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Вашият нов МР3 плейър
С вашия новозакупен GoGear MP3 плейър можете да се наслаждавате на следното:
• МР3 и WMA записи
• диктофон

Аксесоари:

        слушалки                 ААА батерия        USB кабел     CD с инструкции за експлоатация,           
                                                                                              драйвери и често задавани въпроси

Регистриране на вашия продукт

Силно ви препоръчваме да регистрирате продукта си, за да имате достъп до безплатните 
подобрения. За да регистрирате продукта си, посете www.philips.com/register и така ще можем 
да ви информираме при излизане на нови подобрения.

Преглед на управлението и свързването

1. i - Жак за слушалки
2. MIC - микрофон
3. Display – Дисплей за меню, опции и информация за песните
4. . Натиснете, за да пуснете предишната песен, натиснете и   

       задръжте, за да преминете в предната папка
    В режим меню натиснете, за да търсите по менюто
5. BX Включване/изключване и пускане/пауза, потвърждаване на   

       опция от менюто
6. > Натиснете, за да пуснете следваща песен, натиснете и   

       задръжте, за да преминете в следваща папка
    В режим меню натиснете, за да търсите по менюто
7. USB – порт за свързване на USB
8. MENU/LOCK - натиснете за да се появи менюто; натиснете и   

       задръжте, за да активирате или дезактивирате копчетата
9. +/- Контрол на звука
10. REC - пускане и спиране на диктофона

 



НАЧАЛО

Инсталирайте

1. Пуснете CD-то включено в пакета в CD-ROM устройството на вашия компютър.
2. Следвайте инстукциите на екрана, за да завършите инсталацията на Firmware manager и на 
драйверите на устройството, ако има нужда.
3. Ако инсталационната програма не се стартира автоматично, отворете съдържанието на CD-то 
чрез Windows Explorer и стартирайте програмата чрез двойно натискане на бутона на мишката 
на файла завършващ на .exe.

За тези, които използват Windows 98SE: за избегнете проблеми при инсталирането, 
не свързвайте устойството за компютъра, докато инсталацията не е завършена.

Загубили сте CD-то? Не се притеснявайте, можете да свалите съдържанието му от www.philips.
com/support.

Свържете

Слагане на батерията

1. Махнете USB капачето.
2. Махнете капачето за батерията, като го плъзнете по посоката на стрелката.
3. Сложете осигурената ААА батерия в отделението за батерията.

Разчитане на означението за пълнотата на батерията на вашия плейър
Приблизителното ниво на батерията се означават по следния начин:

пълна      2/3 пълна     1/2 пълна    почти празна     празна

Съвет: когато батерията е почти празна, индикаторът за недоататъчна (почти 
празна) батерия ще започне да мига. Вашият плейър ще се изключи след не повече от 
60 секунди. Всички всички настройки и недовършени записи ще бъдат запазени, преди 
плейърът да се изключи.

 



Прехвърлете

Вашият плейър служи като USB устойство в Windows Explorer. Можете да подреждате файлове 
и да прехвърляте музика на вашия плейър, докато е свързан към USB порт.

1. Изберете една или повече песни, които искате да прехвърлите между вашия плейър и вашия 
компютър.
2. Прехвърлете ги, като ги издърпате в папката на устройството.

Съвет: Подредете музиката си в папки. Вашия плейър ще пуска музиката папка по 
папка, така че можете да подредите музиката си по изпълнители и албуми. Можете 
да копирате цели папки на вашия плейър. Вашият плейър първо ще пуска мукалните 
файлове, които не са в папки, а след това тези, които са в папки.

Изключване на плейъра безопасно

Изключете всяка действащо приложение на плейъра. За да го изключите безопасно натиснте, 
 на лентата с икони в долния десен ъгъл на екрана.

За тези, които използват Windows 98SE:
В долиния десен ъгъл на екрана няма да има  . Просто изключете плейъра когато 
анимацията  спре, което означава, че прехрърлянето е завършило.

Наслаждавайте се

Включване и изключване

За да включите плейъра натиснете BX докато на екрана не се появи на екрана “PHILIPS”.
За да изключите  плейъра натиснете и задръжте BX отново докато не изгасне екрана.

Съвет: Вашия плейър автоматично ще се изключи след 3 минути, ако няма пусната 
музика или не се извършват някакви действия.

 
Управление на менюто

Плейъра има система за интуитивно управление на менюто, за да ви насочва през различните 
действия и възможностти. Използвайте  . и >, за да прелиствате менюто. Натиснете BX за 
да потвърдите вашия избор.

Когато плейъра се включи, ще видите дървовидното меню. Можете също да натиснете MENU за 
да достигнете до него. То включва:

 Music - пуска музикалните файлове
 Recordings - пуска записите
 Settings - сменя режима, еквалайзера (изравнителя) или езиковите настройки, показва
   информация за плейъра.

 



Режим музика (може също да възпроизвежда записи)

От разклоненото меню изберете Music за да влезете в режим музика. Плейърът ще пусне 
музиката в папките по азбучен ред. Основните операции в режим музика са:

Основни операции   Копче, което трябва да се натисне   

• пускане на следваща песен  натиснете >

• пускане на предна песен   натиснете .

• пауза     натиснете BX по време на музиката

• пускане на следваща папка  натиснете и задръжте >

• пускане на предна папка   натиснете и задръжте .

• сила на звука    натиснете +/-

Този плейър не поддържа защитени срещу записване (Digital Rights Managment - DRM) WMA 
песни, изтеглени от Интернет.

Пропускане на папка

 Функцията за пропускане на папка ви позволява да пускате следващи или предишни папки 
бързо
1. С натискане и задръжане на ./> ще активирате функцията „пропускане на папки”.
- на екрана ще се появи икона с папка и името на папката и да разгледате папките на 
плейъра в азбучен ред. 
2. Пуснете ./>, когато видите желаната от вас папка.
- плейърът ще пусне първата песна на избраната от вас папка.

Пропускането на папки е приложимо при най-високото ниво на папките. Не може да се 
използва, когато режимът за пускане на музика е сложен на “Shuffle all”.

Функции при слушане на музика

Режими на избор на песни

Можете да настроите плейъра да пуска песните разбъркано и/или да ги повтаря

1. Натиснте MENU, изберете Settings и след това изберете Play modes.
2. Натиснете ./> за да избирате измежду различните режими на избор на песни (Off, 
Shuffle, Repeat 1, Repeat All). 
3. Натиснете BX за да потвърдите избора си.

   Икона   Значение
   Off   Нормално възпроизвеждане
   Shuffle   Пускане произволно измежду всички песни
   Repeat 1  Повтаряне на една песен
   Repeat All  Повтаряне на всички песни

Не можете да избирате режим на пускане на песни при възпроизвеждане на запис.



Еквалайзери

Можете да настоите плейъра да свири с различни EQ (еквалайзери).

1. Натиснете MENU, изберете Settings, след това изберете Equalizer.
2. Настиснете ./> за да изберете Rock, Jazz, Pop, Classical или Off.
3. Натиснете BX за да потвърдите избора си.

Записи
Плейърът ви позволява да записвате гласа си и след това да възпроизведете записите.

Правене на записи

1. Натиснете REC, за да започнете записването.
- плейърът показва показателите на записа
2. Натиснете REC отново, за да спрете записа.
- плейърът показва показателите на това, което се записали. Записите се запаметяват на 
плейъра. (Име на файла: VOICEXXX.WAV, където XXX е номера на записа, който се създава 
автоматично).

Съвет: Можете да спрете в пауза или да започнете отново запис по всяко време с 
копчете BX.

Възпроизвеждане на запис

Можете да откриете вашите записи в Recordings mode.

1. От разклоненото меню изберете RECORDINGS, за да влезете в режим записи. Плейъра ще 
пусне всичките ви записи в азбучен ред и ще започне с последния направен запис.
2. Натиснетеразклоненото за спрете в пауза вървящия в момента запис.
3. Натиснете . или > за да пуснете следващите или предните записи.
4. Натиснете и задръжте . или >, за да превъртите напред или назад вървящия в момента 
запис.

Сваляне на записа на компютъра

1. Свържете плейъра с компютъра.
2. Изберете го от Windows Wxplorer.
- ще откриете папка VOICE. Тази папка съдържа записите.
3. Копирайте и прехвърлете записите на желато от вас място на компютъра.

Изтриване на записи

Записите могат да се изтрият единствено чрез компютъра.

1. Свържете плейъра с компютъра.
2. Изберете го от Windows Wxplorer.
3. Щракнете два пъти на папката VOICE.
4. Изберете файловете, които искате да изтриете и натиснете Delete на клавиатурата на 
компютъра.



Настройки
Можете да настроите плейъра съобразно нуждите ви.

1. Натиснете MENU и изберете SETTINGS.
2. Натиснете ./> за да разгледате различните настойки и натиснете  BX, за да потвърдите 
избора си.
3. Натиснете MENU, за да излезете от настройките.

Настройки   Възможности
Избор на песен   Off(изключено)/Shuffle(разбъркано)/
    Repeat 1(повтаряне на една песен)/
    Repeat All(повтаряне на всички) 
Еквалайзери   Рок/Джаз/Поп/Класическа/Off(изключено)
Език    Английски/Френски/Немски
Информация   FW (firmware) версия/ Оставаща памет

Относно Firmware manager
Плейърът се контролира от програма наречена firmware. С Firmware Manager можете да 
обновявате или възстановявате настойките на плейъра с няколко натискания.

Инсталиране на Firmware Manager

1. Сложете CD-то включено в пакета в CD-ROM устройството на вашия компютър.
2. Следвайте инструкциите на екрана, за да започнете и завършите инсталацията.

Обновяване на firmware

Редовно проверявайте за обновления за Firmware на www.philips.com/support. Следвайте 
инструкциите на сайта за да обновите Firmware на плейъра.

Внимание: При никакви обстоятелства не опитвайте да поправяте плейъра сами, 
тъй като това ще направи гаранцията невалидна.

 


