
Bruksanvisning

SA1340 SA1341
SA1350 SA1351

utan FM-tuner

SA1345 SA1346
SA1355 SA1356

med FM-tuner

Philips GoGear musikspelare



Behöver du hjälp?
Besök 
www.philips.com/support
där får du tillgång till en mängd understödjande material
såsom bruksanvisning, lektioner i flash-format, de senaste
mjukvaruuppgraderingarna och svar på vanliga frågor.

Eller ring vår Kundhjälp, 
där tar vår professionalla kundsupport hand om dig och
hjälper dig att lösa de problem du kan ha med din spelare. 
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Din nya spelare
Med din nyinköpta GoGearspelare kan njuta av följande:

• Uppspelning av MP3 och WMA-filer (se avsnittet MUSIKLÄGE)
• FM-radio* (se avsnittet RADIOLÄGE)
• Inspelningar: FM* och röst (se avsnittet INSPELNINGAR)

* FM-radio finns bara i vissa lokala versioner.

Tillbehör

USB förlängningskabel CD-ROM med bruksanvisning,
drivrutiner och Svar på Vanliga
Frågor

Registrera din apparat
Eftersom det är möjligt att uppgradera din spelare, rekommenderar vi att du registrerar den
på www.philips.com/register så att vi kan informera dig så snart nya uppgraderingar blir
tillgängliga.

Hörlurar
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Spelarens reglage och anslutningar

1 Mic Mikrofon

2 LOCK Tangentlås

3 Display Visar menyer, menyalternativ och
musikinformation på ett
dynamiskt sätt

4 RESET Återställa spelaren

5 2; Slå på/Stäng av och Spela/Pausa,
bekräfta en menyinställning

J(/)K Snabbspola bakåt / Snabbspola
framåt; Upp / Ner 1 nivå

+ / - Volymkontroll, bläddra; hoppa till
föregående / nästa

6 p Hörlursuttag

7 REC Starta eller stoppa röst / FM-
inspelning

8 A-B Upprepa eller ständigt upprepa en
sekvens

9 MENU Gå in i olika menyer, håll intryckt
för att gå tillbaka till grundmenyn.

10 USB- Tryck in och dra ut för USB
anslutning

11 USB USB-kontakt

För att få ut USB-
kontakten, tryck in och
flytta USB-knappen till
det läge som visas i
bilden

För att dra in USB-
kontakten, tryck in och
skjut tillbaka USB-
knappen som visas.
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Installation
1 Stoppa in den medföljande CDn i din dators (PC) CD-spelare.

2 Följ instruktionerna på skärmen för att fullfölja installationen av ”Firmware manager”.

3 Om inte installationsprogrammet startar av sig självt, starta Windows Explorer och starta
installationsprogrammet genom att dubbelklicka på den fil vars namn slutar på .exe.

Har du ingen CD? Inga problem, du kan ladda ner innehållet i CDn från
www.philips.com/support eller www.philips.com/usasupport (för boende i U.S.A.)

Anslut och ladda
Ladda batteriet
1 Din spelare har ett inbyggt batteri som laddas med USB.  För att ladda din spelare, tryck in

och dra fram USB anslutningen.  Anslut din spelare direkt till din dators USB-port.
> En skärm som visar USB-anslutningen visas så snart du är ansluten.

2 Ladda din spelare i 4 timmar eller tills batteriikonen slutar blinka.**

Att börja

** Uppladdningsbara batterier klarar endast ett begränsat antal laddningar och måste så
småningom bytas ut.  Batterilivslängden och antalet möjliga uppladdningar varierar beroende på
användning och inställningar.



6

TIPS När batterierna är på väg att ta slut blinkar ett fönster som talar om att
batteriet är svagt. Enheten stängs av på mindre än 60 sekunder. Innan enheten stängs av
sparas alla inställningar och oavslutade inspelningar.

Överföring
Du kan organisera filer och föra över musik med en USB-anslutning med hjälp av Windows
Utforskaren.

1 I Windows Utforskaren, välj en eller flera låtar från din dator som du vill föra över till din
spelare.

2 Använd drag-och-släpp i Windows Utforskaren för att genomföra överföringen av filer från
din dator till din spelare.

Spela
Slå på/stäng av
För att slå på, håll 2; intryckt tills dess att PHILIPS välkomstskärm visas.

För att stänga av, håll 2; intryckt tills skärmen slocknar.

Kontrollera spelarens batterinivåindikator
Den ungefärliga laddningen av dina batterier visas som följer:

Batteriet fullt Batteriet är laddat till två tredjedelar

Batteriet är laddat till hälften Batteriet svagt Batteriet är urladdat

TIPS Din spelare stänger automatiskt av om den inte används eller om ingen musik spelas
under den tid som definieras i Allmänna Inställningar > Timeout.



7

När du startar din spelare, kommer du till Grundmenyn. Du kan också hålla MENU intryckt
för att komma till grundmenyn. Den innehåller:

Musik Spela din digitala musik

Radio Lyssna på dina förinställda radiostationer

Inspelningar Spela och hantera inspelningar

Mappar Botanisera i mapparna med din musik eller dina inspelningar.

I grundmenyn, välj Musik för att
komma in i Musikbiblioteket. Din
spelare spelar upp musiken i
alfabetisk ordning. Grundvalen i
musikläge omfattar:

Musikläge (gäller också för uppspelning av inspelningar)

Valmöjlighet Tryck på
Gå till nästa spår Tryck )K

Gå till föregående spår Tryck J(

Pausa musiken Tryck 2; när musiken spelar

Leta framåt Tryck och håll inne )K

Leta bakåt Tryck och håll inne J(

Ljudstyrkan Tryck +/-

Navigering i menyn
Din spelare har ett intuitivt menynavigeringssytem som hjälper dig genom olika inställningar
och användningsmöjligheter. Använd +, -, J(, )K för att bläddra igenom menyerna. Tryck 2;

för att bekräfta dina val.

För att gå ur pågående aktivitet eller spelning, tryck MENU eller J(.
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Mappar
I mapparna visas din musik och dina inspelningar i alfabetisk ordning.

I grundmenyn, välj Mappar för att komma in i mapparna. I mapparna visas din musik efter
hur du lägger dom när du du drar och släpper dom i mapparna.

Mappar och musik listas i alfabetisk ordning.

Valmöjligheter i Mappar Tryck på
Gå till nästa spår / mapp Tryck +
Gå till föregående spår / mapp Tryck -
Gå till en mapp Tryck )K

Gå upp en nivå i mapparna Tryck J(

Välj ett objekt Tryck 2;

Efter att du har valt ett objekt, visas ett litet fönster. Tryck +/- för att välja Spela eller Ta
bort för att spela alla spåren från den valda punkten i den valda mappen eller för att ta bort
det valda objektet.

Tips du kan bara ta bort spår (men inte mappar) i mapp-läget.
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Uppspelningslägen
Du kan ställa in din spelare att spela musik slumpmässigt och/eller upprepande.

1 Tryck MENU, välj Spelläge

2 Tryck +/- för att välja spelläge (Repetera en, Repetera alla, Slupvis, Slumpvis
Repetera, Repetera Mapp, Slumpvis Mapp eller Av).

Icon Innebörd

Av Normal uppspelning
Repetera en Spela en låt hela tiden
Repetera alla Spela alla låtar hela tiden
Slumpvis Spela alla låtar slumpmässigt
Slumpvis Repetera Spela alla låtar slumpmässigt och hela

tiden
Repetera Mapp Spela alla låtar i mappen hela tiden
Slumpvis Mapp Spela alla låtar i mappen slumpmässigt

Uppspelningsegenskaper
A-B Upprepning
För att upprepa eller ständigt upprepa ett avsnitt i en låt:

1 Tryck A-B vid din valda startpunkt.
> visas på skärmen.

2 Tryck A-B igen vid din valda slutpunkt.
> visas på skärmen och upprepningssekvensen börjar.
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Equalizer
Du kan ställa in olika Frekvenskorrigerings (equalizer) inställningar för din musik.

1 Tryck MENU, välj Equalizer

2 Tryck +/- för att välja Rock, Funk, Jazz, Klassiskt, HipHop, Dance, Eget eller Av.

Egen equalizerinställning

Den egna equalizerinställningen har 5 inställningsbara band. Bas (B), Låg (L), Medel (M), Hög
(H) och Diskant (T).

1 Tryck MENU och välj Equalizer > Eget.

2 Tryck J( eller )K för att välja band.
> Det valda bandet blinkar.

3 Tryck + en eller flera gånger för att öka bandets inställning, eller tryck – en eller flera
gånger för att minska.

4 Den nya equalizerinställningen kan genast höras om du spelar musik.

TIPS Skärmen för den egna equalizerinställningen stängs om det inte sker någon aktivitet
under 5 sekunder.
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Radio*
I huvudmenyn välj Radio för att komma till radiofunktionen.

Manuell Inställning
1 Tryck MENU och välj Manuell sökning.

2 Tryck 2; för att bekräfta.

3 Tryck J( eller )K för att leta efter en station eller tryck och håll inne )K för att hitta nästa
tillgängliga station.

4 Tryck 2; för att spara ditt val.

Automatisk inställning
1 Tryck MENU och välj Autotune.

2 Tryck 2; för att bekräfta.
> Din spelare väljer automatiskt ut 30 av de tillgängliga stationerna med de starkaste signalerna.

Spela en förvald radiostation
1 I grundmenyn, välj Radio för att gå över till radioläge och gå till din favoritstation.

2 Tryck J( eller )K för att leta fram din förinställda station.
> Den förinställda stationen spelas automatiskt.

* FM-radio finns bara i vissa lokala versioner.
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När din spelare inte är ansluten till din dator kan du göra röst- eller radioinspelningar.

Gör röstinspelningar
Innan du påbörjar en röstinspelning, kontrollera att du inte är i radioläge, musikläge eller att
inspelningen är stoppad eller pausad.

1 Tryck REC för att påbörja en röstinspelning.
> Din spelare visar inspelningens förlopp.

2 Tryck REC igen för att stoppa inspelningen
> Din spelare visar sparandets förlopp. Din röstinspelning kommer att sparas på din spelare i

mappen VOICE (RÖST). (Filnamn: MIC-XXX.wav där XXX är spårnumret som skapas
automatiskt).

Inspelning av FM radio*
I radioläge, ställ in din valda station.

1 Tryck REC för att påbörja en FM-inspelning.
> Din spelare visar inspelningens förlopp.

2 Tryck REC igen för att stoppa inspelningen
> Din spelare visar sparandets förlopp. Din FM-inspelning kommer att sparas på din spelare i

mappen FM. (Filnamn: FM-XXX.wav där XXX är spårnumret som skapas automatiskt).

* FM-radio finns bara i vissa lokala versioner.

Inspelningar
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Uppspelning av inspelningar
Du kan hitta dina röstinspelningar och dina FM-inspelningar i mapparna RÖST och FM.

1 I grundmenyn, välj INSPELNINGAR för att komma in i Röst/FM biblioteket. Din spelare
spelar alla inspelningar i alfabetisk ordning i Röst/FM biblioteket när du trycker 2;.

2 Tryck 2; för att pausa pågående uppspelning.

3 Tryck J( eller )K för att spela nästa eller föregående inspelningar.

TIPS Uppspelning av inspelningar fungerar på samma sätt som i Musikläget. Se avsnittet
Musikläge > Uppspelning för mera information.
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Du ändra inställningarna i din spelare för att passa dina behov.

1 Tryck MENU och välj Allmänna inställningar.

2 Tryck 2; för att bekräfta ditt val, och tryck +/- för att göra andra val.

3 Tryck MENU för att gå ur den aktuella skärmen.

Inställningar Valmöjligheter

Energispar På / Av

Skärmsläckare Visar: Klocka vertikalt / Klocka horisontellt / Animering
Tid: 10 sek / 30 sek / 60 sek / Av

Timeout 3 min / 5 min / 10 min / 30 min / Av

Insomningstimer 15 min / 30 min / 45 min / 60 min / Av

Återgå På / Av

Skärmspråk Engelska / franska / tyska / spanska / italienska / portugisiska / holländska
/ svenska / polska / Ryska

Information Firmwarevariant (FW) / Tillgängligt minne

Fabriksinställningar Återställ fabriksinställningar

Egna inställningar
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Din spelare styrs av ett internt program som kallas firmvare. Med Firmware Manager, kan
du uppdatera och återställa din spelare med ett par enkla musklick.

Installera Firmware Manager
1 Stoppa in den medlevererade CD:n i CD-spelaren på din dator.

2 Följ instruktionerna på skärmen för att påbörja och fullfölja installationen.

Updatera och återställ firmware

1 Stoppa in den medlevererade CD:n i CD-spelaren på din dator.

2 Installera Firmware Manager från den medlevererade CD:n på din dator.

3 Anslut till Internet, starta Firmware Manager.

4 Följ instruktionerna på skärmen för att fullfölja återställningen av firmware.

Om ”Firmware manager”

VARNING: Upgradering och reparation innebär förlust av data och mediainnehåll på din
spelare. Vi föreslår att du regelbundet säkerhetskopierar din data.
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Symptom

Spelaren hänger sig

Kan inte starta

Spelaren visar “Minnet
fullt!“ 

Viss musik syns inte
eller spelas inte av
spelaren.

Lösning

Tryck på återställningsknappen (reset)

Tryck på 2; för att starta spelaren. Om det är fel på spelaren,
anslut den till din dator. Använd Firmware Manager för att
återställa din spelare.

Anslut spelaren till din dator. Ta bort oönskade filer, koppla loss
och spela in igen.

Denna spelare stödjer inte copyrightskyddad (DRM) WMA-musik
som är köpt från Internetbutiker, enbart oskyddad WMA-musik kan
spelas på denna spelare. Musiken är i ett format som inte används av
spelaren. Enbart filer av typ MP3, WMA och WAV kan spelas.

Om ett fel uppstår kontrollerar du först de punkter som listas på följande sidor. Om du
behöver mer hjälp och fler felsökningstips kan du läsa vår FAQ-sida med vanliga frågor om
masslagringsenhet på www.philips.com/support.

Om det inte hjälper dig att hitta en lösning på problemet, bör du konsultera en återförsäljare
eller ett servicecenter.

Felsökning

VARNING: Du får aldrig försöka att reparera enheten själv eftersom det gör att garantin
blir ogiltig.
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Allmänt underhåll
Förhindra skada eller fel på funktionerna:

• Utsätt inte för höga temperaturer orsakade av element eller direkt solljus.
• Tappa inte din spelare och låt inte saker falla på den.
• Se till att inte doppa den i vatten. Utsätt inte hörlursuttaget eller batterifacket för vatten

eftersom vatten kan orsaka allvarliga skador om det tränger in i enheten.
• Använd inga rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak, bensin eller slipmedel då

dessa kan skada enheten.
• Aktiverade mobiltelefoner i enhetens närhet kan orsaka störningar.
• Säkerhetskopiera dina filer. Kontrollera att du behåller originalfilerna som du har hämtat

till hdd. Philips ansvarar inte för förlust av innehållet om spelaren blir skadad eller
produkten inte kan avläsas.

Arbets- och lagringstemperaturer

• Använd på en plats där temperaturen alltid är mellan 0 och 35 ºC. (32 to 95º F).
• Förvara på en plats där temperaturen alltid är mellan -20 och 45 ºC. (-4 to 113º F).
• Livslängden för batteriet kan förkortas vid låg temperatur.

Viktig säkerhetsinformation
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Skydda din hörsel
Lyssna med lagom volym.
• Om du har hög ljudvolym när du använder hörlurar, kan du skada hörseln. Denna

produkt kan avge ljud i sådana decibelnivåer att en person normalt skadas, även vid
exponering under en minut. Dom högre decibelnivåerna finns till för dom som
redan har vissa hörselskador.

• Ljud kan vara förrädiskt. Med tiden anpassar sig din hörsels ”bekvämlighetsnivå” till högre
ljudvolymer. Efter en längre tids lyssnande, kan det som uppfattas som “normalt” i själva
verket vara för högt och skadligt för din hörsel. För att förebygga detta, ställ in
ljudvolymen på en säker nivå innan din hörsel har anpassat sig, och låt den vara där.

För att ställa in en säker nivå:
• Ställ in ljudvolymen på en låg nivå.
• Öka långsamt ljudet tills dess att du kan höra det bekvämt och klart, utan förvrängning.

Lyssna i rimliga tidslängder:
• Lång exponering för ljud, även vid normalt “säkra” nivåer kan orsaka hörselskador.
• Se till att använda din utrustning med förnuft och ta rimliga pauser.

Se till att följa dessa riktlinjer när du använder hörlurar.
• Lyssna på lagom ljudvolym och under rimliga tidsrymder.
• Skruva inte upp ljudvolymen efterhand som höseln anpassar sig.
• Skruva inte upp ljudvolymen så mycket att du inte kan höra ljud runt omkring dig.
• Du bör vara försiktig och inte använda dom vid potentiellt farliga situationer.
• Använd inte hörlurar när du framför ett motorfordon, cycklar, skejtar, etc.; det kan orsaka

trafikfaror och är förbjudet i många områden.
Viktigt (för modeller med medföljande hörlurar):
Philips garanterar konformitet med bestämmelser från tillsynsmyndigheter på de högsta
ljudnivåerna på sina audio-spelare, enbart vid användande av de medlevererade
originalhörlurarna. Om denna kräver utbyte, ber vi att du kontaktar din återförsäljare som
kan leverera en likvärdig produkt, som den levererad av Philips.
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Trafiksäkerhet
Använd inte hörlurar när du kör bil eller cyklar för det kan orsaka olyckor.

Copyrightinformation
Alla omnämnda varumärkesnamn är respektive tillverkares servicenamn, varumärke eller
registrerade varumärke.

Icke godkänd kopiering och distribution av Internet och cd-inspelningar bryter mot copyrightlagar
och internationella avtal.

Det kan vara straffbart att kränka andras upphovsrättigheter vid olovlig framställning av kopior av
kopieringsbeskyddat material, såsom dataprogram, filer, tv utsändningar och ljudupptagningar.
Denna produkt får icke användas till dessa ändamål.

Kassering av din förbrukade produkt
Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som kan
både återvinnas och återanvändas.

När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär
det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG.

Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och
elektroniska produkter.

Följ de lokala bestämmelserna och släng inte dina förbrukade produkter i det vanliga
hushållsavfallet. Genom att kassera dina förbrukade produkter på rätt sätt kan du bidra till att
minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.

Förändringar
Förändringar som inte godkänts av tillverkaren kan upphäva användarens behörighet att
använda enheten.

Information för EU-länder
Denna apparat uppfyller EU:s krav beträffande radiostörningar.
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Strömförsörjning Uppladdningsbart Li-polymer batteri 280 mAh

Bild / Skärm Tvåfärgers OLED, 128 x 64 pixlar

Ljud Kanalseparation 40dB
Equalizer Inställningsbar
Equalizerinställningar Rock / Funk /Jazz / Klassiskt / Hip Hop / 

Dance / Ege / Av
Frekvens 30-18000 Hz
Signal till brus förhållande >85dB
Effekt (RMS) 2 x 5 mW

Audio Playback

Kompressionsformat MP3 (8-320 kbps och VBR ; Sampling 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44.1,
48 kHz)
WAV
WMA (5-192 kb/s)

ID3-tag stöd Album- och låtnamn

Audio Ingång Inbyggd mikrofon Mono
Röstinspelning WAV
FM-inspelning* WAV

Lagringsmedia SA1340, SA1341, SA1345, SA1346 
512MB NAND Flash+

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

Tekniska data
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Tuner / Mottagning / Sändning
Autospara / Band: FM*

Anslutningar Hörlurar 3,5 mm, USB 2.0 ++

Musiköverföring Med Windows Utforskaren

Dataöverföring Med Windows Utforskaren.

Systemkrav Windows® Me, 2000 eller XP
Pentiumklass 300MHz processor eller bättre
128 MB RAM
500 MB hårddiskutrymme
Internetanslutning
Microsoft Internet Explorer 6.0 eller bättre
Videokort
Ljudkort
USB-port

* FM-radio finns bara i vissa lokala versioner.

** Uppladdningsbara batterier klarar endast ett begränsat antal laddningar och måste så småningom
bytas ut.  Batterilivslängden och antalet möjliga uppladdningar varierar beroende på användning
och inställningar.

+ 1 MB = 1 miljon byte, det tillgängliga lagringsutrymmet är mindre.
1 GB = 1 miljard byte, det tillgängliga lagringsutrymmet är mindre.
Minnets hela kapacitet är inte tillgängligt eftersom en viss mängd är reserverat för spelaren.
Lagringskapaciteten baseras på 4 minuter långa låtar och 64 kbit/s WMA-kodning.

++Faktisk överföringshastighet kan variera beroende på det operativsystem och den
programkonfiguration som du använder.
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PHILIPS förbehåller sig rätten att göra ändringar i design och specifikation för
produktförbättring utan föregående meddelande.
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