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Začíname s GoGearTM

Digitálny audioprehrávač 
Pred použitím Digitálny audioprehrávač si nájdite trochu času na prečítanie 

týchto informácií. Dúfame, že sa budete tešiť z vášho prehrávača osobný 

zvukový systém (Digitálny audioprehrávač)

Zaregistrova
Váš produkt máte možnosť vylepšovať, odporúčame vám teda, aby ste ho 

zaregistrovali na adrese www.philips.com/register a  my vás potom budeme 

môcť informovať vždy,  keď budú k dispozícii nové vylepšenia.

Nezabudnite na aktualizácie 
Sme presvedčení, že z toho výrobku budete mať radosť veľmi dlho. Aby ste 

dosiahli ten najlepší výkon, odporúčame vám pravidelne kontrolovať na adrese

www.philips.com/support bezplatné vylepšenia najnovšieho softvéru  a  

firmvéru pre váš výrobok.

Po ich prevzatí budete môcť optimalizovať výkon vášho výrobku a 

výhodne využívať budúcu podporu nových zvukových formátov.

Ohľadom podrobných informácií si prečítajte používateľskú 

príručku na pribalenom CD disku.



Stlačte a posuňte USB
posuvník do polohy
zobrazenej na obrázku,
aby ste vysunuli USB
konektor.

Stlačte a posuňte USB
posuvník do polohy
zobrazenej na obrázku,
aby ste zasunuli USB
konektor.
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Prehľad prepojení a ovládacích prvkov
1 MIC Mikrofón

2 p Konektor pre slúchadlá

3 HOLD Na zablokovanie stlačenia tlačidiel

4 RESET Obnoviť prehrávač

5 Displej Rýchle zobrazenie menu, možností a informácií o stope

6 J( / § Pretáčanie dozadu / Pretáčanie dopredu; Hore / Dole o
1 úroveň

2; Zapnutie / vypnutie a Prehrávanie / pozastavenie;
potvrdenie nastavenia menu

Volume + / - Zmena hlasitosti; Posun; Preskočiť na predchádzajúce /
nasledujúce

7 REC Spustenie alebo zastavenie hlasového záznamu /
Nahrávanie FM signálu***

8 A -  B Opakovať alebo prehrávať v slučke časť skladby

9 MENU Pre možnosti ponuky

0 USB prepínač Zatlačte a vysuňte pre USB pripojenie

! USB Konektor pre kábel USB

94
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3 Pripojenie

1 Nabite batériu

UPOZORNENIE! 
POUžÍVATELIA SYSTÉMU WINDOWS 98SE:
Aby sa zabránilo problémom s inštaláciou, NEPRIPÁJAJTE 
prehrávač k počítaču, kým sa NEDOKONČÍ inštalácia.

2 Inštaláciu

100 %-né nabitie batérie sa dosiahne 
po 4 hodinách nabíjania. 

Nejaký čas môže trvať, kým uvidíte,  že  
prebieha nabíjanie. Kapacita napájania vášho
digitálneho audioprehrávača sa mohla počas
transportu a používania úplne spotrebovať.

Aby ste mohli tento produkt optimálne
využiť, nainštalujte si program Musicmatch
Jukebox.  

Pripojte menšiu koncovku vášho USB kábla
do Digitálny audioprehrávač, väčšiu koncovku
do USB portu počítača.

Slovensky
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5
Bezpečne odpojte prehrávač a
tešte sa z hudby v pohybe 

4 Prenos
V okne Prieskumníka systému
Windows sa prehrávač zobrazí ako
vymeniteľný disk. Môžete veselo
kopírovať súbory z počítača na
prehrávač a naopak.

6 Zapnite

Bezpečne odpojte vaše zariadenie tak, že na paneli úloh kliknete
na tlačidlo .   

Používatelia systému WINDOWS 98SE: K dispozícii nie je
žiadna ikona   
Po dokončení prenášania súborov jednoducho odpojte zariadenie.  

Pripojte dodané slúchadlá do digitálneho audioprehrávača.

Zatlačte a podržte 2; a prehrávač sa zapne.  

Zatlačte a podržte 2; a prehrávač sa vypne.  

7 Hlavné menu
Po zapnutí zariadenia uvidíte základnú ponuku. že podržíte
stlačené tlačidlo MENU. Zobrazí sa základná ponuka.   
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Hudobná knižnica
Z hlavného menu vyberte položku MUSIC (Hudba), aby ste vstúpili do hudobnej knižnice.  
Ak stlačíte 2;, zariadenie bude prehrávať všetku vašu hudbu z hudobnej knižnice v 
abecednom poradí.

Prehrávanie nasledujúcej stopy Stlačte tlačidlo )K

Prehrávanie predchádzajúcej stopy Stlačte tlačidlo J(

Pozastavenie hudby Stlačte tlačidlo 2; počas prehrávania

Vyhľadávanie smerom dopredu Stlačte do polovice a podržte )K

Vyhľadávanie smerom dozadu Press and hold J(

Ovládanie hlasitosti + /  -

Základné činnosti Stlačenie ovládacích prvkov

Zobrazenie Folder (Priečinok) 
1 Pre vstup do obrazovky Folder view(Zobrazenie Priečinok) vyberte v 

hlavnom menu položku Folder.   
Obrazovka Folder zobrazuje vašu hudbu podľa toho, ako ste ju v priečinku usporiadali,
keď ste ju preniesli metódou "chyť a pretiahni". Priečinky a stopy budú 
zoradené v abecednom poradí. 

2 Pomocou klávesy + sa presuňte na nasledujúcu skladbu alebo priečinok.
Pomocou klávesy - sa presuňte na predošlú stopu alebo priečinok.
Pomocou klávesy )K vstúpte do priečinka.
Pomocou klávesy J( sa presuňte o jeden priečinok nahor.
Položku vyberte stlačením klávesy 2;.

3 Prehrávanie všetkých skladieb od zvoleného miesta vo vybranom priečinku 
spustíte voľbou Play(Prehrávať).

Slovensky
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Vytvorenie hlasovej nahrávky
Keď vaše zariadenie nie je pripojené k počítaču, môžete vytvárať hlasové 
alebo rádiové nahrávky.

Vytvorenie hlasovej nahrávky

1 Na spustenie nahrávania hlasu stlačte tlačidlo REC. Zariadenie zobrazí stav nahrávania.

2 Na zastavenie nahrávania hlasu opätovne stlačte tlačidlo REC. Zariadenie zobrazí stav
ukladania. Hlasová nahrávka sa uloží do zariadenia 
(názov súboru  =  VOICE REC > MIC xxx.wav; xxx = číslo stopy).

Režim radio (rádioprijímač) (FM rádio je dos-
tupné iba na niekoľkých regionálnych verziách)
Automatické ladenie

1 Z kmeňovej ponuky vyberte položku RADIO,  aby ste vstúpili do režimu rádio.

2 Stlačte MENU.  Vyberte možnosť Autotune(Automatické ladenie).   
Činnosť potvrdíte stlačením tlačidla 2;.
➔ Zariadenie automaticky vyberie 30 najsilnejších dostupných staníc.

3 Stlačením J( sa posuniete smerom nahor alebo stlačením )K sa  
posuniete smerom nadol k Vaším prednastaveným.

4 Označená predvoľba bude prehrávaná automaticky.

Nahrávanie z FM rádia

1 Z kmeňovej ponuky vyberte položku RADIO,  aby ste vstúpili do režimu rádio.

2 Na spustenie nahrávania FM rádia stlačte tlačidlo REC. Zariadenie zobrazuje stav
nahrávania.

3 Na zastavenie nahrávania FM rádia opätovne stlačte tlačidlo REC.  
Zariadenie zobrazuje stav ukladania.
Vaša FM nahrávka bude uložená do zariadenia  
(názov súboru  =  FM REC > FM-xxx.wav; xxx = číslo stopy).
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