat esetén is halláskárosodást okozhat. 
�����������������!��!�$�C�'������	���	��
képes a magasabb decibel-tartományok 
megszólaltatására is.
������	���,��������	�	'=�[���	�����	��	�

������������	����������$��!��$���'=���
�C��
$�������	���'��'�����	�	������'!��C'!��
\�$�
!���]�����'�	�������	�'�����	�������"!����
��	��
����;�	���'�����!��!�$�+'����'!����	�	'=�
��'�I��	����	'��
	�;��$��������	��'�	��
���'$��!�$������'�	�!��+'"�;���	�'����	!��+'!�'�
��������	
�
��$�+'"�=
�����'$��!�$������	��'������	'�	������	��
állíthatja be:
^��+'���������	��'�	����������,�$������'�	=
&���������������	�"	�������	��';�
+��'���'!�����
torzításmentesen hallja a zenét.
_C��
$�������	���'��'�����	�	������'!�`
_$������������!'�'��'���	�	������'!��
\���'$��!�$�]�����	�����������!��!�$�$�!�'�
okozhat.
�����'	���'�	�������!�"������������	';���'���$��
�	�����	'	�	'=
q��'����	������	'�	���'��!,�$��'���#	"������'��
használata során.
���	�����'����$�$�'���	��;�����	�<�����	����
használja.
@�	�"	������;��$��������	��'����$���	����	�"	;�
�
��$���$��!��$�$''�������	�����=
B	�!��+'���������	��'�$����
������;��$���	�
����"��������	�����"$��'=
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*$�$�$''���x�	�"	�;�����	������	����,�$�"�����
����������	';�������$��������'	���'��'��������
helyzetben van.
B	������!�"����#	"������'�'�
$'$�$��"!�
<���;�
���	'�	��	����!�$�!�;�����	���!�!���'�=�����	�;�

	�'�����	�	��������	�	'	'�$�$���';�����$��
helyen szabályellenes is.
 
Módosítások, változtatások
A gyártó által jóvá nem hagyott módosítások 
semmissé tehetik a felhasználó jogait a termék 

<���'	'����	��$��'�$����=
 
;�������<"8������"
Az összes többi márkanév és terméknév 
���"	��	��
������;�������$��'�$����!�����'$��
vagy szervezetek tulajdonát képezi.
�����'	��	'�����	'��'�''�#	���'	�	���������C��$�
X{Q��	��	������������
!�$�!�������	�����"$�$��
és a nemzetközi törvények megsértését jelenti.
Másolásvédett anyagokról (beleértve 
����!
+'����	����$���
$��';�#!"�$��';�
����	'+'��	�	'��������#	���'	�	�	'P�����+'	''�
���	'��'	�	��
!�$��'$����	�����"$�$��
	����'���'�
�$���'"!��
��C��C'!�;�����<�,�	�	�
���	��

�������	�=�������	�	��	�����	
������!���'��
ilyen célokra.
A Windows Media és a Windows logó a 
~�,�$�$#'�X$��$��'�$�����"	�	������	"	��	''�
���"	�	������	���'�^���
$����;����	'�	�
!��
országokban.
 
=���	��<�����	�	���+		���"	8+�
��.�&������
������	��>�������������<"8"��#

  
��J�������'���'	�	'�	��'��'"��
!�$����	�����"$���';�
és felhasználóit is erre kéri. 
���#$��C���';��$�������'	��	'	��'��!���'��

C�'�
���!��'��'��
�'�����	�����"$��	�	�	'��
'C��"�$�$�!����	��	���	���������$�'!����'�	;�
illetve terjesztik. 

Más tulajdonában álló tartalom másolása vagy 
terjesztése számos országban (beleértve az 
���$���!�!'���P�����	�����"$�$�����$��'�$���
törvények megsértését jelentheti. 
����	�����"$���'�����	���	'��'!�!��'���'�
'	��	�����#	�	������=
����!
+'�����������$��$���'���	"!'������
���!����������!�$����	����	'������
	�#	�	��	��
engedélyezett videofolyamok felvétele és 
átvitele ajánlott. Ez a tartalom kizárólag 

��!�,����������!���'�;��	�	��	�	�
��,�����
�	
������	��	���'��'����������$'!����	�����
jogainak tulajdonosa által meghatározott 
	�	'�	�	��C'��+'!�$��'=�[�	��C'��+'!���	�	'�
például a további másolatok készítésének 
tilalma. A videofolyamok a további másolást 
megakadályozó védelmi technológiával lehetnek 
	��!'��=�[�	��	�	'�	�����	
�����+'�	'��#	���'	�;�
�
��	���	�	'�x�	�
	�'	'=
 
/������	)�+�
A Philips elkötelezetten fejleszti terméke 

�������'������J�������#	������!������
��'=���
��������������!��'����$x�"!����
	���'����	����
��������������'��	�	'����$�$����#$�
!,�������
Y����'$�����������������	
�'�������

	
���!"!���=���	��	��������'$���������	��	'���
�����$�$�+'��'�������������������!��'���$�!��
#	�
	����	'�����!��������$���
!�=�q!�$�!����
�	��������!C�����	"!'��!���$������	�	����'C�	��

�����;�������C
C�!'$���	
	�������	��
száma stb. A tárolt adatok nem tartalmaznak 
��#$�
!,��'�������$��'�$����;��$��
��	��
"	��	�<�'��'��$
�����
������	"!'��!�!���
�����!�'������������	';�����$���$���'�
��!�
��'������	'��'��	�=�����������	��'!�$�'�
���'$��'���J��������[�^��&������$���	���
�����������!�"��#	�;�������!�!������������������
terméket az egyik Philips szervizközpontba; az 
���'$��X�������!�������$��'��!�!�!�$�;����	'�	�
��$��������C�!�!����
	�	�������	���	����	��
felhasználásra. A tárolt adatokat a Philips az 
��#����������	���$�����!'��"�=
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Monkey's Audio decoder

a The Monkey's Audio SDK and source 
code can be freely used to add 
/�C��"������	�E>�$G���$"���8G�"��
��88��8��'��"����"���E���"�'$�G������
or commercial. Use of the code for 
��"�������E����"����������"�J���'��"���
����"�L$��	�/�C��"�������N'������������
consent of the author.

b Monkey's Audio source can be included 
���O�P�����"���Q�"'�$���"������G�
although Monkey's Audio itself will 
not be subjected to external licensing 
��N'���������"��"�����(���	��"'�$��
restrictions.

c ,"���$���8�����������"(��������'���>��
contributed back to the Monkey's Audio 
��"<�$���������"��������$��"���"���"E�	����G�
'�	�����W�������>E��W��������������
consent of the author.

d Any source code, ideas, or libraries used 
�'���>���	���	E��$�"�	��8����������
software using the code.

e Although the software has been tested 
thoroughly, the author is in no way 
����"���>	���"������8����'���"�>'8��"��
misuse.

[#�$C��$��$'�,$
��	'	�����		���'������$#�'�	�
��	��$C���'��C��'�$��;�$C�
C�'�,	��	�C�����'����
source code and remove it from your storage 
device.
 
FLAC decoder
X$�����'�OXP�����;����;����;���%;���:;���U;
���(;����;����;���)��$���X$���$�
 
Redistribution and use in source and binary 
#$�
�;���'��$����'�$C'�
$��x,�'�$�;���	�
permitted provided that the following 
conditions are met:
>� Redistributions of source code must retain 

'�	���$�	�,$�����'��$'�,	;�'�������'�$#�
conditions and the following disclaimer.

>� Redistributions in binary form must 
�	��$�C,	�'�	���$�	�,$�����'��$'�,	;�
this list of conditions and the following 
disclaimer in the documentation and/
or other materials provided with the 
distribution.

>� Neither the name of the Xiph.
org Foundation nor the names of its 
contributors may be used to endorse 
or promote products derived from this 
�$#'���	���'�$C'���	,�x,����$�����''	��
permission.

 
q_[����*q�����[��J���[{�{����
q_��X�J��[�_q�_�&{�����B{�
X�Bq�[��q��������[����B{��B����J�����
���[~J&[�{������Bq[��;�[BX&�{[B�;�
��q�B�q�&[~[q�{�q�;�q_��[~J&[�{�
�����Bq[����*�~��X_�Bq��[&[q���B{�
*[qB����*�����J��q[X�&���J��J����
����{[�X&�[~�{=�[B�B�����Bq��_�&&�
q_��*��B{�q[�B����X�Bq�[��q����
���&[��&��*����B��{[��Xq;�[B{[��Xq;�
[BX[{�Bq�&;��J�X[�&;����~J&���;����
X�B�����Bq[�&�{�~�����O[BX&�{[B�;�
��q�B�q�&[~[q�{�q�;�J��X���~�Bq��*�
����q[q�q�����{���������[X����&����
�*����;�{�q�;����J��*[q���������[B����
[Bq����Jq[�BP�_�������X����{�
�B{��B��B��q_������*�&[��[&[q�;�
�_�q_���[B�X�Bq��Xq;��q�[Xq�&[��[&[q�;�
���q��q�O[BX&�{[B��B��&[��BX�����
�q_���[��P���[�[B��[B��B��������q�
�*�q_�������*�q_[����*q����;����B�[*�
�{�[��{��*�q_��J���[�[&[q���*���X_�
DAMAGE.
 
[��\\]G�^���#_�8��"'�����"�
Redistribution and use in source and binary 
#$�
�;���'��$����'�$C'�
$��x,�'�$�;���	�
permitted provided that the following 
conditions are met: 
>� Redistributions of source code must retain 

'�	���$�	�,$�����'��$'�,	;�'�������'�$#�
conditions and the following disclaimer. 
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>� Redistributions in binary form must 
�	��$�C,	�'�	���$�	�,$�����'��$'�,	;�
this list of conditions and the following 
disclaimer in the documentation and/
or other materials provided with the 
distribution. 

>� Neither the name of the Xiph.
org Foundation nor the names of its 
contributors may be used to endorse 
or promote products derived from this 
�$#'���	���'�$C'���	,�x,����$�����''	��
permission. 

This software is provided by the copyright 
�$��	�������,$�'���C'$������������������	���	���
$���
���	��������'�	�;���,�C����;��C'��$'���
�'	��
'$;�'�	��
���	��������'�	��$#�
	�,���'�����'�����
x'�	���#$�������'�,C�����C��$�	���	����,���
	�=�
[���$�	�	�'�������'�	�#$C���'�$��$��,$�'���C'$���
�	������	�#$��������	,';������	,';���,��	�'��;�
��	,���;�	�	
����;�$��,$��	�C	�'������
��	��
O��,�C����;��C'��$'���
�'	��'$;���$,C�	
	�'�$#�
�C��'�'C'	��$$���$���	���,	����$���$#�C�	;���'�;�
$����$x'���$���C���	�����'	��C�'�$�P��$�	�	��
,�C�	������$�����'�	$��$#��������';���	'�	��
���,$�'��,';��'��,'��������';�$��'$�'�O��,�C�����
�	����	�,	�$��$'�	����	P������������������$C'�
$#�'�	�C�	�$#�'�����$#'���	;�	�	���#������	��$#�
the possibility of such damage
 

A termék újrahasznosítása
�����'	�
������!���
������<�����$�����
����'����	��#	������!�!�!����������';��
	�	��
újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.
A terméken található áthúzott kerekes kuka 
���
���C
���'�"	�	�'�;��$����'	�
���
	�#	�	����
2002/96/EK európai irányelvnek.

  

B	��	�	�"	�����������	'��!�'��'!����C���������'=�
Tájékozódjon az elektromos és elektronikus 
��������	���C�������	�	�����	��$��'�$����	���
'�����	����=���#	�	��	�	�����!�'�����������	�	��
���	�	"'	�����	���	�+'�
	�	������������	�	'����
az emberi egészség károsodását.

Figyelem

 > A beépített akkumulátor eltávolítása a garancia 
elveszítését vonja maga után és használhatatlanná teheti 
a terméket.

��'	�
���'��'��
���	�;������(Y((Y���
	C��������!�	������	'	�
��	��	��
	�#	�	���
I"��'��'�	'�����C
C�!'$�';��
	�	'�'��$��
háztartási hulladékként kezelni. 

  
��'	�
����	�	��
<�������	��������'$��!�!����
érdekében vigye el a terméket egy hivatalos 
�<"'��	��	�������	��������$�'��;���$��
szakember végzi az akkumulátor eltávolítását 
vagy cseréjét.
Tájékozódjon az akkumulátorok 
hulladékkezelésére vonatkozó helyi 
'�����	����=�������C
C�!'$�$��
	�#	�	���
�C�������	�	�����	��
	�	����	'��������	�	'�	�
és az egészségre kifejtett káros hatás.
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2 Az Ön új SA060 
készüléke

A SA060����������#	������!�!����	�	'����	�`
>� Zenelejátszás;
>� Videók megtekintése;
>� Képek megjelenítése;
>� FM-rádió hallgatása;
>� Felvételek készítése;
>� ����	�	��#!"�$��O='�'�#!"�$�P�$����!����
>� ~	
�������'	�"	��'��	�O������


	��!�!�$���'�P�~�,�$��{Q�!�'��
segítségével.

A doboz tartalma
���	������	;��$��
	�������Q	������	'�	���
tartozékok:
Lejátszó

 
*��������'�

  
���Q�!�	�

 
�$�����	
�	��	�	�����I'
C'�'�

 Philips GoGear audio player

Quick start guide

Megjegyzés

 > A képek csak illusztrációs célokat szolgáltatnak. A 
J�������#	��'��'"����"$�$';��$����'	�
�����+��'�����
#$�
�'	��	����'���'	�+'����������
	��!�'$�'����=

/�	�<+���)�����	��������
szoftver
A SA060������	'�	�����$#'�	��	������	��!'�� �̀
>� J�������{	��,	�~����	��Ox�
���	�

frissítések megszerzésében segít a SA060 
���������	�P

A lejátszóra feltöltött fájlok
A SA060 az alábbi fájlokat tartalmazza:
>� Felhasználói kézikönyv
>� ���������
�'�����������	�
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�� ������	
�
��

Töltés
A <ProDesc> beépített akkumulátorral 
�	��	��	���;��
	������!
+'��������Q�$�'"!��
�	�	��'���'��'�	'�=
������Q�!�	���	�+'�����	��,��'���$�'�������
SA060���������	'�����!
+'�����	�����!��!��
látható módon. 

 
Megjegyzés

 > A SA060���!
+'�����	��,��'���$�'�'!���$�������������
#	�����;��$���!������������[Töltés és átvitel…] vagy 
a [Töltés és lejátszás]��	�	'����	'=�_���	
��!����'���
�	�	'����	�������;���[Töltés és átvitel…] lép életbe.

 > Ha töltés közben kívánja játszani a SA060���������	��
'!�$�'�#!"�$��';����$���!���������[Töltés és lejátszás] 
�	�	'����	'=

Akkutöltöttség kijelzése
������C
C�!'$���$��!�	'��	�	��'��'�''�����
állapotának jelzése a lejátszón:

100% 75% 50% 25% 0%

 » ������C'��'�''�������	��������$�!���"	���;�
���������C
C�!'$���	
	�����	�����=���
�	"!'����	�
	�'���������	���	!��+'!�';����(��

!�$��	�,	���	���������,�$�=

Megjegyzés

 > Az akkumulátorok csak korlátozott számú alkalommal 
'��'�	'���I"��=�������C
C�!'$����	''��'�
�������'��'����
ciklusok száma a használat módjától és a beállításoktól 
#���=

 > ��������������$������'	�"	�	��#	�'��'�	;������'��'��'�"	����
���
!,����	!��;����
	�"	�	�������  ikon.

/���	+>>���!(�	������8���
8
(�	�
takarékoskodhat az akkumulátor energiájával 

���*(�	�������;/\�\�	�<+���+������<
�.
>� ^��+'������!''��#��Q����+'�'����,�$����'���	�

(a  > [Megjelenítési beáll.] > ��
����E�Q
������������$�'���P=

C	�������>����	E��
�
A SA060�	������!
+'����	��,��'���$�'�'!���$��
a számítógépre telepíteni kell a ���	����
Device Manager alkalmazást. A lejátszó 
����������$#'�	�	������	������(�$������8�� 
�����!��'!���������'	��	'	���	�	��'���#����+'�	'�=
�
��$�������(����������	'�	�������
,��'���$�'�'"������!
+'�����	�;�
	�"	�	����	��
	��C���������`
1 Válassza ki az Install���	������(�$��

Manager��	�	'����	'=
2 ���	��	������	�����
	�"	�	���

utasításokat a szoftver telepítéséhez.

Megjegyzés

 > �������!��'��#	�'�'	�	��	�#$���!����������	����
telepítéshez.

_�����	��C�����������	
�"	�	����
	��
��!'��`
1 �!������������	'�	��' �̀;�<+�8
� (Windows 

�J�Y�����$�������P�Y�;�+���)8
� 
O����$������'��Y�����$����P=
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2 �$���	����$
�������''��'�$�������	����
GoGear SA060 ikonra.

3 Válassza a ���	������(�$������8���
��	����
����	�	'����	'=

4 ���	��	������	�����
	�"	�	���
utasításokat a szoftver telepítéséhez.

Megjegyzés

 > �������!��'��#	�'�'	�	��	�#$���!����������	����
telepítéshez.

A lejátszó be- vagy 
���$�"	+��
Tartsa lenyomva a  gombot a lejátszó be- vagy 
kikapcsolásáig. 

 
/'�"����'��
����	
��
�����$�"	+�
A lejátszó rendelkezik automatikus készenlét 
��������,�$�!��#C��,�����;��$���+
��"	����
akkumulátort. 
[���'+��
������O���,���	"!'��!�;�	���$
�����,��

	��$
��P�
	���'!�$�$''�����C'!�����	"!'����
automatikusan kikapcsol.

/������������>�+		��+�+�"�
>� &��"	�����	������	���������  > 

[Energiatakarékos mód beállítása] pontra
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4 Áttekintés

=��
�	�

  
a �%�

>� B$
���'��'!� �̀������������	Q����
kikapcsolása

>� ~	��$
!� �̀����"	�����	�!�!���������!��
feloldása

b 
>� %;U�

Q	��#	"������'�Q,��'���$��

c MIC
>� Mikrofon

d 
>� ���Q,��'���$���'��'���	�����

adatátvitelhez

e RESET
>� Nyomja be a mélyedést egy golyóstoll 

�	���	�;��������"	�����	
��	��!����
gombok megnyomására

f ��,�_�;�
>� Micro SD-kártya nyílás

g ������
����E�

c

a

g

f
e

d

b

h

h , 
>� ~	��$
!� �̀����	������	���	Y

csökkentése
>� Nyomva tartás: gyors csökkentés/

növelés

�����
����E�
Menü Mód Funkció

Zene hangfájlok lejátszása
Videó videózás
Képek képek megjelenítése
FM-rádió az FM-rádió 

behangolása;
felvétel FM-rádióadóról

Szövegolvasó ����	�	��O='�'P�#!"�$��
olvasása

�	!��+'!�$�� A SA060����������
beállításainak 
testreszabása

Micro SD-
kártya

a Micro SD-kártyán 
�����
����#!"�$��
megtekintése vagy 
lejátszása

Felvételek #	���'	�	������+'��	;�
hallgatása

Mappanézet 
���!����������#!"�$��
megtekintése

/�
����E�*��(�	)���(�8+	+�
��
	���������	!��+'!�$��	�������	������'�	�

	�������	��������������$�$��'=�_��
�������	�;�����'�	�
	�������	���'������$�$��
megjelenítéséhez.

A funkciókhoz tartozó menük vagy beállítások 
eléréséhez
>� Érintse meg az ikont vagy a beállítást.
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/���	����
����E����(�	)�(������
�
����
>� Érintse meg többször a  gombot. 

/�����
����E��*��(�	)�(������
�
����
>� ����'�	�
	�������	'�	��' �̀

/��<�	���	��+�+���
�����+��
feloldása
Zárja le a SA060���"	���"�'=������	�����

	�"	�	�������	���	������$
�$'��	�!���'"��O��
����	����	�������	��$�����
<����	�P=����	��

	�	����	'�����	
��+�!�'�
<�	�	'	�	'=�

Automatikus zár
������$�$������	�'	�'��	������"	����
	�����!�$���;�������!�$�!���C'$
�'��C����

	�'��'����=���'�������'��'�
$'������	'�	���
helyen állíthatja be:  > [Megjelenítési beáll.] > 
��
����E�Q����������.

/��<�	���
���	��+�+��
>� Nyomja meg a  /  gombot. 

/��<�	����+����	"	�+��
>� Nyomja meg a  /  gombot.

�+��
�
���(+	����+��
/�����
����E���+����
����(+	����+�+�"�
>� &��"	�����	������	���������  > 

[Megjelenítési beáll.] > ��+��
�
�� pontra. 
Téma kiválasztása. 

A testreszabott háttér beállításához
>� Lépjen a  elemre. Kép megtekintése 

és háttér beállítása (lásd 'Kép beállítása 
�!''��������'�;���=�$����P=

Az utoljára testreszabott háttérre való 
váltáshoz
>� A  > [Megjelenítési beáll.] > ��+��
�
�� 

	�	
	�	���	�����!���������[Egyéni] 
�	�	'����	'=
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5 Médiakönyvtár 
létrehozása 
a SA060 
készüléken

~�	��''������!��'����	�������	"!'���';��$��$��
létre egy médiakönyvtárat a SA060���������	�=�
Egy ilyen médiakönyvtár létrehozásához
>� töltse át a számítógép médiakönyvtárát a 

lejátszóra;
>� �����!���'�~�,�$��{Q�!�'!'�O%����Q��P�

médiakönyvtárként.

���*	�
������+���)8
��
médiakönyvtárából

Zenefájlok rendszerezése
�
����+<	"�������
����+<	����"��	��<+�
Ha a fájlok fájlinformációt (metaadatokat 
����[{%�,+
��'P����'��'��
�����;���#!"�$��
�	����	�	���	�,+
;�	�������������C
���	���'�
automatikusan megtörténik a SA060 lejátszón. 
���
�����	�	�����$#'�	�;���=���Windows Media 
Player 11 lejátszóval segítségével szerkesztheti 
��#!"���#$�
!,����';�����
	�"	�	�+'�	'����
lemezborítót.

�
����+<	"�������
�������+��	��<+�
~����#!"�"��'�����!
+'����	������������
mappákba rendezheti. 

Fájlok átvitele a lejátszóra
�+<	"�+�(���	��������"������
��>��
1 X��'���$�'�������SA060���������	'�

számítógéphez.

2 A számítógépen kattintson a ;�<+�8
� vagy 
a ;�+���)8
��$�,����;
>� Keresse meg a SA060 elemet;
>� Fájlok/mappák keresése. 

3 _I����!'�����!
+'����������#!"�$��'Y
mappákat a SA060����������	=

�+<	"�+�(���	���
������	����"��(���
segítségével
���
�����	�	�����$#'�	�;���=���Windows 
Media Player 11 lejátszóval segítségével 
szinkronizálhatja a számítógép médiakönyvtárát 
a lejátszóval.

Micro SD-kártya használata
_	�	��	���	�	��~�,�$��{Q�!�'!'�O%�����

��	'��P���SA060����������	=����	�����	��	'����
SA060 memóriáját.

  
Micro SD-kártyáról való lejátszáshoz
>� Lépjen a lejátszó ;� ;����� �	�	
��	;����

megkeresheti vagy lejátszhatja a Micro SD-
�!�'!�������'!
$��'$''�
����#!"�$��'=

�+���	������
8
���
>� ����'�	�
	�����	������	�������  

szimbólumot. Válassza ki és játssza le a 
Micro SD-kártyán tárolt médiafájlokat. 
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/�>�	������)��+>���	
(���+<	"�;�Q+��E+���
�*��
����+�"	+��"�%+���	E��
�����
1 &��"	�����	������	���������  pontra.
2 ��#!"�$������
���!�����	���"�������'�	�

meg a ��$
�$';�
�"���!�����$�����
	�	
	�������=�
 » Átmásolhatja vagy áthelyezheti a 

fájlokat és mappákat az SD-kártyára.
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6 Zene
Válassza a  elemet a lejátszó 
médiakönyvtárában tárolt zene lejátszásához.

A zenekönyvtár böngészése
A ����''����	�	#!"�$��
	'����'$��O#!"����'$�P�
��	���'��	����	���	��	����	=����	�	��!
����'���
alapján is böngészheti a zenei könyvtárat. 
1 Érintse meg a  gombot a könyvtárnézet 

kiválasztásához: 
>� ���	�	��!
$�����C
;�	����������

dalcím szerinti böngészéséhez érintse 
meg a  
;� ;�������  ikont. 
 » ���	�	������'!��'��������������

�	�	��!
����'�����	���'��	��	��;�
�	'<�	��	���$��	���	�=�

2 Egy adott oszlopban az ujját fel és le 
mozgatva böngészhet az opciók listáján.

Zenelejátszás

1 A zenekönyvtárban böngészve kereshet 
zenét. 

2 Érintsen meg egy dalt. 
 » ���	"!'��!�������'C!�������'����	������=�
 » ~	�"	�	�������	"!'��!������	���=

P�<+���+���	������
8���(+	����+��
/�	�<+���+���	������
8���(+	����+�+�"��

���������8���	�<+���+���
����E�����	+	���)�
�"�"��.

 / A könyvtár vagy lejátszási 
���	����	�'��'�����!�'!��$��
érintse meg a kívánt elemet.

 / ���	"!'��!������	'	�'	'��	Y
folytatása.

 / Dalok átugrása;
Tartsa kijelölve az aktuális dalon 
�	����������	�	����	�=
Érintse meg egyszer vagy 
'�������������
�'������	�	'����	��
kiválasztásához:
Összes ismétlése: az aktuális 
mappa összes dalának ismétlése.
Egy ismétlése: az aktuális dal 
megismétlése.
Az aktuális mappa összes 
���!�����	"!'��!������	'�	���	�<�
sorrendben.

/�	�<+���+���
����*�E(�+�
����E��*�*����
váltáshoz
>� A  gomb megnyomásával a 

�	������	����	�����	'�
 » Pár másodperc elteltével automatikusan 

���	"!'��!������	����	�����������=
>� ���	"!'��!������	����	������������'�����	��


!�����	�	'�������'�����'�	�
	����
�	������	����  ikonját.

���8�"�$�)��(+	����+��
>� A lejátszási listán a  megérintésével 

válasszon ki egy opciót: 

[FullSound] Állítsa vissza a hangzás tömörítés 
során elveszett részleteit (például 
~J%������~��	�	'��P=

[Hangsz.
szab]

Adja meg a kívánt 
hangbeállításokat.

[Maximális 
���8����

Állítson be az eszközhöz egy 

���
!��������	������'	'=���
����	��'�+��
������������!���
számára biztonságos keretek 
között tudhatja. 
��
���
!��������	���
beállításához érintse meg a 
����	��"	������!�!'=
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Megjegyzés

 > A hangszínszabályzó a FullSound funkcióval egyszerre 
�	
�
<�����=

Lejátszási listák
����	"!'��!������'���	�+'�����	������������
	������'���������C
$�������!�
�������$��'�
érhet el.

Menet közbeni lejátszási lista 
létrehozása
A SA060���������	���	�	'����	������'�
	�	'�
közbeni lejátszási lista létrehozására.

Menet közbeni lejátszási lista létrehozása
1 Érintse meg a ���$�';�����!���������  

könyvtárnézetet.
2 Érintse meg a  gombot és válassza a 

[Új „Menet közbeni lejátszási <br> lista” 
létrehozása]��	�	'����	'=
 » �������������'�	�$��	��
	�	'�����	���

lejátszási listát. 

Dalok hozzáadása lejátszási listához
1 Válassza ki vagy játssza le a kívánt 

zeneszámot.
2 A zeneszámok listáján vagy a lejátszási 

���	����
>� érintse meg a  gombot és válassza a 

[Hozzáadás a <br> lejátszási listához] 
�	�	'����	'=
 » Megjelennek a lejátszási listák.

3 Érintéssel válasszon ki egy lejátszási listát. 
Hagyja jóvá a választást. 
 » �����'C!���������$��!��!�����	������

lejátszási listához. 

Lejátszási lista lejátszása

1 Érintse meg a ���$�';�����!���������
[Lejátszási listák] könyvtárnézetet.
 » Megjelennek a lejátszási listák. 

2 Érintéssel válasszon ki egy lejátszási listát 
és dalt.
 » A lejátszási lista az aktuális daltól kezdi 

a lejátszást.

Zeneszámok törlése
Zeneszámokat az alábbi módokon törölhet:
>� Kiválasztott zeneszámok törlése;
>� Aktuális zeneszám törlése;
>� Kiválasztott lejátszási lista törlése. 

Kiválasztott zeneszámok törléséhez 
1 A  elem megérintésével válasszon 

könyvtárnézetet: ;�  vagy .
 » ���	�	������'!��'��������������

�	�	��!
����'�����	���'��	��	��;�
�	'<�	��	���$��	���	�=�

2 Érintse meg a  gombot és válassza a 
[Törlés]��	�	'����	'=

3 Érintse meg a zeneszámok melletti 
"	��������	'	'`

4 Érintse meg az [[X] elem törlése] 
�	�	'����	'�O������������!����'$''�
�	�	��!
$����!
!'�"	�	�'�P=
 » �����!����'$''��	�	��!
$��'�����'	�=�

Az aktuális zeneszám törléséhez a lejátszási 

����E��
>� Érintse meg a  gombot és válassza a 

[Törlés]��	�	'����	'=
 » �����'C!������!
�'�������=
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Kiválasztott lejátszási listák törléséhez
1 Érintse meg a ���$�';�����!���������  

könyvtárnézetet.
2 Érintse meg a  gombot és válassza a 

[Lejátszási lista törlése]��	�	'����	'=�
 » Megjelennek a lejátszási listák.

3 ����'�	�
	����"	��������	'	'����	"!'��!���
listák kiválasztásához. 

4 Hagyja jóvá a választást. 
 » A kiválasztott lejátszási listák törlésre 

�	����	�=�
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7 Videók
Válassza a  elemet a lejátszó 
médiakönyvtárában tárolt videók lejátszásához.

A videokönyvtár böngészése
A videokönyvtárban a videofájlok metaadatok 
O#!"����'$�P���	���'��	����	���	��	����	=���
videokönyvtárat címek szerint böngészheti.
A SA060����	���$�+'�;�,+
����'	�"	���	"!'��!���
����$���$�$'�'��'��
�������	$����'!�!����
�������	'�	��	���	�<	����������	'�����
videofájlok adatai. 
1 Érintse meg a  gombot a könyvtár nézet 

kiválasztásához.
 » �����	$����'!���	��	���	�,+
�����"!�;�

ábécé sorrend szerint történik. 

2 Egy adott oszlopban az ujját fel és le 
mozgatva böngészhet az opciók listáján.

Videók lejátszása

1 Keressen egy videót a videokönyvtárban. 
2 Érintse meg a videót. 

 » A lejátszás az aktuális videótól 
�	������=�

 » ~	�"	�	�������	"!'��!������	���=

  

P�<+���+���	������
8���(+	����+��
/�	�<+���+���	������
8���(+	����+�+�"��

���������8���	�<+���+���
����E�����	+	���)�
�"�"��.
>� _���������	�;�����'�	�
	�������	���'����

ikonok megjelenítéséhez.

 / A könyvtár vagy lejátszási 
���	����	�'��'�����!�'!��$��
érintse meg a kívánt elemet.

 / ���	"!'��!������	'	�'	'��	Y
folytatása.

 / Felvétel átugrása.
 / �!�'!����'	�"	�����	���������

normál nézet között.

Adott rész keresése

  
Lejátszási pozíció kiválasztásához:
>� ����'�	�
	����#$��
�'"	���'����	"!'��!���

���	����=�
 » A videó lejátszása a kiválasztott részhez 

ugrik. 
�	�	����	���	Q������!'��#	��`
1 �����	'��$����!�"!����
	�"	�	�+'����	��

érintse meg a  ikont. 
2 A gyorsított lejátszás sebességének 

kiválasztásához érintse meg a sávot:
>� ����'�	�
	������������"$���$����';��$��

ki tudja választani a lejátszás sebességét 
O����!C��:�Q	�P=�

>� Normális sebességre való 
visszatéréshez érintse meg a sáv 
közepét.
 » �����	'��$���$''�"	�	����
	�;���$��

megérinti a sávot.
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/�����
����E��*��(�8E�����	����

����E��*��(�	)�(������
�
�
>� A  gomb megnyomásával a 

�	������	����	�����	'�
>� A ��$
��
	��$
!�!�������	�����

���	����	�����	'�

���8�"�$�)��(+	����+��
>� ���	"!'��!������	���������'�	�
	����

 gombot a Surround for movies 
���!����'!�!�$��Ox�
�	"!'��!��'����'!�I�
�����!��P=

�
�E�����(+	����+��
>� ���	"!'��!������	���������'�	�
	����

��$
�$';�����!�����������
�E���� 
�	�	'����	'=����	!��+'!�����!����'!�!�$��
húzza el a csúszkát. 

Videók törlése

1 Érintse meg a  gombot a könyvtár nézet 
kiválasztásához.

2 Érintse meg a  gombot és válassza a 
[Törlés]��	�	'����	'=

3 ����'�	�
	����"	��������	'	'����$�,����
kiválasztásához.

4 Hagyja jóvá a választást. 
 » �����!����'$''�	�	
	��'������	��	����	�=�

~!�����	�	'�������'�
>� �!'������	����+�!�'����	�'=�����'�	�
	��

a  gombot és válassza a [Törlés] 
�	�	'����	'=
 » �����'C!�������	��'������	��	���=
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�� �
��
Válassza a  elemet a lejátszó 
médiakönyvtárában tárolt képek lejátszásához.

/�
�*�E(�+��>*�8
��
��
A képkönyvtárban a képfájlok album vagy 

�������	���'��	����	���	��	����	=�
1 Érintse meg a  gombot a könyvtár nézet 

kiválasztásához.
2 Album vagy mappa kiválasztásához érintse 

meg a gombot.
 » �����	����
���!�������	����	����'�

jelennek meg. 

3 ������	����	������''������������	��
mozgassa az ujját felfelé/lefelé.

4 Egy kép lejátszásához érintse meg a 
bélyegképet. 

�
���	�<+���+��

1 A  alatt érintse meg a kiválasztott képet. 
 » ~	�"	�	�������	"!'��!������	���=�

2 Kép kiválasztásához mozgassa az ujját balra 
/ jobbra.

  

�
����8E��
����	�<+���+�+�"�
>� ����'�	�
	�������	'�	��' �̀
~!�����	�	'�������'
>� Érintse meg a  gombot és válassza a 

[Diavetítés indítása]��	�	'����	'=

P�<+���+���	������
8���(+	����+��

  
/�	�<+���+���	������
8���(+	����+�+�"��

���������8���	�<+���+���
����E�����	+	���)�
�"�"��.
>� _���������	�;�����'�	�
	�������	���'����

ikonok megjelenítéséhez.

 / A könyvtár vagy lejátszási 
���	����	�'��'�����!�'!��$��
érintse meg a kívánt elemet.

 / A diavetítés lejátszásának indítása/
pillanatmegállítása/folytatása.

 / Képek átugrása.

A diabemutató beállításainak kiválasztása
>� ���+�!�'��	�	'��������!����'!�!�$���$
"��


	�����	"!'��!������	����������  gombot:
[Diavetítés]: A diák közötti váltás módjának 
beállítása.
�;���&���������	����: A diák közötti váltás 
���'��'�
!�����	!��+'!��=
[Ismétel]: Az aktuális mappa képeinek 
ismételt lejátszása. 
[Kev.sor.]: Az aktuális mappa képeinek 
���	'�	���$��	��<��	"!'��!��=�
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�
�����8<�	����
��
�
�����8E��+���
1 �����+'!���	������!��
	�"	�	�+'����	��

����'�	�
	�����	"!'��!������	����������  
ikont.

2 A kép kicsinyítéséhez/nagyításához 

$������������	'��$��'=�

3 A nagyított képet az ujjával simítva 
pásztázhatja.

4 Normál mérethez való visszatéréshez 
����'�	�
	�������	���'=

  
/�
���	�"�8��+�+�"��
>� Érintse meg a  gombot a képek 

elforgatásához 90°-kal az óramutató 
"!�!�!����
	�	�	�����!����=

�
��>�+		��+����+��
�
�
��
C8E�
������
����E���+��
�
��
���(�	)�
beállításához
1 Érintse meg a kiválasztott képet 

lejátszáshoz. 
2 ���	"!'��!������	������$
"��
	����  

�$
�$';�����!���������[Beállít háttérként] 
�	�	'����	'=

3 A kép egy részének kiválasztásához:

a b

c

>� 
$������������	'��$��'�������
kicsinyítéséhez/nagyításához;

>� az ujját mozgatva pásztázhatja a 
kinagyított képet.

  
4 ����'�	�
	�������	'�	��' �̀[Beállít 

háttérként]

Tanács

 > A  > [Megjelenítési beáll.] > ��+��
�
�� útvonalon 
is beállíthatja a háttérképet.

���(��$�
��
������������
���!�����������	��	�,����	�'�
elhelyezheti a ���("��������$�'���� mappában.

�
���"��+��+��������(��$����
��(+	����"���
���(�8E��	>'�"��"��+��+�����
Kedvencekhez
1 Érintse meg a  gombot a könyvtár nézet 

kiválasztásához.
2 ������'!����	����

>� érintse meg a  gombot és válassza 
a [Hozzáadás a „Kedvencekhez”] 
�	�	'����	'=
 » Minden album és az albumba 

tartozó képek mellett 
"	��������	'	��'��!���'��=
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3 Érintse meg a beállítások melletti 
"	��������	'	'=�_��"��"��!����!����'!�'=�
 » A kiválasztott albumok és képek a 

�	��	�,	��
���!����	���'	�=

/�'+	���
���"��+��+�������(��$����
1 �!'������	����+�!�'����	'=�
2 ���	"!'��!������	���������'�	�
	����

��$
�$';�����!���������[Hozzáadás a 
„Kedvencekhez”]��	�	'����	'=
 » Az aktuális kép a Kedvencek mappába 

�	���'=

�
���	�+("	��+��������(��$��*��	
��(+	����"���
���	�+("	��+��������(��$��
közül
1 Érintse meg a  gombot a könyvtár nézet 

kiválasztásához.
2 ������'!����	����

>� érintse meg a  gombot és válassza 
a [Remove from 'Favorites' folder] 
�	�	'����	'=
 » A mappa minden képe mellett 

"	��������	'�'��!���'�=

3 Érintse meg a beállítások melletti 
"	��������	'	'=�_��"��"��!����!����'!�'=�
 » A kiválasztott képek már nincsenek a 

Kedvencek mappában.

/�'+	���
���	�+("	��+��������(��$��*��	
1 �!'������	����+�!�'����	'=�
2 ���	"!'��!������	���������'�	�
	����  

�$
�$';�����!���������[Remove from 
'Favorites' folder]��	�	'����	'=
 » Az aktuális kép már nincs a Kedvencek 

mappában.

�
����*�	
��
Képeket az alábbi módokon törölhet:
>� Képek törlése album/mappa szerint;
>� Kiválasztott képek törlése.

��(+	����"����	>'�"G�����+�(�8E�
zeneszámok törléséhez
1 Érintse meg a  gombot a könyvtár nézet 

kiválasztásához.
2 Érintse meg a  gombot és válassza a 

��
���*�	
�����	�	'����	'=
3 Érintse meg a beállítások melletti 

"	��������	'	'`
>� Az adott albumhoz tartozó összes kép 

törléséhez válasszon ki egy albumot;
>� Válassza ki a törölni kívánt képeket.

4 Érintse meg az [[X] elem törlése] 
�	�	'����	'�O������������!����'$''�	�	
	��
��!
!'�"	�	�'�P=
 » �����!����'$''�	�	
	��'������	��	����	�=�

/����'+	���
���*�	
�
������	�<+���+���

����E��
1 Érintse meg a  gombot és válassza a 

��
���*�	
�����	�	'����	'=
2 Hagyja jóvá a választást.

 » �����'C!��������'������	��	���'=

Tanács

 > �
��$�����C
$��'��������	�	'�'����;���[Favorites 
��$�'�����
���!�������	�'!�$�+'"����	'=
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9 FM-rádió
Megjegyzés

 > A rádióállomások behangolásához csatlakoztassa 
a tartozék fejhallgatót. A fejhallgató antennaként is 

<�����=���"$�����'	�����	���	��
$���������#	"������'��
�	�	'���'�������������!�$���=

Rádióállomások behangolása
Automatikus hangolás
1 &��"	�����	������	���������  pontra. 

 » �	���,�$�����	�C'$�"!��������!�'�
rádióállomás. 

2 ����	��	!��+'$''�!��$
!�����!����'!�!�$��
érintse meg a  gombot a �C	�>�+		��+�� 
����'!����	'����!����'!�!�$�=����	���	�
beállított állomást érintéssel indíthat el. 

3 Az automatikus hangolás újraindításához 
nyomja meg a ��$
�$';�
�"���!����������
[Automatikus hangolás]��	�	'����	'=�
 » �������	���	!��+'!�$���	�	''	�+'����	���

������������	����	'��!��$
!�'�'!�$�=�

4 A hang elnémításához/visszaállításához 
érintse meg a  /  elemet.

Tanács

 > _��	�C'�����O����!C��
!�����!�$��������$���!���P;�
akkor a jobb vétel érdekében indítsa újra az 
automatikus behangolást.

Manuális hangolás
Egy adott frekvencia megkereséséhez használja 
a Manuális hangolás funkciót.

  
1 &��"	�����	������	���������  pontra.

 » �	���,�$�����	�C'$�"!��������!�'�
rádióállomás.

2 Frekvencia keresése a rádiólejátszási 
���	����`
>� Mozgassa az ujját balra / jobbra a 

frekvencia sávon. 
3 A hang elnémításához/visszaállításához 

érintse meg a  /  elemet.

/���	����>�+		��"���+		"�+�"�
tárolása
A SA060���������	�������!�����	���	��	!��+'$''�
állomást is tárolhat. 
1 Hangoljon be egy rádióállomást.
2 ���!�����	"!'��!������	������$
"��

meg a ��$
�$';�����!���������[Mentés 
�	�>�+		��+�>����	�	'����	'=
 » Megjelenik a tárolt állomások listája

3 ����'�	�
	�����	�	';���$�!�
	�'	����+�!�"��
az állomást. Hagyja jóvá a választást. 
 » ����������������'C!����!��$
!�'�	�
	�'��

a kiválasztott helyre.
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10 Felvételek

Felvételeket készítése
A SA060���������	�������	'�	���#	���'	���
�	�	'����	��!�������	��	��	����	`
>� hangfelvétel a beépített mikrofon 

jóvoltából;
>� a SA060���������	���	"!'��$''�

�!���
<�$�$�=�

Hangfelvétel

1 &��"	�����	������	���������  pontra.
2 ��#	���'	������	����	�������!�'!��$��

érintse meg a  szimbólumot.
3 @�	�"	������;��$����
���$#$���������

forrásának közelében legyen.
4 ��#	���'	��	����+'!�!�$�;�����	'	�'	'����	�;�

���	'�	��	!��+'!�!�$�������!����
<�	�	'	�	'�
végezze el.

 / ����'�	�
	����#	���'	�����+'!�!�$�;�
����	'	�'	'����	������
folytatásához.
Felvétel leállítása.

 » ���#	���'	�	����	��	����	��
	�'���	 �̀
 > Felvételek > Hang. (Fájlnév 

#$�
!'C
��̀��XQ��������Q���=
~J%;���$��������#	���'	����!
�;��
	��
�C'$
�'��C�����	�	�!�����=P

5 A felvételek könyvtárra való váltáshoz 
érintse meg a  elemet.

Felvétel FM-rádióadóról
�!���
<�$�$��#	���'	�	�*~Q�!����������'!���
közben.
1 A  alatt hangoljon be egy rádióállomást. 

2 ���!�����	"!'��!������	��������'�	�
	����  
�$
�$'���#	���'	�����	����	��!�'!��$�=�
 » A felvétel elindul.

 / ����'�	�
	����#	���'	������	'	�'	'����	��
vagy folytatásához.
Felvétel leállítása.

 »   A felvételek automatikusan ide 
�	����	��
	�'���	 �̀  > Felvételek 
> FM=�O*!"�����#$�
!'C
��̀*~��X�
Q��������Q���=~J%;���$��������
#	���'	����!
�;��
	���C'$
�'��C����
�	�	�!�����=P

Felvételek lejátszása

1 &��"	�����	������	���������  pontra.
2 ������'!�����	����	�������!�'!��$��

érintse meg a  szimbólumot.
 » A felvételek könyvtárában megjelennek 

a rögzített fájlok.

3 A lejátszás indításához érintsen meg egy 
felvételt.
 » ~	�"	�	�������	"!'��!������	���=�

/�	�<+���+���	������
8���(+	����+�+�"��

���������8���	�<+���+���
����E�����	+	���)�
�"�"��.

 /  / A könyvtár vagy lejátszási 
���	����	�'��'�����!�'!��$��
érintse meg a kívánt elemet.

 / ���	"!'��!������	'	�'	'��	Y
folytatása.

 / Fájlok átugrása;
Tartsa lenyomva az aktuális fájlon 
�	����������	�	����	�=
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Felvételek törlése

1 ������'!����	����	�������!�'!��$��
érintse meg a �	�	
	���	���������  
�	�	'����	'=

2 A felvételek listáján 
>� Érintse meg a  gombot és válassza a 

[Törlés]��	�	'����	'=
3 ����'�	�
	����"	��������	'	'����$�,����

kiválasztásához.
4 Hagyja jóvá a választást. 

 » �����!����'$''�	�	
	��'������	��	����	�=�
~!�����	�	'�������'�
1 �!'������	����+�!�'�#	���'	�'=�
2 ���	"!'��!������	���������'�	�
	����  

�$
�$';�����!���������[Törlés]��	�	'����	'=
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11 Szövegolvasó
Válassza a  elemet a lejátszó 

��������'!�!����'!�$�'�����	�	��O='�'P�#!"�$��
lejátszásához.

Szöveges fájlok olvasása

1 Érintse meg a  gombot a könyvtár nézet 
kiválasztásához. 
 » A szöveges fájlok listája megjelenítésre 

�	���=

2 Az ujját fel és le mozgatva böngészhet 
az opciók listáján. A lejátszás indításához 
érintsen meg egy opciót.

3 Lapozáshoz mozgassa az ujját jobbra/balra.

  
 
/�>��!�
�����*(�	
�
����(�8E�
csökkentéséhez
>� A lejátszási listán a  megérintésével 

�!�����$�����	��$�,��'=���������	�	'���
érintse meg a  gombot a lejátszási 
���	�������������	=

�*�E(<�	����"��+��+�+�"�
>� Érintse meg a  gombot az oldal tetején.

 » Az aktuális oldal sarka be van hajtva. 
>� ������"	����	�'!�$�+'!�!�$���I�������C""!'�

végig a sarkon.
 

  
 
/�*�E(<�	��(�	���8<�	*	���
�����	
�
����G
>� ���	"!'��!������	���������'�	�
	��

a ��$
�$';�����!���������[Ugrás a 
*�E(<�	�������	�	'����	'=��!�����$��	��
opciót.

Szöveges fájlok törlése

1 Érintse meg a  gombot a könyvtár nézet 
kiválasztásához.

2 Érintse meg a  gombot és válassza a 
[Törlés]��	�	'����	'=

3 ����'�	�
	����"	��������	'	'����$�,����
kiválasztásához.

4 Hagyja jóvá a választást. 
 » �����!����'$''�	�	
	��'������	��	����	�=�
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���������
���
Lépjen a  helyre médiafájlok megtekintéséhez 
és lejátszásához a lejátszó médiakönyvtárjából

/��
������	����"��(�����8���
8
(�	�+�(����
fájlok kereséséhez
>� Lépjen a lejátszó alapértelmezett 

mappáihoz:
Music�O�	�	P �̀��SA060����������	�
!�$�'�
zenefájlok
Video�O���	�P �̀��SA060����������	�
!�$�'�
videofájlok;
Pictures�O���	�P �̀��SA060����������	�
!�$�'�
képfájlok;
Text�O����	�P �̀��SA060����������	�
!�$�'�='�'�
fájlok;
Recordings�O*	���'	�	�P �̀��SA060����������	��
������'�*~��!���#	���'	�	�
Playlists�O&	"!'��!������'�P �̀��SA060����������	�
másolt lejátszási listák.

/�����"������
�����8���
8
(�	�+�(�����+<	"�
kereséséhez,
>� *!"�$���	�	���	�������$���[�'����	��

elrendezettek szerint. 

/�>�	������)��+>���	
(���+<	"�;�Q+��E+���
�*��
����+�"	+��"�%+���	E��
�����
>� ��#!"�$������
���!�����	���"�������'�	�

meg a ��$
�$';�
�"���!�����$�����	�	
	��
�����=�

/�����
����E��*��(�	)�(������
�
�����
>� ����'�	�
	�������	'�	��' �̀

=������
�
������	����
����E��*�G
>� ����'�	�
	�������	'�	��' �̀
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13 SD-kártya
Lépjen a  elemre a Micro SD-kártyán tárolt 
médiafájlok megtekintéséhez és lejátszásához 
O�!����~�,�$��{Q�!�'�������!��'��;��:=�$����P=�
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14 Beállítások
���	������	���������  pontba lépve 
elvégezheti a beállításokat. 
>� Kiválasztáshoz érintse meg a kívánt opciót;
>� A  gomb megnyomásával a 

�	������	����	�����	'�
>� A ��$
��
	��$
!�!�������	�����

���	����	�����	'�

Energiatakarékos mód 
beállítása
[���'+��
������O���,���	"!'��!�;�	���$
�����,��

	��$
��P�
	���'!�$�$''�����C'!�����	"!'����
automatikusan kikapcsol.
>� ����'���	���!�����$�����	���	�	'����	'�

a [Energiatakarékos mód beállítása] 

	���$�'���=�

 » ���	!��+'$''�����	�'	�'��	�������������
automatikusan kikapcsol. 

C	�	(+���$�"	)
Lejátszási vagy inaktív módban a SA060 képes 
automatikusan kikapcsolni egy megadott 
���'��'�
��	'	�'	�C'!�=�
>� ����'���	���!�����$�����	���	�	'����	'���

�C	�	(+���$�"	)��
	���$�'���=�
 » ���	!��+'$''�����	�'	�'��	�������������

automatikusan kikapcsol. 

Megjelenítési beállítások
A [Megjelenítési beáll.]��$�'���������	'�	���

	�"	�	�+'�����	�	'����	���������!����'��'`

��
�E���� ����"	����#��	�	"�'���,�I�����
mozgatásával állíthatja be.

��
����E�Q��
��������

���
	���$''�����	�'	�'��	����
��"	�����C'$
�'��C���������,�$�=�
������C
C�!'$��
<�������
idejének meghosszabbításához 
válasszon alacsony értéket.

�&��
��� Téma kiválasztása. Vagy 
válassza a [Egyéni]��	!��+'!�';�
ha a �	�	
	���	�����	!��+'$''�
testreszabott hátteret szeretné 
használni.

Nyelv
A lejátszó nyelve a [Nyelv]��	�	'��������
választható ki.

Adatok
Az [Információ]�
	��	�	
���������������
���	'�	������'���'	���'�	'���
	�`

�����$��+�.� memóriaméret
[Szabad 
��	E.�

rendelkezésre álló tárhely

[SD-kártya 
���$��+���

a lejátszóba helyezett SD-kártya 
memóriájának mérete

[SD-kártya 
szabad 
hely]

a lejátszóba helyezett SD-kártyán 
�������������	�

[Firmware-
(����).�

"	�	��	�������������$#'�	�Q�	����=�
������������$#'�	�Q�	����������$��
�����������;��
��$��#����+'	���
�+�!�"��������������$#'�	�'���
támogatási weboldalról.

��"��		.� teljes terméknév. A teljes 
'	�
������	����$�������������;�
amikor frissíteni kívánja a 
����������$#'�	�'���'!
$��'!���
weboldalról.

[Támogató 
oldal]

az eszközhöz támogatást kínáló 
weboldal
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Eszköz formázása
Végezze el a SA060 formázását. Ezzel a 
lejátszón tárolt összes adat elveszik.
>� Érintse meg a [Eszköz formázása]�	�	
	';�

majd válassza az [Igen]��	�	'����	'=�

Gyári beállítások
A [Gyári beállítások]�
	���$�'�!�����	"!'����
gyári beállításai állíthatók vissza. A lejátszóra 
átvitt fájlok nem vesznek el. 
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15 Firmware 
frissítése a 
���	������(�$��
Manager 
segítségével

�����(����������	'�	��x�
���	Q�	���	�	�	''�
�	������$���
��	�����=����#$��C���';��$����
���(��
	��!�!��!�!'����	'�	��
	�"	�	�'	��

!��I"����x�
���	Q�	�����=
A ���	������(�$������8���szoftver megkeresi az 
[�'	��	'	�����	����	'��x�
���	Q#����+'��	�	'=
Töltse le a ���	������(�$������8�� szoftvert a 
��!
+'������	������(������������������'��'�	�
le a legfrissebb verziót a www.philips.com/
support honlapról.

Megjegyzés

 > ��x�
���	�#����+'������,����'!�������#!"�$���=

1 X��'���$�'���������!
+'����	'����
internethez.

2 X��'���$�'�������SA060���������	'���
számítógépéhez.

3 Kattintson a számítógépen a Start > 
Programok > ���	����> ���	��������
�	�E�� > GoGear SA060 Device Manager 
	�	
	��	;�������+'���	�������	������(�$��
Manager alkalmazást.

4 Kattintson a Frissítés��	�	'�����	=
 » A ���	����;/\�\���(�$��

Manager�#����+'��	�	'��	�	�;����I"�
����������$#'�	�Q#����+'��	�	'�'	�	�+'�
�����'	��	'���;������$���	��	��	����	�
állnak.

5 _�������	�������Frissítés befejezve felirat 
�!'��'�;���''��'�$�����_���	�	'�����	=

6 Válassza le a SA060���������	'���
��!
+'�������=
 » A SA060�������������$#'�	�Q�	�����

#����+'��	�C'!��I"�����C�;������
�'�����	��
áll a használatra.
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16 Hibakeresés
_�������(���	
�
<������
	�#	�	��	��������
���	�����	#��;����$��������!��+'��'"�����'�	��'���
������`

Hogyan állíthatom vissza a SA060 lejátszót?
 � [��	���	��'$���	�	'�����
!��'!���'���

���(����"!��������	�	'��+�!���=�q��'���$'';�
amíg a lejátszó le nem áll.

 � _����������!��+'!�����	�'	�	���$�';����	��	���
SA060 helyreállításának lépéseit a ���	����
Device Manager segítségével.

1 A számítógépen a Start > Programok > 
���	����> ���	���������	�E�� > GoGear 
SA060 Device Manager lépéseket követve 
indítsa el a ���	������(�$������8�� 
alkalmazást.

2 ���,�$�"����������(����������	';�
�	��''�
folytatná.

3 B$
"��
	�����'��'����	�$
���������	���
gombot ;�
�����	��,��'���$�'�'"����
���(����������	'�����!
+'�����	�=

4 q��'����$
������$
�$';��
+�������	����
Device Manager fel nem ismeri a SA060 
��������	';�����	��	!��+'!���
������	
�
kapcsol.

5 A számítógépen kattintson a Javítás 
�$
���;�������	��	������	������(�$��
Manager utasításait a helyreállítási folyamat 
befejezéséhez.

6 _�����	��	!��+'!���	#	"	����'';��!��������	���
���(����������	'�����!
+'�������=

7 [��+'���I"��������(����������	'=
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����!���������"
&+��		+�+�
 � q!�	��!'!� �̀�U��
��Q�;��	��+'	''��+'�C
Q�$��

polimer akkumulátor
 � &	"!'��!��������O�	�	P �̀��!��������
 � &	"!'��!��������O���	�P �̀:����

Szoftver
 � Philips Device Manager

Csatlakoztathatóság
 � *	"������'��O%;U�

P�
 � B����	�	����<������=�

Hang
Fejhallgató:
 � X��'$������'�!����'� �̀ �%U���
 � Frekvenciaválasz: 45 Hz - 16 KHz
 � ��
	�	'��'	�"	�+'
���O�~�P �̀�������
�
 � �	�Q��"���!� �̀ ������

Hanglejátszás
 � ~J%�!'��'	����	�	����	� �̀�Q%�����Y��������
 � ~J%�
��'���'	�	������	�	����	� �̀��Y���;��U�

Y��(�Y���;�U��Y��:�Y�%��Y�::;��Y�:���_�
 � [{%Q,+
�	�'!
$��'!�

Videolejátszás
 � ~J��:��J �̀��!����~�Y�;�������U(�����	�;�

25 képkocka/másodperc 
 � ~J:�O��[PY�~J��:���XY�_=�(: �̀��!��:�

~�Y��=���Y=
�:�	�	'��;�������U�(����	�;��U�
képkocka/másodperc

 � �~���̀��!����~�Y�;���������������	�;��U�
képkocka/másodperc

Médiatárolás
 � �	��+'	''�
	
���������,�'!��`¡ �̀���(�%�:�

���B�B{�*����
 � �	��+'	''�
	
���������,�'!��`¡ �̀���(�%���

���B�B{�*����

Videoátvitel³
 � ��''��'!������I�!�������	'�	���	� �̀

����$�������$�	�

Zeneátvitel³
 � ��''��'!������I�!�������	'�	���	� �̀

����$�������$�	�

Adatátvitel³
 � ��''��'!������I�!�������	'�	���	� �̀

����$�������$�	�

��<�	��
 � ����'�������	���;���+�	��&X{�
 � :�����%�������$�'
 � 262 ezer szín

Megjegyzés

 > �����I"��'��'�	'�����C
C�!'$�$��,�����$��!'$�$''���!
I�
�����$

���'��'�	'���I"��=�������C
C�!'$����	''��'�
��
és a töltési ciklusok száma a használat módjától és a 
�	!��+'!�$�'���#���=�

 > ¡������¢���
����!����'	�����	����	'��'!�$�!�������,�'!��
valamivel kevesebb. A teljes memóriakapacitás azonban 
�	
�!����	��	��	����	;�
	�'�	�������'������������
használja. A tárolási kapacitás számonként 4 perces és 
128 kb/s MP3-kódoláson alapul.

 > £����!'��'	����	�	�����#�������$�	�!,�����	����	�'��������
szoftverbeállításoktól.

Támogatott zenefájl-
formátumok
�����(�������	'�	����	�	#$�
!'C
$��'�
támogatja:
>� MP3
>� WAV
>� Flac
>� Ape

Támogatott videofájl 
formátumok
�����(�������	'�	������	$#$�
!'C
$��'�
támogatja:
>� MPEG4 SP
>� ~J:�O��[PY�~J��:���XY�_=�(:
>� �~��
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&+�"8��"���
��"��+�'�"
�����(�������	'�	������#$�
!'C
$��'�
támogatja:
>� �J��
>� �~J

Rendszerkövetelmények
>� Windows®��J�O�J%������������P�Y����'��

/ 7
>� J	�'�C
�[[[�����~_�Q	����$,	���$������

újabb
>� U���~����~
>� U��~��
	�	��	
	�Q'	���	'
>� [�'	��	',��'���$�!�
>� Windows®�[�'	��	'�����$�	��(=������

újabb
>� X{Q��~�
	���"'�
>� ���Q�$�'
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