Philips odtwarzacz audio

Instrukcja
użytkownika

SA1100
SA1102
SA1103
SA1106
SA1110

Pomoc
Zapoznaj się z naszą witryną
www.philips.com/support
gdzie można uzyskać dostęp do pełnego zestawu materiałów
pomocniczych, takich jak instrukcja obsługi, skrócona
instrukcja, najnowsze aktualizacje oprogramowania i
odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
Możesz też zadzwonić do pomocy telefonicznej działu obsługi
klienta,
022 3491504
gdzie nasz profesjonalny zespół pomocy technicznej pomoże
rozwiązać wszystkie problemy, które użytkownik może
napotkać podczas korzystania z odtwarzacza.
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Country
Kraj

Helpdesk
Pomoc

Tariff // min
min
Cena

Keep ready
Zachowaj
gotowość

Austria
Belgium
Denmark
Finland
France
Germany
Greek

0820 901115
070 253 010
3525 8761
09 2290 1908
08 9165 0006
0180 5 007 532
0 0800 3122 1223

€0.20
€0.17
Lokal tarif
Paikallinen hinta
€0.23
€0,12
1  


Ireland
Italy
Luxemburg
Netherlands
Norway
Portugal
Spain
Sweden
Switzerland
UK

01 601 1161
199 404 042
26 84 30 00
0900 0400 063
2270 8250
2 1359 1440
902 888 785
08 632 0016
02 2310 2116
0906 1010 017

Local tariff
€0.25
Tarification locale
€0.20
Lokal tariff
Preço local
€0,15
Lokal kostnad
Ortstarif
£0.15

Das Kaufdatum. Modellnummer und Serial nummer
La date d’achat la référence et le numéro de série du produit
Indkøbsdato, type-, model- og serienummer
Ostopäivä ja tarkka mallinumero ja sarjanumero
La date d’achat la référence et le numéro de série du produit
Das Kaufdatum. Modellnummer und Serial nummer
            
      
Date of Purchase. Model number and Serial number
La data di acquisto, numero di modello e numero di serie
La date d’achat, la référence et le numéro de série du produit
De datum van aankoop, modelnummer en serienummer
Datoen da du kjøpte produktet & modellnummer & serienummeret
A data de compra, número do modelo e número de série
Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Inköpsdatum, modellnummer och serienummer
Das Kaufdatum. Modellnummer und Serial nummer
Date of Purchase, Model number and Serial number

Free

Date of Purchase, Model number and Serial number

Free

Date of Purchase, Model number and Serial number

Tarifa local
Grátis

Fecha de compra y número del modelo y número de serie
A data de compra, número do modelo e número de série

Europe

North America
Canada

USA

1-800-661-6162
(Francophone)
1-888-744-5477
(English / Spanish)
1-888-744-5477

South America
Argentina
Brazil

Chile
Mexico

11 4544 2047
0800 701 02 03
(Except Sao Paulo)
2121 0203
(Sao Paulo)
600 744 5477
01 800 504 6200

Asia
China
Hong Kong
iii
Korea

4008 800 008
2619 9663
02 709 1200

Preço local
Tarifa local
Gratis

Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Fecha de compra y número del modelo y número de serie
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Odtwarzacz
Twój nowy odtwarzacz GoGear pozwala na korzystanie z następujących funkcji:
• Odtwarzanie MP3 i WMA
• Nagrywanie głosu

Akcesoria

Słuchawki

Bateria AAA

Kabel rozszerzenia USB

Rejestracja produktu

Płyta CD-ROM z instrukcją obsługi,
sterownikami i często zadawanymi
pytaniami

Zalecamy zarejestrowanie produktu w celu uzyskania dostępu do darmowych aktualizacji. Aby zarejestrować produkt należy
zalogować się na witrynie www.philips.com/register, aby umożliwić nam przesyłanie informacji o najnowszych aktualizacjach.

Opis kontrolek i podłączeń
1 p

1
2
8
3
9
10

4
5
6

Mikrofon

3 Wyświetlacz

Wyświetla menu, opcje i informacje o utworach

4 J(

Naciśnij, aby przejść do poprzedniego utworu, naciśnij i
przytrzymaj, aby przejść do poprzedniego folderu.
W trybie menu, naciśnij w celu przemieszczania się po menu.

5 2;

Włączanie/Wyłączanie i Odtwarzanie/pauza, zatwierdzenie
ustawienia menu

6 )K

Naciśnij, aby przejść do następnego utworu, naciśnij i
przytrzymaj, aby przejść do następnego folderu.
W trybie menu, naciśnij w celu przemieszczania się po menu.

7 USB

Złącze USB

8 MENU/LOCK

Naciśnij, aby przejść do menu
Naciśnij i przytrzymaj, aby wyłączyć lub włączyć działanie
przycisków

9 +/-

Kontrola głośności

10 REC

Włącza i wyłącza nagrywanie

7
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gniazdo słuchawek

2 MIC
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Przygotowanie
Instalacja
1 Włóż dostarczoną płytę CD do napędu CD ROM w komputerze.
2 Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie w celu zakończenia instalacji menedżera oprogramowania Firmware i
sterowników.
3 Jeżeli program instalacyjny nie uruchomi się automatycznie, należy przejść do CD za pomocą Eksploratora Windows i
uruchomić program klikając dwukrotnie plik z rozszerzeniem .exe.
Użytkownicy Windows 98SE: Aby zapobiec problemom związanym z instalacją, nie należy podłączać urządzenia do
komputera przed zakończeniem instalacji.
Płyta CD zgubiła się? Nie martw się, jej zawartość można pobrać z www.philips.com/support lub
www.philips.com/usasupport (dla mieszkańców U.S.A.).

Podłącz
Włóż baterię

1 Zdejmij osłonę USB.

2 Zdejmij osłonę baterii przesuwając ją 3 Włóż dostarczoną baterię AAA do
w kierunku strzałki.
zasobnika baterii.

Odczytaj poziom naładowania baterii na odtwarzaczu
Przybliżone poziomy naładowania baterii są wyświetlane w następujący sposób:
Pełen

Naładowanie w 2/3

Naładowanie do połowy

Niski poziom naładowania

Wyładowana

Rada Kiedy bateria wkrótce się wyczerpie, wskaźnik poziomu naładowania baterii miga
. Odtwarzacz wyłączy się w
ciągu 60 sekund. Odtwarzacz zapisze wszystkie ustawienia i niedokończone nagrania przed wyłączeniem się.
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Transfer
Twój odtwarzacz jest widoczny w Eksploratorze Windows jako urządzenie pamięci masowej USB. Możesz zarządzać plikami
i przesyłać je do odtwarzacza za pomocą połączenia USB.
1 Kliknij i zaznacz jeden lub kilka utworów do przesłania z komputera do odtwarzacza.
2 Użyj funkcji przeciągnij i upuść, aby wykonać przesyłanie.
Rada Umieszczaj pliki w folderach. Odtwarzacz będzie odtwarzał muzykę folder po folderze, dzięki temu można
rozmieścić utwory według artystów i albumów. Do odtwarzacza można przeciągać całe foldery. Odtwarzacz najpierw
odtwarza pliki nie znajdujące się w folderach, a następnie pliki wewnątrz folderów.

Bezpieczne odłączanie odtwarzacza
Zakończ wszystkie aktywne aplikacje współpracujące z odtwarzaczem. Odłącz bezpiecznie odtwarzacz klikając pasek zadań
na komputerze.
.

Użytkownicy Windows 98SE: Brak ikony na pasku zadań w komputerze

.

Odłącz odtwarzacz po zniknięciu animacji oznaczającemu zakończenie transferu

.

Obsługa
Przycisk Wł./Wył.
Aby włączyć, naciśnij 2; do pojawienia się napisu PHILIPS na ekranie.
Aby wyłączyć zasilanie, naciśnij i przytrzymaj 2; do momentu zniknięcia wskazań z ekranu.
Rada Twój odtwarzacz wyłącza się automatycznie jeżeli nie jest obsługiwany lub jeżeli nie odtwarza muzyki od 3 minut.

Nawigacja w menu
Twój odtwarzacz posiada intuicyjny system nawigacji w menu umożliwiający do różnych ustawień i operacji. Użyj J( i )K do
poruszania się po menu. Naciśnij 2; aby zatwierdzić wybór.
Po włączeniu odtwarzacza widoczne jest menu główne (ROOT). Możesz nacisnąć MENU, aby przejść do menu głównego.
Menu zawiera:
Muzyka

Odtwarzanie utworów cyfrowych

Nagrania

Odtwarzanie nagrań

Ustawienia Zmiana trybu odtwarzania, korektor lub ustawienia języka, wyświetlanie informacji o odtwarzaczu
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Z menu głównego wybierz Muzyka i przejdź
do trybu muzycznego. Twój odtwarzacz
odtwarza muzykę z folderów w kolejności
alfabetycznej. Podstawowe funkcje w trybie
muzycznym:
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Tryb muzyki (umożliwia również odtwarzanie nagrań)
Podstawowe funkcje

Przyciski

Przejście do następnego utworu

Naciśnij )K

Przejście do poprzedniego utworu

Naciśnij J(

Pauza

Naciśnij 2; w czasie odtwarzania

Przejście do następnego folderu

Naciśnij i przytrzymaj )K

Przejście do poprzedniego folderu

Naciśnij i przytrzymaj J(

Kontrola głośności

Naciśnij +/-

Ten odtwarzacz nie obsługuje utworów z zabezpieczonymi prawami autorskimi (Digital Rights Management - DRM)
WMA zakupionych w internecie.

Pominięcie folderu
Funkcje zmiany folderu umożliwiają szybkie przejście do następnego / poprzedniego folderu.
1 Naciśnij i przytrzymaj J( / )K, aby przejść do funkcji zmiany folderu.
> Wyświetlacz wskazuje ikonę i nazwę folderu i wyświetla przewijane foldery w kolejności alfabetycznej.
2 Zwolnij J( / )K po wybraniu folderu.
> Odtwarzacz rozpoczyna odtwarzanie pierwszego utworu w wybranym folderze.
Funkcja zmiany folderów jest dostępna tylko dla najwyższego poziomu folderów. Funkcja zmiany folderu nie jest
dostępna w trybie Losowo.
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Funkcje odtwarzania
Tryby odtwarzania
Można ustawić odtwarzanie utworów z powtarzaniem i/lub odtwarzanie
losowe.
Ikona
1 Naciśnij MENU, wybierz Ustawienia i tryby
Stop
odtwarzania.
Losowo
2 Naciśnij J( / )K, aby przejść do innych
trybów odtwarzania (Stop, odtwarzanie
losowe, Powtórz 1, Powtórz wszystkie).
3 Naciśnij 2; aby potwierdzić wybór.

Znaczenie
Normalne odtwarzanie
Odtwarzanie utworów w losowej kolejności

Powtórz 1

Powtarzanie jednego utworu

Powtórz wszystkie

Powtarza odtwarzanie wszystkich utworów

Tryby odtwarzania nie są dostępne trybie odtwarzania nagrań

Korektor
Można włączyć odtwarzanie muzyki z różnymi EQ (korektorami graficznymi).
1 Naciśnij MENU, wybierz Ustawienia, a następnie Korektor.
2 Naciśnij J( / )K, aby wybrać Rock, Jazz, Pop, Muzyka Klasyczna lub Stop.
3 Naciśnij 2; aby potwierdzić wybór.

Nagrania
Twój odtwarzacz umożliwia nagrywanie głosu i odtwarzanie nagrań.

Wykonanie nagrania
1 Naciśnij REC, aby uruchomić nagrywanie.
> Twój odtwarzacz wyświetla stan nagrania.
2 Naciśnij ponownie REC, aby przerwać nagrywanie
> Twój odtwarzacz wskazuje stan zapisu. Nagranie zostaje zapisane w odtwarzaczu. (Nazwa pliku: VOICEXXX.WAV gdzie XXX
automatycznie generowanym numerem nagrania.)
Rada Możesz przerwać i wznowić nagrywanie w dowolnym momencie za pomocą przycisku 2; .

90
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Odtwarzanie nagrania
Nagrania są dostępne w trybie nagrywania.
1 Z menu głównego, należy wybrać NAGRANIA, aby przejść do trybu nagrywania. Odtwarzacz, odtwarza wszystkie
nagrania w kolejności alfabetycznej i rozpoczyna odtwarzanie od ostatniego nagrania.
2 Naciśnij 2; aby włączyć pauzę odtwarzanego nagrania.
3 Naciśnij J( lub )K, aby odtworzyć następne lub poprzednie nagranie.
4 Naciśnij i przytrzymaj J( lub )K, aby przewinąć do przodu lub do tyłu bieżące nagranie.

Przesłanie nagrania do komputera
1 Podłącz odtwarzacz do komputera.
2 Wybierz odtwarzacz w Eksploratorze Windows.
> Znajdź folder VOICE. Folder zawiera nagrania.
3 Skopiuj nagrania do wybranego miejsca w komputerze.

Usuwanie nagrania
Nagrania można usuwać tylko za pomocą komputera.
1 Podłącz odtwarzacz do komputera.
2 Wybierz odtwarzacz w Eksploratorze Windows.
3 Kliknij dwa razy folder VOICE.
4 Wybierz pliki, które chcesz usunąć i naciśnij Delete (Usuń) na klawiaturze.
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Ustawienia
Możesz wykonać ustawienia odtwarzacza
odpowiednio do własnych wymagań.

Ustawienia
ryb odtwarzania

1 Naciśnij MENU i wybierz USTAWIENIA.

Korektor

Rock / Jazz / Pop / Klasyka / Stop

Język

Angielski / Francuski / Niemiecki

Informacja

Wersja FW (Firmware) / Dostępna pamięć

2 Naciśnij J( / )K, aby zapoznać się z różnymi
opcjami i naciśnij 2;, aby zatwierdzić wybó
r.

Dodatkowe opcje
Stop / Losowo / Powtórz 1 / Powtarzanie wszystkich

3 Naciśnij MENU, aby opuścić bieżący ekran
ustawień.

Menedżer oprogramowania sprzętowego
Twój odtwarzacz jest sterowany przez wewnętrzne oprogramowanie nazywane firmware. Za pomocą Menadżera
oprogramowania sprzętowego, można aktualizować i przywracać ustawienia odtwarzacza za pomocą kilku prostych
kliknięć.

Instalacja menedżera oprogramowania sprzętowego
1 Włóż dostarczoną płytę CD do napędu CD-ROM.
2 Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby rozpocząć i zakończyć instalację.

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego
Regularnie sprawdzaj witrynę www.philips.com/support pod kątem nowych aktualizacji firmware. Postępuj zgodnie z
instrukcjami na witrynie w celu zaktualizowania firmware Twojego odtwarzacza.

Usuwanie usterek
W przypadku wystąpienia problemów, sprawdź punkty podane na następnych stronach. W celu uzyskania dodatkowej
pomocy przy rozwiązywaniu problemów, sprawdź rubrykę FAQ na www.philips.com/support.
Jeżeli nie możesz odnaleźć rozwiązania Twojego problemu z wykorzystaniem podanych opisów, skontaktuj się ze sprzedawcą
lub centrum serwisowym.
Ostrzeżenie W żadnym wypadku nie należy samodzielnie wykonywać napraw, ponieważ spowoduje to utratę gwarancji.
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Rozwiązania
Wyjmij i włóż baterie.

Odtwarzacz nie reaguje

Wyjmij i włóż baterie.

Brak dźwięku

PL

Objawy
Urządzenie zawiesza się

Upewnij się, że słuchawki są podłączone do gniazda słuchawek.

Odtwarzacz nie reaguje na
naciskanie przycisków i
wyświetla

Naciśnij i przytrzymaj MENU/LOCK, aby włączyć działanie przycisków.

Brak zasilania

Włóż nową baterię
Naciśnij 2; i włącz odtwarzacz. Jeżeli czynności nie przynoszą efektu: Naciśnij i przytrzymaj
2; w czasie podłączania urządzenia do komputera. Uruchom Menadżer
oprogramowania sprzętowego, w Twoim urządzeniu zostaną automatycznie przywró
cone ustawienia fabryczne.

Odtwarzacz wyświetla:
wystąpił problem podłącz odtwarzacz do
komputera

Podłącz odtwarzacz do komputera, uruchom Eksploratora Windows, otwórz "Mój
komputer", wybierz odtwarzacz, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Format.
Wybierz system plików FAT lub FAT32 i naciśnij Start, aby sformatować odtwarzacz.
Ostrzeżenie Wszystkie media zawarte w odtwarzaczu zostaną usunięte!

Odtwarzacz wyświetla

Podłącz odtwarzacz do komputera. Usuń zbędne pliki, odłącz w bezpieczny sposób i nagraj
ponownie.

Odtwarzacz wyświetla
Przekroczono
maksymalną ilość plików!

Maksymalna liczba plików, nagrań i folderów w odtwarzaczu wynosi 450. Podłącz
odtwarzacz do komputera, usuń zbędne pliki, odłącz w bezpieczny sposób i nagraj
ponownie.

Odtwarzacz wyświetla
Format pliku nie jest
obsługiwany

Ten odtwarzacz nie obsługuje utworów z zabezpieczonymi prawami autorskimi (Digital
Rights Management - DRM) WMA zakupionych w internecie. Utwór jest w formacie nie
obsługiwanym przez odtwarzacz. Tylko pliki MP3, WMA i WAV są obsługiwane.

Niektóre utwory nie
wyświetlają się lub nie są
odtwarzane

• Ten odtwarzacz nie obsługuje utworów z zabezpieczonymi prawami autorskimi (Digital
Rights Management - DRM) WMA zakupionych w internecie. Utwór jest w formacie nie
obsługiwanym przez odtwarzacz. Tylko pliki MP3, WMA i WAV są obsługiwane.
• Plik audio może być uszkodzony, spróbuj odtworzyć plik na komputerze. Jeżeli plik nie jest
odtwarzany, zgraj utwór ponownie.
• Całkowita liczba podfolderów i utworów w pojedynczym folderze przekracza 50. Jeżeli nie
zostały utworzone żadne foldery maksymalnie można zapisać 450 utworów.
• Utwory o szybkości transferu bitów powyżej 320kbps nie są obsługiwane przez
odtwarzacz.
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Dane techniczne
Zasilanie

bateria alkaliczna AAA*

Obraz / Wyświetlacz

Wyświetlacz monochromatyczny, 32 x 128 pikseli

Dźwięk

Separacja kanałów
Ustawienia korektora
Zakres częstotliwości
Stosunek sygnału do szumu
Moc wyjścia (RMS)

40dB
Rock / Jazz / Pop / Klasyczna / Stop
30-18000Hz
>85dB
2 x 5mW

Odtwarzanie audio
Format kompresji

MP3 (8-320kbps i VBR; częstotliwość próbkowania: 8, 11,025, 16, 22,050, 24, 32, 44,1, 48kHz)
WAV
WMA (5-192kbps)

Obsługa ID3-tag

Tytuł utworu i nazwa wykonawcy

Rejestracja audio

Wbudowany mikrofon

Pamięć

SA110X 512MB NAND Flash **
SA111X 1GB NAND Flash **

Złącza

Słuchawki 3,5 mm, USB 2.0 +

Transfer muzyki

Metodą przeciągnij i upuść w Eksploratorze Windows

Wymagania systemowe

Windows 98 SE, Me, 2000 lub XP
Procesor Pentium Class MMX 166MHz lub nowszy
96MB pamięci RAM
50MB miejsca na twardym dysku
Połączenie z internetem
Microsoft Internet Explorer 5.5 lub nowszy
Karta graficzna
Karta dźwiękowa
Port USB

Mono

* Akumulatory mają ograniczoną liczbę możliwych cykli ładowania. Przekroczenie tej liczby wiąże się z koniecznością ich wymiany.
Żywotność akumulatora oraz liczba cykli ładowania zależą od sposobu używania i zastosowanych ustawień.
** 1 MB = 1 milion bajtów; faktyczna pojemność pamięci będzie mniejsza.
1 GB = 1 miliard bajtów; faktyczna pojemność pamięci będzie mniejsza.
Pełna pojemność pamięci może być niedostępna, ponieważ jej część będzie zarezerwowana dla odtwarzacza.
Pojemność przy założeniu 4-minutowej długości utworu i kompresji 64 kb/s w formacie WMA.
+ Prędkość przesyłania może się różnić w zależności od systemu operacyjnego i konfiguracji oprogramowania.
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Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
Konserwacja
Aby zapobiec uszkodzeniu lub wadliwemu działaniu:
• Nie należy narażać odtwarzacza na nadmierne nagrzanie wywołane przez urządzenia grzewcze lub bezpośrednie działanie
promieni słonecznych.
• Nie wolno upuszczać odtwarzacza lub dopuszczać, aby spadały na niego inne przedmioty.
• Nie należy zanurzać odtwarzacza w wodzie. Należy uważać, aby woda nie dostała się do gniazda słuchawek i komory
baterii, gdyż może ona spowodować znaczne uszkodzenia.
• Nie należy stosować żadnych środków czyszczących zawierających alkohol, amoniak, benzen lub substancje ścierne, gdyż
mogą one uszkodzić powierzchnię odtwarzacza.
• Znajdujące się w pobliżu włączone telefony komórkowe mogą powodować zakłócenia.
• Utwórz kopię zapasową plików. Należy się upewnić, że zostały zachowane oryginalne pliki pobrane do urządzenia. Firma
Philips nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych w razie uszkodzenia produktu lub braku możliwości odczytania
danych.
Temperatury eksploatacji i przechowywania
• Odtwarzacza należy używać w miejscach, gdzie utrzymuje się temperatura od 0 do 35°C (32 do 95°F).
• Odtwarzacz należy przechowywać w miejscach, gdzie utrzymuje się temperatura od -20 do 45°C (-4 do 113°F).
• W niskich temperaturach żywotność akumulatora urządzenia może być krótsza.

Bezpieczne słuchanie
Należy ustawiać głośność na umiarkowanym poziomie. Korzystanie ze słuchawek przy dużej głośności może
uszkodzić słuch. Zalecana się używanie tego urządzenia wraz ze słuchawkami o oznaczeniu AY3809/AY3810.
Ważne (dotyczy modeli z dołączonymi słuchawkami):
Firma Philips gwarantuje, że jej odtwarzacze są zgodne z maksymalną mocą dźwięku określoną przez odpowiednie organy
regulacyjne tylko w przypadku używania ich z oryginalnymi słuchawkami.
W przypadku konieczności wymiany słuchawek zalecamy skontaktowanie się ze sprzedawcą w celu zamówienia modelu
identycznego z oryginalnymi słuchawkami dostarczanymi przez firmę Philips.

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
Nie korzystać z odtwarzacza podczas prowadzenia samochodu lub jazdy na rowerze, gdyż może to spowodować wypadek.

Informacje o prawach autorskich
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Wszystkie inne marki i nazwy produktów są znakami handlowymi odpowiednich firm.
Nieuprawnione kopiowanie dowolnych nagrań, czy to pobranych z Internetu, czy też wykonanych z dysków audio CD
stanowi naruszenie praw autorskich i traktatów międzynarodowych.
Wykonywanie nieuprawnionych kopii materiałów chronionych przed skopiowaniem, w tym programów komputerowych,
plików, audycji i nagrań dźwiękowych, może stanowić naruszenie praw autorskich i stanowić przestępstwo kryminalne. Tego
odtwarzacza nie należy używać do takich celów.

Utylizacja zużytych urządzeń
Produkt został wykonany z wysokiej jakości materiałów i elementów, które mogą zostać poddane utylizacji i przeznaczone
do pono wnego wykorzystania.
Jeśli produkt został opatrzony symbolem przekreślonego pojemnika na odpady, oznacza to, iż jest on objęty Dyrektywą
Europejską 2002/96/WE.
Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi wyrzucania odpadów elektrycznych i elektronicznych.
Należy postępować zgodnie z miejscowymi przepisami i nie wyrzucać starych produktów wraz ze zwykłymi
odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja starego produktu pomoże zapobiec potencjalnie negatywnym
skutkom dla środowiska i ludzkiego zdrowia.

Przeróbki
Przeróbki niezatwierdzone przez producenta mogą spowodować utratę przez użytkownika prawa do korzystania z tego
urządzenia.
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