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Bir kılavuz var mı?

Cihazınızla aynı pakette, ayrıntılı kullanım kılavuzu ve oynatıcınızla ilgili SSS bulunmaktadır. Aynı
dosyaları ayrıca aşağıdaki Internet sitesinden indirebilirsiniz: www.philips.com/support

Ürününüzü kaydettirin

Ürününüzü daha sonra yükseltebileceğinizden, yeni ücretsiz yükseltmeler çıktığında sizi
haberdar edebilmemiz için ürünü www.philips.com/welcome adresinde kaydettirmenizi
öneririz.

Yükseltmeleri unutmayın

Bu ürünü uzun zaman zevkle kullanacağınızdan eminiz. En iyi performansı elde etmek
için, ürününüzle ilgili ücretsiz en yeni yazılım ve Firmware Manager güncellemelerini
bulabileceğiniz www.philips.com/support adresini düzenli olarak ziyaret etmenizi öneririz.
Bu yüklemeler, ürününüzün performansını en iyi duruma getirir ve yeni çıkan ses formatları
için destek sağlar.
Yeni müzik deneyiminizin keyfini çıkarın.
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Hızlı başlangıç kılavuzu
Diğer gereksinimler

Bilgisayar

Bilgisayar aşağıdakilere sahip olmalıdır:
Windows 2000, XP veya Vista
Pentium III 800MHz işlemci veya üzeri
128 MB RAM
500MB Sabit Disk alanı
USB Portu
Internet bağlantısı (tercih edilir)
Microsoft Internet Explorer 6.0 veya üzeri
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Kontroller ve bağlantılar hakkında
genel bilgiler
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Kulaklık jakı
Mikrofon
Bir seviye geriye (kök menüye
dönmek için basılı tutun)
Açma / Kapama
Oynatma/Kayıt / Duraklatma
Seçimi onaylama
Tüm tuşları (+/- hariç)
kilitlemek/tuşların kilidini açmak
için sürgüyü kaydırın
Sıfırlama
USB konektörü
Geri atlama (hızlı atlama
için basılı tutun)
İleri atlama (hızlı atlama
için basılı tutun)
Menülerde: yukarı/aşağı gitme
(hızlı ilerleme için basılı tutun)
Oynatma ekranında: Ses seviyesi
artırma / azaltma (hızlı artırma /
azaltma için basılı tutun)

1
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Kurulum
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Birlikte gelen kablonun mini USB fişini oynatıcıya bağlayın.
Birlikte gelen kablonun standart USB fişini bilgisayarınıza bağlayın.
Açılan pencereden Install Philips Device Manager seçeneğini seçin.
Philips Device Manager kurulumunu tamamlamak için ekrandaki talimatları
uygulayın.

Açılır pencere otomatik olarak görüntülenmezse:
1 Bilgisayarım (Windows XP / Windows 2000) / Bilgisayar (Windows Vista)
öğesini seçin.
2 Philips GoGear SA19XX öğesini sağ tıklatın.
3 Install Philips Device Manager öğesini seçin.
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Bağlantı ve şarj

A Bilgisayar bağlantısı

Bilgisayara bağladığınızda cihaz, otomatik olarak şarj olur.

1 İlk kullanımdan önce cihazı en az 5 saat süreyle şarj edin.
>> Pil, 4 saatin sonunda %100, 2 saatin sonunda %80 şarj olur.
2 Birlikte verilen USB kablosunu, cihazın alt kısmında bulunan mini USB bağlantı
noktasına ve diğer ucunu bilgisayarınıza bağlayın.
>> Cihaz, bilgisayarınıza bağlanır bağlanmaz şarj olmaya başlayacaktır.

B Cihazınızın pil seviye göstergesini okuyun

Pilinizin yaklaşık güç seviyeleri aşağıdaki şekillerde gösterilir:
Dolu

Üçte ikisi dolu

Yarısı dolu

Düşük

Boş

Note Piller hemen hemen boşaldığında zayıf pil ekranı yanıp söner. Müzik
çalar, tüm ayarları ve tamamlanmamış kayıtları kaydeder ve 60 saniyeden daha
kısa bir süre içinde kapanır.

124

Aktarım
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Cihaz, Windows Explorer'da yığın depolama cihazı olarak görünür. USB bağlantısı
sırasında dosyaları düzenleyebilir ve cihazınıza müzik aktarabilirsiniz.

A Müzik aktarın

1 Cihazla bilgisayar arasında aktarmak üzere, bir veya daha fazla şarkıyı tıklatarak
vurgulayın.
2 Aktarmayı tamamlamak için sürükle ve bırak işlemini kullanın.
Tip Cihaza müzik CD'leri aktarmak için Windows Media Player gibi yazılımlar
kullanarak müzik CD'nizdeki parçaları MP3/WMA dosyalarına dönüştürün.
Windows Explorer ile dosyaları dijital ses cihazına kopyalayın. Bu programların
ücretsiz sürümleri Internet'ten yüklenebilir.
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Keyfini çıkarın

A Açın ve çalın

Açmak için, ekranda Philips logosu görünene kadar z/2; düğmesine basın.
Kapatmak için, ekranda ‘Hoşçakalın’ mesajı görünene kadar z/2; düğmesine basın.
Tip Kullanılmıyorsa ve 10 dakika süreyle herhangi bir tuşa basılmazsa cihaz,
otomatik olarak kapanır.
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B Ana menü

Müzik
Radyo*
Kayıtlar
Klasör görüntüleme
Ayarlar

Dijital müzik parçalarınızı çalın
FM radyo dinleyin
Kayıt oluşturun ya da dinleyin
Klasörlerdeki dosyaları görüntüleyin
Oynatıcının ayarlarını değiştirin

C Menüde gezinme

Cihazınızda, size çeşitli ayarlar ve işlemlerde kılavuzluk edecek sezgisel bir menü
gezinme sistemi bulunmaktadır.
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Amaç

Eylem

Önceki menüye dönme
Ana menüye dönme
Menülere gözatma
Listede gezinme
Bir seçim yapma

O tuşuna basın
O tuşunu basılı tutun
2; veya O tuşuna basın
+ veya - tuşuna basın
2; tuşuna basın

* Radyo: Bu özellik sadece bazı bölgelerde kullanılabilir.

(ayrıca kayıtlar için çalma modu)
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Müzik modu

Oynatıcı aşağıdaki müzik modu seçeneklerine sahiptir:
Amaç
Müzik Oynatma /
Duraklatma
Bir sonraki ses
dosyasına atlama
Önceki menüye dönme
ses dosyası

Eylem
2; tuşuna basın
2 tuşuna basın
1 tuşuna basın

Amaç
Hızlı ileri sarma
Hızlı geri sarma
Gözatmaya dönme
menü
Ses seviyesini artırma
Ses seviyesini azaltma

Eylem
2 tuşunu basılı tutun
1 tuşunu basılı tutun
O tuşuna basın
+ tuşuna basın
- tuşuna basın

Sesli kitaplar

SA19, sesli kitapları destekler. Bu özelliği kullanabilmek için audible.com adresinden
AudibleManager yazılımını indirmeniz gerekir. AudibleManager ile sesli kitaplarınızın dijital
içeriğini yönetebilirsiniz.
audible.com sitesine gidin ve kaydolun. Ekranda verilen talimatları izleyerek AudibleManager
yazılımını indirin.
Sesli kitapları kitap veya yazar adına göre arayabilirsiniz.
Sesli kitabı dinlerken herhangi bir ses dosyasıyla aynı yolla gezinebilirsiniz.
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Radyo*

Radyo moduna girmek için ana menüde

öğesini seçin.

Kulaklıkların bağlanması

Birlikte verilen kulaklıklar radyo anteni işlevi görür. Optimum yayın alımı için kulaklıkları düzgün
şekilde bağladığınızdan emin olun.

Otomatik ayar
1 Radyo menüsünden , Otomatik ayar seçimini yapın.
>> Radyo istasyonları otomatik olarak ayarlanır ve frekanslar hafızaya kaydedilir.
Radyo 20 adete kadar istasyon ayarını hafızada saklayabilir.

Bellekteki bir radyo istasyonunu çalma

1 Radyo menüsünden
Kayıtlılar seçimini yapın.
2 Kayıtlı istasyon seçimini yapmak için +/- tuşlarına, çalmaya başlamak için 2; tuşuna basın.
3 Bir başka kayıtlı istasyona geçmek için 1/2 tuşlarına basın.
Radyodan çıkmak için O tuşuna uzun basın.

Radyo çalarken FM radyo'dan* kayıt yapma

1 Radyo menüsüne
girmek için O tuşuna bir veya birkaç kez basın.
2 FM Kaydını Başlat seçimini yapın.
3 Kayıt işlemini başlatmak için 2; tuşuna basın.
Kaydı durdurmak için O tuşuna basın.
4 Kaydı kaydetmek için 2; tuşuna basın.
5 Radyodan çıkmak için O tuşuna uzun basın.

* Radyo: Bu özellik sadece bazı bölgelerde kullanılabilir.
128FM radyo kaydı: Bu özellik sadece bazı bölgelerde kullanılabilir.
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Kayıtlar

Cihaz ile ses kaydı yapabilirsiniz.

Kayıt yapın

1 Ana menüden

> Ses kaydını başlat seçimini yapın.

>> Cihaz kayda başlar ve kayıt ekranını gösterir.
2 Duraklatmak için 2; tuşuna basın.
3 Durdurmak için O tuşuna basın.
4 Kaydı kaydetmek için 2; tuşuna, iptal etmek için O tuşuna basın.
>> Kayıtlar cihaza kaydedilecektir. (Dosya adı formatı: VOICEXXX.WAV, XXX otomatik olarak
oluşturulacak olan kayıt numarasıdır.)
5 Bu dosyayı, > Kayıt kütüphanesi > Ses altında bulabilirsiniz.
İpucu 2; düğmesine basarak bir kaydı istediğiniz zaman duraklatabilir ve yeniden
başlatabilirsiniz.
Not FM radyo'dan* kayıt yapmak için bkz. bölüm Radyo.

Kayıtların oynatılması
> Kayıt kütüphanesi > Ses veya FM radyo* seçimini yapın.
Ana menüde
1 Dinlemek istediğiniz kaydı seçin.
2 Onaylamak için 2; tuşuna basın.

* FM radyo kaydı: Bu özellik sadece bazı bölgelerde kullanılabilir.
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Sorun Giderme Yardıma mı ihtiyaç
Oynatıcımı nasıl sıfırlarım?
duyuyorsunuz?
Cihazın alt kısmında bulunan sıfırlama
deliğine bir iğne veya sivri uçlu bir
nesne sokun. Oynatıcı kapanana kadar
basılı tutun.

Kullanıcı Kılavuzu

Cihazınızla birlikte gelen kullanım kılavuzuna başvurun.

Çevrimiçi
Yukarıdakiler işe yaramazsa, www.philips.com/welcome adresini ziyaret edin
cihazınızı kurtarmak için
Device Manager uygulamasını
kullanmanız gerekebilir:
1 Bilgisayarınızda, Başlat >
Programlar > Philips Dijital
Müzik Çalar > SA19XX
> Philips SA19XX Device
Manager yolunu izleyerek Philips
Device Manager uygulamasını
başlatın.
2 Cihazınız bilgisayarınıza bağlanırken
O tuşunu basılı tutun.
3 Philips Device Manager cihazınızı
tanıyana ve kurtarma moduna
girene kadar tuşu basılı tutun.
4 Onar tuşuna basın ve Device
Manager tarafından verilen
talimatları izleyin.
5 Onarıldıktan sonra cihazınızı
bilgisayardan çıkarıp yeniden
başlatın.
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Eski ürününüzün ve
tümleşik pilin atılması

Tüm ürünlerimiz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden
kullanılabilen, yüksek kalitede malzeme ve parçalardan tasarlanmış
ve üretilmiştir.
Bir ürünün üzerindeki çarpı işaretli tekerlekli çöp kutusu
işareti o ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi
kapsamında olduğu anlamına gelir. Bu simge ayrıca bir
kimyasal simgesiyle birlikte kullanılabilir, bu da ürünün o
kimyasal için çevre yönergesine uygun olduğu anlamına gelir.
Ürününüzü asla evsel atıklarla birlikte atmayın. Çevre
açısından güvenli geri dönüşüm yönetmelikleriyle ilgili bilgi edinin
veya yerel satıcınıza danışın. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin
doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde
olumsuz etkilere yol açılmasını önlemeye yardımcı olur.
Ürününüz, 2006/66/EC sayılı Avrupa Yönergesi
kapsamında olan ve normal evsel atıklarla birlikte
atılmayan bir dahili şarj edilebilir pil içerir.
Ürününüzün çalışır durumda kalmasını ve güvenliğini
sağlamak için, ürününüzü her zaman pilinin uzmanlar tarafından
kullanım kılavuzunda gösterilen şekilde çıkarılacağı / değiştirileceği
resmi toplama noktalarına ve servis merkezlerine götürün:
Lütfen pillerin ayrı toplanması ile ilgili yerel kurallar hakkında bilgi
edinin çünkü pillerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığına
zarar vermesini önleyecektir.
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