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Potrzebna pomoc?
Odwiedź stronę internetową:
www.philips.com/support
na której można uzyskać dostęp do pełnego zestawu
materiałów pomocniczych, takich jak podręcznik użytkownika,
samouczek w technologii flash, ostatnie uaktualnienia
oprogramowania I odpowiedzi na często zadawane pytania.
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Nowy odtwarzacz
W zakupionym odtwarzaczu GoGear dostępne są następujące funkcje:

• Odtwarzanie plików MP3 i WMA (patrz rozdział TRYB MUZYCZNY)
• Radio FM* (patrz rozdział TRYB RADIOWY)
• Nagrania: z radia FM* i głosowe (patrz rozdział NAGRANIA)

* Radio FM dostępne jest tylko w niektórych wersjach regionalnych.

Akcesoria

Kabel rozszerzenia
USB

Dysk CD ROM zawierający podręcznik
użytkownika, sterowniki oraz listę
często zadawanych pytań (FAQ)

Słuchawki

Możliwość zarejestrowania posiadanego produktu
Ponieważ produkt można aktualizować, zalecamy zarejestrowanie go na stronie
www.philips.com/register, dzięki czemu będziemy mogli informować o dostępnych nowych
bezpłatnych aktualizacjach.
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Przegląd elementów sterujących i połączeń

1 Mic Mikrofon
2 LOCK Uniemożliwienie naciskania klawiszy
3 Wyświetlacz Dynamiczne wyświetlanie menu, opcji i

informacji o ścieżce
4 RESET Przywracanie ustawień odtwarzacza
5 2; Włączanie/wyłączanie odtwarzacza i

Play(odtwarzanie muzyki)/ Pause
(ustawianie pauzy), potwierdzanie
ustawień menu

J(/)K Rewind (Przewijanie do tyłu)/ Fast
forward (szybkie przewijanie do przodu);
Up (w górę)/ Down (w dół) o 1 poziom

+ / - Regulacja głośności, przewijanie;
przechodzenie do poprzedniego /
następnego utworu

6 p Gniazdo słuchawek
7 REC Rozpoczynanie lub zatrzymywanie

nagrywania głosu/radia FM
8 A-B Powtarzanie lub odtwarzanie sekwencji

w pętli
9 MENU Uzyskiwanie dostępu do opcji menu;

naciśnij i przytrzymaj ten klawisz, aby
powrócić do menu głównego.

10 Suwak USB Naciśnij i przesuń, aby uzyskać dostęp
do złącza USB.

11 USB Złącze kabla USB

Naciśnij i przesuń suwak
USB w pozycję
przedstawiona na rysunku
w celu wysunięcia złącza
USB.

Naciśnij i przesuń suwak
USB w pozycję
przedstawioną na rysunku,
aby wsunąć złącze USB.
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Instalacja
1 Włóż dysk CD (w zestawie) do napędu CD-ROM komputera.

2 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby przeprowadzić instalację
programu Firmware Manager.

3 Jeśli program instalacyjny nie zostanie uruchomiony automatycznie, należy za pomocą
Eksploratora Windows przejrzeć zawartość dysku CD i uruchomić program, klikając
dwukrotnie plik z rozszerzeniem .exe.

Dysk CD został zgubiony? Nic się nie stało, zawartość dysku CD można pobrać ze strony
www.philips.com/support lub www.philips.com/usasupport (dla mieszkańców USA).

Podłączanie i ładowanie
Ładowanie odtwarzacza
1 Odtwarzacz ma wbudowany akumulator ładowany za pomocą połączenia USB.  Aby

naładować akumulator odtwarzacza, naciśnij i wysuń złącze USB.  Podłącz odtwarzacz
bezpośrednio do portu USB komputera.

> Natychmiast po podłączeniu odtwarzacza pojawi się ekran połączenia USB.

2 Ładuj odtwarzacz przez 4 godziny lub do chwili, gdy ikona akumulatora przestanie
migać.**

Pierwsze kroki

** 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.
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WSKAZÓWKA Gdy baterie są bliskie wyczerpania, miga symbol niskiego poziomu
naładowania akumulatorów. Oznacza to, że pozostało mniej niż 60 sekund do
wyłączenia się urządzenia. Przed wyłączeniem zapisane zostaną wszystkie ustawienia i
niedokończone nagrania.

Przesyłanie 
Wybór plików i przesyłanie muzyki do odtwarzacza można wykonać za pomocą połączenia
USB i Eksploratora Windows.
1 W Eksploratorze Windows, zaznacz jeden lub kilka utworów w komputerze, które chcesz

przesłać do odtwarzacza.
2 Użyj funkcji przeciągnij i upuść w Eksploratorze Windows i przeciągnij pliki z komputera

do odtwarzacza, aby je przesłać.

Miłego użytkowania
Włączanie/wyłączanie
Aby włączyć odtwarzacz, naciśnij i przytrzymaj klawisz 2; aż do wyświetlenia ekranu
powitalnego firmy PHILIPS.
Aby wyłączyć odtwarzacz, naciśnij i przytrzymaj ponownie klawisz 2;, aż ekran wyłączy się.

Odczytywanie wskazania poziomu naładowania akumulatora na odtwarzaczu
Poszczególne poziomy naładowania akumulatora są wskazywane w poniższy sposób:

Akumulator całkowicie naładowany

Akumulator naładowany w dwóch trzecich

Akumulator naładowany do połowy

Niski poziom naładowania akumulatora

Rozładowany akumulator

WSKAZÓWKA: Odtwarzacz automatycznie wyłączy się, gdy w czasie określonym za
pomocą opcji General Settings (Ustawienia ogólne) > Time out (Limit czasu) nie
zostanie wykonana żadna operacja ani nie będzie odtwarzana muzyka.
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Nawigacja menu
Odtwarzacz zawiera system nawigacji menu charakteryzujący się intuicyjnym sposobem
obsługi i zapewniający łatwy dostęp do poszczególnych ustawień i funkcji. Używaj klawiszy +,
-, J(, )K, aby przechodzić między menu. Naciśnij klawisz 2; w celu potwierdzenia wyboru.

Aby wyjść z dowolnego bieżącego trybu lub wybrać czynność, naciśnij klawisz MENU albo
J(.
Po włączeniu odtwarzacza zostanie wyświetlone menu główne. Menu główne można również
wywołać naciskając i przytrzymując klawisz MENU. Zawiera ono:

Muzyka Odtwarzanie cyfrowych ścieżek muzycznych

Radio Słuchanie zaprogramowanych stacji radiowych

Nagrania Odtwarzanie i zarządzanie nagraniami

Widok folderów Przeglądanie ścieżek muzycznych i nagrań wg folderów

W menu głównym wybierz opcję Muzyka, aby otworzyć bibliotekę utworów. Odtwarzacz
rozpocznie odtwarzanie utworów wg folderów w kolejności alfabetycznej. Podstawowe
operacje dostępne w trybie muzycznym to:

Tryb muzyczny (także stosowany do odtwarzania nagrań)

Podstawowe operacje Klawisze, które należy nacisnąć
Przejście do następnego utworu Naciśnij klawisz )K

Przejście do poprzedniego utworu Naciśnij klawisz J(

Wstrzymanie odtwarzania Naciśnij klawisz 2; podczas odtwarzania utworu
Przewijanie utworu do przodu Naciśnij i przytrzymaj klawisz )K

Przewijanie utworu wstecz Naciśnij i przytrzymaj klawisz J(

Regulacja głośności Naciśnij klawisz +/-
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Widok folderów
W widoku folderów wyświetlane są utwory i nagrania w kolejności alfabetycznej.

W menu głównym wybierz opcję Widok folderów, aby przejść w tryb widoku folderów. W
widoku folderów utwory wyświetlane są zgodnie ze sposobem ich umieszczenia w folderach
podczas przesyłania za pomocą przeciągania i upuszczania.

Foldery i ścieżki zostaną wyświetlone w kolejności alfabetycznej.

Podstawowe operacje w widoku folderów Klawisze, które należy nacisnąć

Przejście do następnej ścieżki/folderu Naciśnij klawisz +

Przejście do poprzedniej ścieżki/folderu Naciśnij klawisz -

Przejście do folderu Naciśnij klawisz )K

Przejście o jeden poziom folderu w górę Naciśnij klawisz J(

Wybranie elementu Naciśnij klawisz 2;

Po wybraniu elementu zostanie wyświetlone małe okno. Naciśnij klawisz +/- odpowiednio w
celu wybrania opcji Odtwórz, aby rozpocząć odtwarzanie wszystkich ścieżek od danego
miejsca w wybranym folderze, lub w celu wybrania opcji Usuń i usunięcia wybranego
elementu.

WSKAZÓWKA: W widoku folderów można usuwać tylko ścieżki (nie foldery).
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Tryby odtwarzania
W odtwarzaczu można ustawić losową kolejność odtwarzania utworów oraz/lub ich powtarzanie.

1 Naciśnij klawisz MENU, a następnie wybierz opcję Tryby odtwarzania.

2 Naciskaj klawisz +/-, aby wybierać różne tryby odtwarzania (Powtórz 1, Powtórz
wszystkie, Odtwórz losowo, Powtórz i odtwórz losowo, Powtórz folder, 
Odtwórz losowo folder lub Stop).
Ikona Znaczenie

Wyłączony Odtwarzanie w trybie zwykłym
Powtórz 1 Powtarzanie jednego utworu
Powtórz wszystkie Powtarzanie wszystkich utworów
Odtwórz losowo Odtwarzanie wszystkich utworów w kolejności losowej
Powtórz i odtwórz losowo Odtwarzanie wszystkich utworów w kolejności losowej

i ich powtarzanie
Powtórz folder Powtarzanie wszystkich utworów z danego folderu
Odtwórz losowo folder Odtwarzanie wszystkich utworów z danego folderu w

kolejności losowej

Funkcje odtwarzania
Powtarzanie fragmentu A-B
Aby powtórzyć lub odtworzyć w pętli fragment utworu:

1 Naciśnij klawisz A-B w wybranym punkcie początkowym.
> Na ekranie pojawi się .

2 Naciśnij ponownie klawisz A-B w wybranym punkcie końcowym.
> Na ekranie pojawi się , odtwarzacz rozpocznie powtarzanie wybranego fragmentu.
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Korektory
Odtwarzacz może odtwarzać muzykę przy różnych ustawieniach korektora dźwięku.

1 Naciśnij klawisz MENU, a następnie wybierz opcję Korektor.

2 Naciśnij klawisz +/-, aby wybrać ustawienie korektora Rock, Funk, Jazz, Klasyczna, Hip
Hop, Dance, Ustawienia użytkownika lub Stop.

Ustawienia niestandardowe korektora

Ustawienia niestandardowe korektora umożliwiają regulację 5 pasm: Bass (Basy) (B), Low (Tony
niskie) (L), Mid (Tony średnie) (M), High (Tony wysokie) (H) i Treble (Tony najwyższe) (T).

1 Naciśnij klawisz MENU, a następnie wybierz opcje Korektor > Ustawienia
użytkownika.

2 Naciśnij klawisz J( lub )K, aby wybrać pasmo.
> Wybrane pasmo będzie migać.

3 Aby zwiększyć głośność pasma naciśnij klawisz + raz lub kilka razy. Aby zmniejszyć
głośność pasma naciśnij raz lub kilka razy klawisz -.

4 Jeśli odtwarzana jest muzyka, nowe ustawienie niestandardowe korektora będzie można
usłyszeć natychmiast.

WSKAZÓWKA: Ekran ustawień niestandardowych korektora (EQ) wyłączy się, gdy czas
nieaktywności przekroczy 5 sekund.
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Tryb radiowy*
W menu głównym wybierz opcję Radio, aby przejść do trybu radiowego.

Ustawienia ręczne
1 Naciśnij klawisz MENU i wybierz opcję Ustawienia ręczne. 

2 Naciśnij klawisz 2; w celu potwierdzenia.

3 Naciśnij klawisz J( lub )K, aby wyszukać stację albo naciśnij i przytrzymaj klawisz )K, aby
wyszukać następną dostępną stację.

4 Naciśnij klawisz 2;, aby zapisać stację.

Automatyczne strojenie
1 Naciśnij klawisz MENU i wybierz opcję Automatyczne strojenie.

2 Naciśnij klawisz 2; w celu potwierdzenia.
> Odtwarzacz automatycznie wyszuka do 30 dostępnych stacji o najsilniejszym sygnale.

Odtwarzanie zaprogramowanej stacji radiowej
1 W menu głównym wybierz opcję Radio, aby przejść do trybu radiowego i ustawić

preferowaną stację.

2 Naciśnij klawisz J( lub )K, aby przewinąć listę zaprogramowanych stacji w górę albo w
dół.

> Zaprogramowana stacja zostanie automatycznie odtworzona.

* Radio FM dostępne jest tylko w niektórych wersjach regionalnych.
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Głos lub radio można nagrywać, gdy odtwarzacz nie jest podłączony do komputera. 

Tworzenie nagrań głosowych
Przed rozpoczęciem nagrywania głosu należy sprawdzić, czy nie jest ustawiony tryb radiowy,
tryb muzyczny oraz czy nagrywanie nie jest zatrzymane lub wstrzymane.

1 Naciśnij klawisz REC (NAGRYWANIE), aby rozpocząć nagrywanie głosu.
> Na odtwarzaczu będzie wyświetlany stan nagrywania.

2 Naciśnij ponownie klawisz REC (NAGRYWANIE), aby zatrzymać nagrywanie głosu.
> Na odtwarzaczu zostanie wyświetlony stan zapisu. Nagranie głosowe zostanie zapisane w

odtwarzaczu w folderze VOICE (GŁOSOWE). (Nazwa pliku: MIC-XXX.wav, gdzie XXX jest
automatycznie generowanym numerem ścieżki).

Nagrywanie radia FM*
W trybie radiowym ustaw zaprogramowaną stację.

1 Naciśnij klawisz REC (NAGRYWANIE), aby rozpocząć nagrywanie radia FM.
> Na odtwarzaczu będzie wyświetlany stan nagrywania.

2 Naciśnij ponownie klawisz REC (NAGRYWANIE), aby zatrzymać nagrywanie radia FM.
> Na odtwarzaczu zostanie wyświetlony stan zapisu. Nagranie z radia FM zostanie zapisane w

odtwarzaczu w folderze FM. (Nazwa pliku: FM-XXX.wav, gdzie XXX jest automatycznie
generowanym numerem ścieżki).

* Radio FM dostępne jest tylko w niektórych wersjach regionalnych.

Nagrania
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Odtwarzanie nagrań
Nagrania głosowe i z radia FM można znaleźć odpowiednio w folderach VOICE (GŁOSOWE)
i FM.

1 W menu głównym wybierz opcję NAGRANIA, aby otworzyć bibliotekę folderów VOICE
(GŁOSOWE) / FM (FM). Po naciśnięciu klawisza 2; odtwarzacz odtworzy wszystkie
nagrania znajdujące się w bibliotece folderów VOICE (GŁOSOWE) / FM (FM), w
kolejności alfabetycznej.

2 Naciśnij klawisz 2;, aby wstrzymać odtwarzanie aktualnie odtwarzanego nagrania.

3 Naciśnij klawisz J( lub )K, aby odtworzyć następne albo poprzednie nagrania.

WSKAZÓWKA: Odtwarzanie nagrań działa tak samo, jak w trybie muzycznym. 
Szczegółowe informacje znajdują się w części dotyczącej odtwarzania rozdziału Tryb
muzyczny.
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W odtwarzaczu można skonfigurować ustawienia zgodnie z osobistymi wymaganiami.

1 Naciśnij klawisz MENU i wybierz opcję Ustawienia ogólne.

2 Naciśnij klawisz 2;, aby potwierdzić wybór, a następnie naciśnij klawisz +/- w celu
wybrania dalszych opcji.

3 Naciśnij klawisz MENU, aby wyjść z bieżącego ekranu ustawień.

Ustawienia Dalsze opcje

Oszczędzanie energii Wł ./ Wył.

Wygaszasz ekranu Wyświetlacz: Clock vertical / Clock horizontal / Animation
Czas: 10 s/30 s/60 s/Wyłączony

Limit czasu 3 min / 5 min / 10 min / 30 min / Wyłączony

Czas zatrzymania 15 min / 5 min / 45 min / 30 min / Wyłączony

Wznów Wł. / Wył.

Język menu OSD angielski / francuski / niemiecki / hiszpański / włoski / portugalski
/ holenderski / szwedzki / polski / Rosyjski

Informacja Wersja oprogramowania (FW) / Dostępna pamięć

Ustawienia fabryczne Przywracanie ustawień fabrycznych

Dostosowywanie ustawień
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Odtwarzacz jest sterowany przez wewnętrzny program nazywany oprogramowaniem
sprzętowym. Korzystając z programu Firmware Manager można zaktualizować i 
przywrócić oprogramowanie odtwarzacza za pomocą kilku kliknięć.

Instalacja programu Firmware Manager
1 Włóż dostarczony dysk CD do napędu dysków CD ROM komputera.

2 Rozpocznij i przeprowadź instalację zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Aktualizowanie i przywracanie oprogramowania
sprzętowego

1 Włóż dostarczony dysk CD do napędu dysków CD ROM komputera.

2 Zainstaluj na komputerze program Firmware Manager z dostarczonego dysku.

3 Połącz się z Internetem, a następnie uruchom program Firmware Manager.

4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby przeprowadzić
przywracanie oprogramowania sprzętowego.

Program Firmware Manager - informacje

OSTRZEŻENIE: Aktualizacja i naprawa powoduje utratę danych i mediów na
odtwarzaczu. Należy regularnie wykonywać kopie zapasowe danych.
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Objawy

Odtwarzacz zawiesza się.

Nie można włączyć
odtwarzacza.

Na odtwarzaczu wyświetlany
jest komunikat "Memory
Full" ("Pamięć jest pełna").

Niektóre utwory nie
wyświetlają się  lub nie są
odtwarzane 

Rozwiązania

Naciśnij przycisk resetowania.

Naciśnij klawisz 2; i włącz odtwarzacz. W przypadku błędu
urządzenia podłącz odtwarzacz do komputera. Za pomocą
programu Firmware Manager przywróć oprogramowanie
odtwarzacza.

Podłącz odtwarzacz do komputera. Usuń niepotrzebne pliki,
odłącz bezpiecznie odtwarzacz i ponownie rozpocznij
nagrywanie.

Odtwarzacz nie obsługuje utworów WMA chronionych
prawem autorskim (DRM), zakupionych w internetowych
sklepach muzycznych; na odtwarzaczu mogą być odtwarzane
jedynie niechronione pliki WMA. Utwór jest w formacie nie
obsługiwanym przez odtwarzacz. Tylko pliki MP3, WMA i
WAV są obsługiwane.

W razie wystąpienia usterki należy wykonać czynności sprawdzające wymienione na kolejnych
stronach. Dalszą pomoc i inne wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów można także
znaleźć na liście często zadawanych pytań pod adresem www.philips.com/support.

Jeśli nie uda się znaleźć rozwiązania problemu przy użyciu podanych wskazówek, należy 
zwrócić się do sprzedawcy lub serwisu.

Rozwiązywanie problemów 

OSTRZEŻENIE: Pod żadnym pozorem nie wolno podejmować prób samodzielnej
naprawy urządzenia, gdyż spowoduje to unieważnienie gwarancji.
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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.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
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Bezpieczne słuchanie
Należy słuchać muzyki przy umiarkowanym poziomie głośności.
• Używanie słuchawek przy wysokim poziomie głośności może uszkodzić słuch. Produkt

jest w stanie generować dźwięki, których natężenie w decybelach może spowodować
uszkodzenie słuchu u zdrowej osoby, nawet przy słuchaniu przez okres krótszy, niż minuta.
Te zakresy głośności są przeznaczone dla osób, które mają problemy ze słyszeniem.

• Natężenie dźwięku może się wydawać niższe, niż jest faktycznie. Z czasem słuch
przystosowuje się do dźwięków o wyższym natężeniu i odbiera je, jak dźwięki na
normalnym, komfortowym poziomie. Tak więc po dłuższym okresie słuchania "normalne"
natężenie dźwięku może faktycznie być zbyt wysokie i szkodliwe dla słuchu. Aby tego
uniknąć należy ustawić głośność na bezpiecznym poziomie zanim słuch przystosuje się do
poziomu zbyt głośnego.

Ustawianie bezpiecznego poziomu głośności:
• Ustawić głośność na niskim poziomie.
• Powoli zwiększać natężenie dźwięku do momentu, gdy będzie on wyraźny, bez zakłóceń i

nie będzie przeszkadzał.
Nie należy używać słuchawek zbyt długo.
• Długotrwałe słuchanie dźwięków - nawet o normalnym, "bezpiecznym" natężeniu także

może powodować uszkodzenie słuchu.
• Słuchawek należy używać z umiarem i robić stosowne przerwy w słuchaniu muzyki.
Używając słuchawek koniecznie przestrzegaj następujących zaleceń:
• Słuchaj muzyki przy umiarkowanym poziomie głośności i przez umiarkowane okresy czasu.
• Uważaj, by nie zwiększać natężenia dźwięku wraz z przystosowywaniem się słuchu do

poziomu głośności.
• Nie zwiększaj głośności na tyle, by nie słyszeć, co się dzieje wokół Ciebie.
• W sytuacjach, które mogą stanowić zagrożenie należy używać słuchawek z umiarem lub na

jakiś czas z nich zrezygnować.
• Nie wolno używać słuchawek prowadząc pojazdy zmotoryzowane, rowery, jeżdżąc na desce,

itp., gdyż może to stanowić zagrożenie dla ruchu, a w wielu miejscach jest też zakazane.
Waýne (dotyczy modeli z do¸ˆczonymi s¸uchawkami):
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.
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Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
Nie korzystać z odtwarzacza podczas prowadzenia samochodu lub jazdy na rowerze, gdyż
może to spowodować wypadek.

Informacje o prawach autorskich
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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Zasilanie Akumulator litowo-polimerowy 280 mAh

Obraz/wyświetlacz Dwukolorowy wyświetlacz OLED, 128 x 64 pikseli

Dźwięk Separacja kanałów 40 dB
Korektor Dostosowywalny
Ustawienia korektora Rock / Funk / Jazz / Klasyka / Hip Hop / 

Dance / Ustawienia użytkownika / Stop
Pasmo przenoszenia 30-18000 Hz
Stosunek sygnału do szumu >85 dB
Moc wyjściowa (RMS) 2 x 5 mW

Odtwarzanie dźwięku

Format kompresji MP3 (8-320 Kb/s i VBR; częstotliwości próbkowania: 8; 11,025; 16;
22,050; 24; 32; 44,1; 48 kHz)
WAV
WMA (5-192 Kb/s)

Obsługa znaczników ID3
Nazwa albumu i utworu

Przechwytywanie dźwięku
Wbudowany mikrofon Mono
Nagrywanie głosu WAV
Nagrywanie radia FM* WAV

Nośnik pamięci masowej
SA1340, SA1341, SA1345, SA1346 
512 MB NAND Flash+

SA1350, SA1351, SA1355, SA1356 
1 GB NAND Flash+

Dane techniczne
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Tuner/odbiór/przesyłanie
Automatyczne zapamiętywanie stacji/pasmo tunera: FM*

Połączenia Gniazdo słuchawek 3,5 mm, USB 2.0 ++

Przesyłanie muzyki Za pomocą Eksploratora Windows

Przesyłanie danych Za pomocą Eksploratora Windows

Wymagania systemowe
System Windows(r) Me, 2000 lub XP
Procesor klasy Pentium 300 MHz lub szybszy
128 MB pamięci RAM
500 MB miejsca na dysku twardym
Połączenie internetowe
Program Microsoft Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszej
Karta graficzna
Karta dźwiękowa
Port USB

* Radio FM dostępne jest tylko w niektórych wersjach regionalnych.

** 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.



Firma PHILIPS zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w konstrukcji i danych
technicznych urządzenia - w celu ulepszenia produktu - bez wcześniejszego powiadomienia.
22
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