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* R
 adio: Ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych regionach.
Nagrywanie audycji radiowej: Ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych regionach.
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Czy istnieje instrukcja obsługi
odtwarzacza?

Dokładną instrukcję obsługi i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (FAQ)
dołączono do odtwarzacza. Te same pliki możesz również pobrać ze strony internetowej:
www.philips.com/support

Zarejestruj swój produkt

Zarejestrowanie produktu na stronie www.philips.com/welcome umożliwi otrzymywanie
powiadomień o darmowych uaktualnieniach.

Nie zapomnij o uaktualnieniach

Jesteśmy pewni, że nasz produkt będzie Ci służył przez długi czas. Aby zapewnić optymalne
działanie, zalecamy regularne logowanie na stronie internetowej www.philips.com/support
i sprawdzanie dostępności darmowych uaktualnień oprogramowania oraz programu
Firmware Manager dla danego produktu. Pobranie tych materiałów pomoże zoptymalizować
działanie urządzenia i umożliwi korzystanie z nowych formatów plików audio w przyszłości.
Ciesz się nowymi muzycznymi wrażeniami!
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Słuchawki

Philips GoGear audio player
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1 Install
2 Connect
and charge
3 Transfer
4 Enjoy

Skrócona instrukcja obsługi
Inne potrzebne urządzenia

Komputer

Komputer wyposażony w:
Windows 2000, XP lub Vista
Procesor Pentium III 800 MHz lub szybszy
128 MB RAM
500 MB wolnego miejsca na dysku twardym
Port USB
Połączenie z Internetem (preferowane)
Przeglądarka Microsoft Internet Explorer 6.0
lub nowsza
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Opis przycisków sterujących
i połączeń
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Gniazdo słuchawek
Mikrofon
Wstecz o jeden poziom
(przytrzymaj, aby wrócić do menu
głównego)
d z / 2; Włączanie / Wyłączanie
Odtwarzanie / Nagrywanie /
Wstrzymywanie
Zatwierdzanie wyboru
Przytrzymaj suwak, aby zablokować/
e
suwak odblokować wszystkie przyciski
(oprócz + / -)
f Reset
Złącze USB
g
h1
Przeskakiwanie do tyłu (przytrzymaj,
aby szybko przejść do określonego
miejsca)
Przeskakiwanie do przodu
2
(przytrzymaj, aby szybko przejść do
określonego miejsca)
+/W menu: przewijanie w górę / w dół
(przytrzymaj, aby przewijać szybko)
Na wyświetlaczu: zwiększanie /
zmniejszanie głośności (przytrzymaj,
aby szybko zwiększyć lub zmniejszyć
głośność)

ap
b MIC
cO

B

A

Instalacja

pl

1

1 Podłącz miniwtyczkę dołączonego przewodu USB do odtwarzacza.
2 Podłącz standardową wtyczkę USB dołączonego przewodu do komputera.
3 W okienku podręcznym wybierz polecenie Install Philips Device Manager
(Zainstaluj program Philips Device Manager).
4 Postępuj według instrukcji na ekranie, aby zakończyć instalację programu Philips
Device Manager.
Jeżeli okienko podręczne nie wyświetla się automatycznie:
1 Wybierz pozycję Mój komputer (Windows XP / Windows 2000) / Komputer
(Windows Vista).
2 Prawym przyciskiem myszy kliknij element Philips GoGear SA19XX.
3 Wybierz polecenie Install Philips Device Manager (Zainstaluj program Philips
Device Manager).
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Podłączanie i ładowanie

A Podłączanie do komputera PC

Po podłączeniu odtwarzacza do komputera rozpoczyna się automatyczne
ładowanie akumulatora.

1 Przed pierwszym uruchomieniem odtwarzacza ładuj akumulator przez co
najmniej 5 godzin.
>> Akumulator ładuje się całkowicie w ciągu 4 godzin oraz w 80% w ciągu 2 godzin.
2 Podłącz jeden koniec dołączonego przewodu USB do portu mini USB w
podstawie odtwarzacza, zaś drugi koniec przewodu podłącz do komputera.
>> Ładowanie akumulatora rozpocznie się niezwłocznie po podłączeniu odtwarzacza
do komputera.
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B Odczytywanie wskaźnika poziomu naładowania akumulatora
w odtwarzaczu

Oznaczenia szacowanego poziomu naładowania akumulatora:
Całkowicie
naładowany

Pozostało dwie
trzecie energii

Połowa
energii

Niski poziom

Rozładowany

Uwaga W przypadku niemal całkowitego rozładowania akumulatora pojawi
się migające ostrzeżenie o niskim poziomie energii akumulatora. Wszystkie
ustawienia odtwarzacza i nieskończone nagrania zostaną zapisane w pamięci, a
odtwarzacz wyłączy się w ciągu niespełna 60 sekund.

3

Przesyłanie

Odtwarzacz zostanie wyświetlony jako nowe urządzenie pamięci masowej USB
w Eksploratorze Windows. Połączenie USB umożliwia porządkowanie plików
znajdujących się w odtwarzaczu oraz przesyłanie do urządzenia plików z komputera.

A Przesyłanie plików muzycznych

1 Kliknij i zaznacz jeden lub kilka utworów, które mają zostać przesłane między
odtwarzaczem a komputerem.
2 Przeciągnij i upuść pliki we właściwym miejscu, aby je przesłać.
Wskazówka Aby przesyłać całe płyty CD do odtwarzacza, należy
skorzystać z programów, takich jak Windows Media Player w celu zgrania
(skonwertowania) utworów na płytę CD w formacie MP3/WMA. Pliki można
kopiować do odtwarzacza cyfrowego za pomocą Eksploratora Windows.
Darmowe wersje tych programów można pobrać z Internetu.
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Korzystanie

A Włączanie i odtwarzanie

Aby włączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk z/2;, aż na wyświetlaczu
pojaw i się logo firmy Philips.
Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk z/2;, aż na wyświetlaczu
pojawi się napis „Bye”.
Wskazówka Jeśli żadne pliki nie są odtwarzane i w ciągu 10 minut nie
zostanie naciśnięty żaden przycisk, odtwarzacz wyłączy się automatycznie.

B Menu główne

Music
Radio*
Recording
Widok folderu
Ustawienia
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Odtwarzanie cyfrowych utworów muzycznych
Słuchanie radia FM
Nagrywanie lub słuchanie nagrań
Przeglądanie plików w folderach
Konfiguracja ustawień odtwarzacza

* Radio: Ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych regionach.
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C Nawigacja w menu

Odtwarzacz wyposażony jest w intuicyjny system menu, który zapewnia dostęp do
ustawień i funkcji.
Cel

Czynność

Powrót do poprzedniego menu
Powrót do menu głównego
Przeglądanie menu
Przewijanie listy
Wybór opcji

Naciśnij
Naciśnij
Naciśnij
Naciśnij
Naciśnij

przycisk O
i przytrzymaj przycisk O
przycisk 2; lub O
przycisk + lub przycisk 2;
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Tryb muzyczny

(dotyczy również trybu odtwarzania nagrań)

Odtwarzacz jest wyposażony w następujące opcje trybu muzycznego:
Cel
Odtwarzanie /
wstrzymanie muzyki
Przejście do
następnego pliku audio
Powrót do
poprzedniego menu
plik audio

Czynność
Naciśnij przycisk 2;
Naciśnij przycisk 2
Naciśnij przycisk 1

Książki audio

Cel
Szybkie przewijanie do
przodu
Szybkie przewijanie
do tyłu
Powrót do
przeglądania numerami
Zwiększanie głośności
Zmniejszanie głośności

Czynność
Naciśnij i przytrzymaj
przycisk 2
Naciśnij i przytrzymaj
przycisk 1
Naciśnij przycisk O
Naciśnij przycisk +
Naciśnij przycisk -

Urządzenie SA19 obsługuje książki w formacie audio. Aby używać tej funkcji, pobierz program
AudibleManager ze strony internetowej audible.com. Program AudibleManager pozwala
na zarządzanie cyfrową zawartością książek audio.
Wejdź na stronę audible.com i zarejestruj program. Instrukcje wyświetlane na ekranie
przeprowadzą przez proces pobierania programu AudibleManager.
Książki audio można wyszukiwać według tytułu lub autora.
Podczas słuchania książki audio nawigacja jest identyczna jak w przypadku każdego innego pliku
audio.
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Aby wejść do trybu radia, wybierz w menu głównym opcję

pl

Radio*

.

Podłączanie słuchawek

Dołączone słuchawki służą jako antena radiowa. Aby uzyskać optymalną jakość odbioru, należy
koniecznie podłączyć je do odtwarzacza.

Strojenie automatyczne
1 W menu Radio
wybierz pozycję Automatyczne strojenie.
>> Odbiornik przeprowadzi automatyczne strojenie stacji radiowych i zapisze ich częstotliwości
jako dostępne stacje.
Radio umożliwia zaprogramowanie maksymalnie 20 stacji radiowych.

Odtwarzanie zaprogramowanej stacji radiowej

1 W menu Radio
wybierz pozycję Pamięć.
2 Za pomocą przycisków +/- wybierz stację i naciśnij przycisk 2;, aby rozpocząć słuchanie.
3 Aby zmienić stację, naciśnij przyciski 1/2.
Aby wyjść z trybu radia, naciśnij i przytrzymaj przycisk O.

Nagrywanie audycji radiowej FM* podczas słuchania radia

1 Naciśnij raz lub kilkakrotnie przycisk O, aby wejść do menu Radio .
2 Wybierz polecenie Start FM Recording (Rozpocznij nagrywanie audycji radiowej).
3 Naciśnij przycisk 2;, aby rozpocząć nagrywanie.
Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij przycisk O.
4 Naciśnij przycisk 2;, aby zapisać nagranie.
5 Aby wyjść z trybu radia, naciśnij i przytrzymaj przycisk O.

* Radio: Ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych regionach.
Nagrywanie audycji radiowej: Ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych regionach.
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Nagrania

Za pomocą odtwarzacza możesz również nagrywać dźwięk.

Nagrywanie

1 W menu głównym wybierz polecenie

> Rozpocznij nagrywanie notatki głosowej.

>> Odtwarzacz rozpoczyna nagrywanie, a wyświetlacz pokazuje postęp rejestracji dźwięku.
2 Aby wstrzymać nagrywanie, naciśnij przycisk 2;.
3 Naciśnij przycisk O, aby zatrzymać.
4 Naciśnij przycisk 2;, aby zapisać nagranie lub naciśnij przycisk O w celu anulowania.
>> Nagrania zostaną zapisane w odtwarzaczu. (Format nazwy pliku: VOICEXXX.WAV, gdzie XXX
oznacza numer nagrania wygenerowany automatycznie).
5 Plik możesz znaleźć, wybierając kolejno
> Recording library (Biblioteka nagrań) > Głos.
Wskazówka Nagrywanie można wstrzymać i ponownie uruchomić w dowolnym
momencie za pomocą przycisku 2;.
Uwaga Informacje na temat nagrywania audycji radiowej można znaleźć w części Radio.

Odtwarzanie nagrań
> Recording library (Biblioteka nagrań) >
W menu głównym wybierz kolejno
Głos lub FM radio*.
1 Wybierz nagranie, które chcesz odsłuchać.
2 Naciśnij przycisk 2;, aby zatwierdzić.
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* Nagrywanie audycji radiowej: Ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych regionach.
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Rozwiązywanie problemów
Jak przywrócić ustawienia domyślne odtwarzacza?

Wsuń szpilkę lub inny ostro zakończony przedmiot do otworu przywracania ustawień domyślnych
w podstawie odtwarzacza. Przytrzymaj, aż urządzenie wyłączy się.

Jeśli nie uda się rozwiązać problemu, skorzystaj z programu Device
Manager, aby przywrócić działanie odtwarzacza:

1 Uruchom program Philips Device Manager, klikając kolejno Start > Programy >
Philips Digital Audio Player > SA19XX > Philips SA19XX Device Manager
w komputerze.
2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk O podczas łączenia się odtwarzacza z komputerem.
3 Trzymaj ten przycisk, aż program Philips Device Manager rozpozna odtwarzacz
i wejdzie w tryb przywracania.
4 Kliknij przycisk Repair (napraw) i wykonuj polecenia programu Device Manager.
5 Po naprawie odtwarzacza odłącz go od komputera i uruchom ponownie.
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Potrzebujesz pomocy?
Instrukcja obsługi

Zapoznaj się z instrukcją obsługi dołączoną do odtwarzacza.

W Internecie

Odwiedź stronę internetową www.philips.com/welcome.

Utylizacja zużytych urządzeń z wbudowanym
akumulatorem

Wszystkie nasze produkty zostały zaprojektowane i wykonane w oparciu o wysokiej jakości materiały i podzespoły,
które poddane recyklingowi mogą być ponownie użyte.
Umieszczony na produkcie symbol przekreślonego pojemnika na śmieci na kółkach oznacza zgodność z
dyrektywą Unii Europejskiej 2002/96/WE. Ponadto na produkcie może również znajdować się symbol
chemiczny, który oznacza, że produkt ten spełnia wymagania określone w dyrektywie o ochronie środowiska
dotyczącej substancji chemicznych.
Nigdy nie należy wyrzucać tego produktu wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.
Dowiedz się lub zapytaj sprzedawcę o bezpieczny dla środowiska recykling oraz obowiązujące przepisy
lokalne. Ścisłe przestrzeganie wytycznych w tym zakresie pomaga chronić środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie.
Produkt zawiera wbudowany akumulator objęty dyrektywą Unii Europejskiej 2006/66/WE, którego nie wolno
wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi.
Aby zapewnić bezpieczeństwo i prawidłowe działanie produktu, produkt należy przynieść do specjalnego punktu
zbiórki odpadów lub centrum serwisowego, w którym pracownik usunie lub wymieni akumulator w sposób
pokazany w instrukcji obsługi.
Zalecamy zapoznanie się z lokalnymi przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki akumulatorów, ponieważ ich
odpowiednia utylizacja przyczynia się do zapobiegania negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.
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