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Kezdeti lépések a GoGearTM

Digitális audiolejátszó

Olvassa el ezt az ismertetőt, mielőtt használatba veszi Digitális audiolejátszó-ét. 

Digitális audiolejátszó eszközének használatához sok sikert kívánunk!

Regisztrálási
Mivel a termék frissítése lehetséges, javasoljuk, hogy regisztrálja a terméket a

www.philips.com/register weboldalon, hogy minden ingyenes frissítésről a 

lehető leghamarabb tájékoztathassuk.

Ne feledkezzen el a frissítésekről 
Biztosak vagyunk benne, hogy sokáig öröme telik majd a készülékben. 

A legjobb teljesítmény érdekében javasoljuk, hogy időnként látogasson el a

www.philips.com/support weboldalra a termék ingyenesen elérhető, legújabb  

szoftver és firmware frissítéseit letölteni.

Ezen letöltések segítenek optimalizálni a készülék teljesítményét, valamint 

hogy élvezhesse az újabb hangformátumok jövőbeli támogatását is.

Részletes felvilágosításért olvassa el a mellékelt CD-n található felhasználói kézikönyvet.



Nyomja meg és csúsztassa
az USB csatlakozót az
ábrán jelzett pozícióba az
USB csatlakozó
kicsúsztatásához.

Nyomja meg és csúsztassa
az USB csatlakozót az
ábrán jelzett pozícióba az
USB csatlakozó
becsúsztatásához.
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Kezelőszervek és csatlakozások áttekintése
1 MIC Microphone

2 p Fejhallgató-csatlakozó

3 HOLD Billentyűlenyomás tiltásához

4 RESET A lejátszó alaphelyzetbe állításához

5 Kijelző Dinamikusan jeleníti meg a menüt, a beállításokat és a
zeneszámokra  vonatkozó információt

6 J( / § Visszacsévélés / Gyors előrecsévélés; Fel / Le az 1.
szintre

2; Ki- és bekapcsolása és Lejátszás / szünet a
menübeállítások nyugtázására

Volume + / - Hangerő módosítása; Léptetés; Gyorsgörgetés; Lépés
előzőre / következőre

7 REC Hang- vagy FM-felvétel*** indítása és leállítása

8 A -  B Egy szám részletének ismétlése vagy ciklikus lejátszása

9 MENU A menülehetőségekhez

0 USB csúszka Nyomja meg és csúsztassa az USB csatlakozót

! USB USB-kábel csatlakozója
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1 Töltse fel az akkumulátort

FIGYELEM! 
WINDOWS 98SE FELHASZNÁLÓK:
A TELEPÍTÉSI PROBLÉMÁK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN A LEJÁTSZÓ
ESZKÖZT NE CSATLAKOZTASSA A SZÁMÍTÓGÉPHEZ, AMÍG A
TELEPÍTÉS BE NEM FEJEZŐDIK.

2 Telepítse

Az akkumulátor 100%-os
teljesítőképességének eléréséhez 
töltse az akkumulátort 4 órán keresztül. 

Bizonyos idő múlva látható, hogy a töltés
megkezdődött. A digitális audiolejátszó 
áramforrását az átmásolás és a kezelés
valószínűleg lemerítette.  

Telepítse a Musicmatch Jukebox programot 
az optimális teljesítmény érdekében. 

3
Csatlakoztatás
Csatlakoztassa az USB kábel keskenyebb
végét a Digitális audiolejátszó-hez, 
szélesebb végét pedig számítógépe 
USB portjához.
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5
Biztonságosan válassza le a 
számítógépről 

4
Műsorszámok és számlisták küldés
Készüléke a Windows Explorer-ben
eltávolítható lemezként jelenik meg. A
számítógép és a készülék között
áthúzással mozgathat fájlokat.

6 Kapcsolja be a készüléket

A tálcán található ombra kattintva szabályosan távolítsa
el az eszközt.  

WINDOWS 98SE felhasználók:  ikon nem áll rendelkezésre.   
Miután befejezte a fájlok átvitelét, válassza le a készüléket a
számítógépről.

Csatlakoztassa a mellékelt fejhallgatót a digitális 
audiolejátszóhoz.

Bekapcsolás: Tartsa nyomva a 2; gombot 2 másodpercre.  
Kikapcsolás: Tartsa nyomva újra  a  2; gombot legalább 2
másodpercre.  

7 Gyökérmenü
A készülék bekapcsolásakor megjelenik a Fömenü. 

Nyomja le és tartsa nyomva az MENU-es gombot. 
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Felvételek könyvtára
A gyökérmenüben válassza a MUSIC (ZENE) menüpontot a felvételek könyvtárába való
belépéshez. Az 2; gomb megnyomásakor a készülék ábécé-sorrendben játssza le a
felvételek könyvtárában található zenéket.

Következő műsorszám lejátszása Nyomja meg az )K gombot

Előző műsorszám lejátszása Nyomja meg az J( gombot

Zene szüneteltetése Lejátszás közben nyomja meg a 2; gombot 

Keresés előre Nyomja le félig és tartsa nyomva )K

Keresés visszafelé Nyomja le félig és tartsa nyomva J(

Hangerőszabályzás + /  -

Alapműveletek Használandó kezelőszervek

Folder (Mappa) nézet 
1 A gyökérmenüben válassza a Folder view (Mappa nézet) menüpontot 

a mappa nézetbe való belépéshez.  
A  Folder(Mappa) nézet a zeneszámokat a mappában való elrendezéstől függően 
jeleníti meg áthúzással történő áthelyezéskor. A mappák és a műsorszámok 
listázása ábécé-sorrendben történik. 

2 A  + gomb segítségével léphet az előző műsorszámra vagy mappába.
A  - gomb segítségével léphet a következő műsorszámra vagy mappába.
A  )K gombbal beléphet egy mappába.
A  J( gombbal egy mappával felfelé léphet.
Egy elem kiválasztásához nyomja meg az 2; gombot.

3 A kiválasztott mappában az összes szám megjelölt ponttól történő lejátszásához 
válassza a Play(Lejátszás) lehetőséget.

se

Magyar



84

Hangfelvételek készítése
Ha a készülék nincs a számítógéphez csatlakoztatva, hang- vagy rádiófelvételeket készíthet.

Hangfelvételek készítése

1 Nyomja meg a REC gombot a hangfelvétel indításához. 

A készülék a felvételi állapotot mutatja.

2 Nyomja meg ismét a REC gombot a hangfelvétel befejezéséhez. 
A készülék a mentési állapotot mutatja.  
A készülék menti a hangfelvételt 
(fájlnév = VOICE REC > MIC xxx.wav;  xxx = a felvétel száma).

Radio (Rádió) üzemmód (FM rádióadók vétele
csak néhány  regionális változatnál lehetséges)
Automatikus hangolás

1 A rádiómód bekapcsolásához a főmenüből válassza a RADIO(RÁDIÓ) pontot.

2 Nyomja meg a MENU gombot.  Válassza az Autotune(Automatikus hangolás).   
A megerősítéshez nyomja meg a 2; gombot.
➔ A készülék automatikusan kiválasztja az elérhető 30 legerősebb adóállomást.

3  A  J( gomb megnyomásával felfelé, a )K gombbal lefelé görgetheti az előre 
beállított állomásokat.

4 A kiemelten látható beállított elemet a készülék automatikusan lejátssza.

FM-felvétel készítése

1 A rádiómód bekapcsolásához a főmenüből válassza a RADIO(RÁDIÓ) pontot.

2 Nyomja meg a REC gombot az FM-felvétel indításához. A készülék a felvétel 
állapotát mutatja.

3 Nyomja meg ismét a REC gombot az FM-felvétel befejezéséhez. 
A készülék a mentés állapotát mutatja.  
Az FM rádióból készült felvétel a készülékre menthető   
(fájlnév = FM REC > FM-xxx.wav; xxx = műsorszám sorszáma).
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