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GoGearTM Cyfrowy odtwarzacz
muzyczny - mikrowieża
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy poświęcić trochę 

czasu na zapoznanie się z niniejszą instrukcją. 

Mamy nadzieję, że urządzenie Kulisty bumobx (Cyfrowy odtwarzacz muzyczny)

da państwu wiele satysfakcji.

Rejestracji
W przypadku aktualizacji odtwarzacza zaleca się zarejestrowanie go na stronie

www.philips.com/register.  Pozwoli to na jak najszybsze powiadamianie o nowych

nieodpłatnych aktualizacjach.

Nie zapomnij o aktualizacjach 
Odtwarzacz z pewnością będzie doskonale służył przez wiele lat. Aby odtwarzacz służył

jak najlepiej, zaleca się regularne sprawdzanie na stronie www.philips.com/support, czy

dostępne są nieodpłatne najnowsze aplikacje i oprogramowanie sprzętowe odtwarzacza.

Pobrane programy pomogą zoptymalizować działanie odtwarzacza i 

w przyszłości umożliwić obsługę nowych formatów plików audio.

Informacje szczegółowe zamieszczone są w podręczniku użytkownika, 

który znajduje się na załączonej płycie CD.
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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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Przegląd elementów sterujących i połączeń
1 MIC Mikrofon

2 p Gniazdo słuchawkowe

3 HOLD Zablokowanie używania przycisków

4 RESET Przywracanie ustawień odtwarzacza

5 Wyświetlacz Wyświetla w sposób dynamiczny menu, opcje i
informacje o utworze

6 J( / § Rewind / Fast forward (Cofanie / Przewijanie do przodu), 
Up / Down to 1 level (Kursor w górę / w dół do
poziomu 1)

2; Włączanie / wyłączanie i Odtwarzanie / Pauza
potwierdzenie ustawienia menu

Volume + / - Zmiana głośności; Scroll (Przewijanie); SuperScroll 
(Szybkie wyszukiwanie); Skip to previous / next 
(Przejdź do poprzedniego / następnego)

7 REC Rozpoczęcie lub zakończenie nagrywania głosu lub
nagrywanie z radia***

8 A -  B Aby powtórzyć fragment utworu lub odtwarzać go w
pętli

9 MENU Udostępnia opcje menu

0 Wtyk USB Naciśnij i przesuń w celu użycia USB

! Port USB Złącze kabla USB
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3 Podłączenie

1 Naładuj akumulator

UWAGA! 
UżYTKOWNICY SYSTEMU WINDOWS 98 SE:
Aby uniknąć problemów z instalacją NIE NALEŻY PODŁĄCZAĆ urządzenia 
odtwarzacza do komputera PC, dopóki instalacja nie zostanie zakończona.

2 Zainstalować

Aby naładować akumulator w 100%, 
ładuj go od 4 godzin. 

Zanim proces ładowania zostanie 
zasygnalizowany w odtwarzaczu, może minąć
trochę czasu. Podczas transportu energia 
akumulatora mogła zostać całkowicie zużyta.

Zainstaluj program Musicmatch Jukebox
w celu optymalnego wykorzystania 
możliwości urządzenia. 

Podłącz mniejszą końcówkę kabla USB do
urządzenia, natomiast większą do portu  
USB komputera.



5
Odłącz ostrożnie

4 Prześlij utwory
Urządzenie ukaże się w Eksploratorze
Windows jako dysk wymienny. Pliki 
można przesyłać między komputerem i
urządzeniem metodą "przeciągnij i upuść".

6 Włącz zasilanie

Ostrożnie wyjmij urządzenie, klikając 
przycisk na pasku zadań.  

Użytkownicy systemu WINDOWS 98SE: w tym systemie 
nie ma ikony.   
Po zakończeniu przesyłania danych wystarczy odłączyć urządzenie.

Podłącz dołączone do zestawu słuchawki do odtwarzacza.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk 2;,  aby włączyć 
zasilanie.  
Naciśnij i przytrzymaj przycisk 2; aby wyłączyć 
zasilanie.  

7 Menu główne
Po włączeniu urządzenia wyświetlane jest ROOT MENU
(Menu główne). Naciśnij i przytrzymaj przycisk MENU,  
aby przejść do menu .  
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Biblioteka muzyczna
W menu głównym wybierz opcję MUSIC (Muzyka), aby przejść do opcji MUSIC library
(Biblioteka muzyczna). Po naciśnięciu przycisku 2; urządzenie odtworzy w porządku 
alfabetycznym całą zawartość biblioteki muzycznej.

Odtworzenie następnego utworu Naciśnij przycisk )K

Odtworzenie poprzedniego utworu Naciśnij przycisk J(

Wstrzymanie odtwarzania muzyki Naciśnij przycisk 2; w trakcie odtwarzania

Wyszukiwanie do przodu Naciśnij do połowy i przytrzymaj )K

Wyszukiwanie do tyłu Naciśnij do połowy i przytrzymaj J(

Regulacja głośności + /  -

Podstawowe operacje Przycisk, który należy nacisnąć

Widok folderów (Folder) 
1 W menu głównym wybierz opcję Folder view(Widok folderów) aby  

przejść do widoku folderu .   
W widoku folderu utwory  w folderach wyświetlane są w kolejności, w której 
zostały przeniesione metodą przeciągnij i upuść. Foldery i utwory  zostaną 
uszeregowane w kolejności alfabetycznej. 

2 Za pomocą przycisku + przejdź do poprzedniego utworu lub folderu.
Za pomocą przycisku - przejdź do następnego utworu lub folderu.
Za pomocą przycisku )K otwórz folder.
Za pomocą przycisku J( przejdź w górę, do następnego poziomu folderów.
Naciśnij 2;,  aby wybrać pozycję.

3 Wybierz opcję Play(Odtwarzaj),  aby rozpocząć odtwarzanie utworów od 
zaznaczonego miejsca w folderze.
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Nagrywanie głosu
Gdy urządzenie nie jest podłączone do komputera, można za jego pomocą nagrywać 
głos lub audycje radiowe.

Nagrywanie głosu

1 Naciśnij przycisk REC ,  aby rozpocząć nagrywanie głosu. 
Wyświetlony  zostanie stan nagrywania.

2 Naciśnij ponownie przycisk REC,  aby zakończyć nagrywanie głosu. 
Wyświetlony  zostanie stan zapisywania.  
Nagranie głosu zostanie zapisane w urządzeniu 
(nazwa pliku = VOICE REC > MIC xxx.wav;  xxx = numer ścieżki).

Tryb radia (Radio UKF dostępne jest 
tylko w niektórych wersjach regionalnych)
Automatyczne strojenie

1 W menu głównym wybierz opcję RADIO,  aby przejść do trybu radia.
2 Naciśnij przycisk MENU.   Wybierz opcję Autotune(Automatyczne strojenie).   

Naciśnij 2;,  aby potwierdzić.
➔ Urządzenie automatycznie wybierze 30 stacji o najsilniejszym sygnale nadawania.

3 Naciśnij przycisk J( ,  aby przewinąć listę w górę, lub )K ,  
aby przewinąć listę w dół, i wybrać zaprogramowaną stację.

4 Zaznaczona stacja będzie odtwarzana automatycznie.

Nagrywanie z radia

1 W menu głównym wybierz opcję RADIO,  aby przejść do trybu radia.

2 Naciśnij przycisk REC,  aby rozpocząć nagrywanie z radia. 
Wyświetlony  zostanie stan nagrywania.

3 Naciśnij ponownie przycisk REC,  aby zakończyć nagrywanie z radia.
Wyświetlony  zostanie stan zapisywania.  
Nagranie z radia zostanie zapisane  w urządzeniu.  
(nazwa pliku = FM REC > FM-xxx.wav;  xxx = numer ścieżki).
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