Odtwarzacz audio Philips GoGear

SA1MUS04
SA1MUS08
SA1MUS16
SA1MUS32

Skrócona
instrukcja obsługi

Potrzebujesz pomocy?

Odwiedź stronę internetową
www.philips.com/welcome.
Znajdziesz tam komplet materiałów pomocniczych, np. instrukcję
obsługi, najnowsze wersje oprogramowania i odpowiedzi na
najczęściej zadawane pytania.

Zawartość opakowania
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Zarejestruj produkt

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

przewód USB

pl

Zawartość opakowania
Etui

Philips GoGear audio player

Quick start guide

Płyta CD-ROM

Skrócona instrukcja obsługi

* Obrazki są przykładowe. Firma Philips zastrzega sobie prawo do zmiany koloru i kształtu
produktu, bez wcześniejszego powiadomienia.
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Opis przycisków sterujących i
połączeń
a

b

c

d

e
f

naciśnięcie: przejście do
poprzedniego/następnego
naciśnięcie i przytrzymanie:
szybkie przewinięcie do tyłu
lub do przodu
m l k j i h
g MIC
mikrofon
wyświetlacz
h 2;
naciśnięcie: odtwarzanie,
NC
slajd: włączanie i wyłączanie
wstrzymanie lub
funkcji aktywnej redukcji
potwierdzanie
naciśnięcie: cofnięcie o jeden
i O
szumów
poziom
naciśnięcie: przewinięcie w
3/4
naciśnięcie i przytrzymanie:
górę lub w dół
powrót do głównego menu
naciśnięcie i przytrzymanie:
j p
gniazdo słuchawkowe
szybkie przewinięcie w górę
gniazdo USB
k
lub w dół
l RESET naciśnięcie: przywracanie
- VOL +
naciśnięcie: zwiększanie/
ustawień domyślnych
zmniejszanie poziomu głośności
naciśnięcie i przytrzymanie:
urządzenia MUSE
my/
przesunięcie i
szybkie zwiększenie lub
przytrzymanie: włączenie
zmniejszenie poziomu
lub wyłączenie urządzenia
głośności
OPTIONS przeglądanie dostępnych opcji
MUSE
g

a
b
c

d

e
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f 1/2

Menu

Tryb
Muzyka

Funkcja
odtwarzanie utworów muzycznych

Film

odtwarzanie plików wideo

Zdjęcia

wyświetlanie zdjęć

radio FM

słuchanie radia FM

Nagrania

tworzenie lub słuchanie nagrań

Widok folderów

przeglądanie plików w folderach

Czytnik tekstu

odczytywanie plików tekstowych

Ustawienia

konfiguracja ustawień urządzenia MUSE

Now playing

wyświetlenie aktualnego ekranu odtwarzania

pl

Opis głównego menu
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Podłącz i ładuj

1 Podłącz wtyczkę USB dołączonego przewodu USB do
dodatkowego portu USB w komputerze.
2 Podłącz małą wtyczkę przewodu USB do małego gniazda
USB urządzenia MUSE.
3 Włącz komputer.
>> Urządzenie MUSE ładuje się.
Uwaga
• W przypadku pierwszego użycia urządzenie MUSE należy ładować przez 3
godziny.
• Wyłączenie się animacji i pojawienie się ikony
oznacza, że proces
ładowania został zakończony.
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Instalacja oprogramowania

1 Podłącz urządzenie MUSE do komputera.
2 Włóż płytę CD dostarczaną wraz z urządzeniem MUSE do napędu CD-ROM
komputera.
3 Postępuj według instrukcji na ekranie, aby zakończyć instalację oprogramowania.
Jeśli program instalacyjny nie uruchomi się automatycznie:
1 Przejrzyj zawartość płyty CD za pomocą Eksploratora Windows.
2 Kliknij dwukrotnie plik z końcówką „.exe”.
Urządzenie MUSE zawiera także następujące oprogramowanie:
• Philips Device Manager (umożliwia pobranie aktualizacji oprogramowania
sprzętowego dla urządzenia MUSE)
• Media Converter for Philips (umożliwia konwersję i przenoszenie plików
wideo do urządzenia MUSE)
• Windows Media Player (umożliwia konwersję i przenoszenie plików
muzycznych do urządzenia MUSE)
• Odtwarzacz Napster (umożliwia konwersję i przenoszenie plików muzycznych
do urządzenia MUSE)
Ważne
• Pamiętaj o zainstalowaniu oprogramowania znajdującego się na dołączonej
płycie CD-ROM służącego do przesyłania utworów muzycznych i/lub plików
wideo.
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Włączanie i wyłączanie
urządzenia MUSE

1 Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie, przesuń i przytrzymaj przycisk y przez około
2 sekundy.
W urządzeniu MUSE jest dostępny automatyczny tryb gotowości i kończenia pracy,
co umożliwia oszczędzanie energii akumulatora.
Po 10 minutach bezczynności (nie jest odtwarzana muzyka, nie jest naciśnięty żaden
przycisk) urządzenie MUSE wyłącza się.
1 Przesuń i przytrzymaj przycisk y przez około 2 sekundy, aby ponownie włączyć
urządzenie MUSE.
Urządzenie MUSE jest wyposażone w blokadę przycisków zabezpieczającą przed
przypadkowym naciśnięciem:
1 Aby zablokować przyciski podczas odtwarzania, przesuń suwak do pozycji .
>> Wszystkie przyciski, z wyjątkiem przycisków głośności, zostaną zablokowane, zaś na
ekranie pojawi się ikona blokady.
2 Aby ponownie odblokować przyciski, przesuń suwak do pozycji środkowej.

Słuchanie muzyki

1 W menu głównym wybierz opcję , aby przejść w tryb muzyczny.
2 Poruszając się po podmenu, wybierz swoją muzykę.
3 Naciśnij przycisk 2;, aby odtworzyć.
• Naciśnij przycisk 2;, aby wstrzymać lub uruchomić odtwarzanie.
104
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Książki audio

Urządzenie MUSE 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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Odtwarzanie plików wideo

1 W menu głównym wybierz opcję , aby przejść w tryb wideo.
2 Poruszając się po podmenu, wybierz plik wideo.
3 Naciśnij przycisk 2;, aby odtworzyć.
• Naciśnij przycisk 2;, aby wstrzymać lub uruchomić odtwarzanie.
4 Podczas odtwarzania pliku wideo naciśnij i przytrzymaj przyciski 2 lub 1, aby szybko
przewinąć do przodu lub do tyłu.
• Naciśnij przycisk 2;, aby wznowić odtwarzanie.

Słuchanie radia FM

1 Podłącz słuchawki.
2 W menu głównym wybierz opcję , aby przejść w tryb radia.
• Przewód do słuchawek służy jako antena FM.

Ustawienia

Tutaj dowiesz się, jak konfigurować urządzenie MUSE:
W menu głównym wybierz opcję , aby przejść w tryb ustawień.
W menu wykonaj następujące czynności:
1 Naciśnij przycisk 3 / 4, aby wybrać opcję.
2 Naciśnij przycisk 2;, aby zatwierdzić wybór i przejść do kolejnego poziomu (jeśli
jest dostępny).
3 Naciśnij przycisk O , aby powrócić do poprzedniego poziomu.
4 Naciśnij i przytrzymaj przycisk O , aby zamknąć menu .
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1 Upewnij się, że komputer ma połączenie z Internetem.
2 Podłącz urządzenie MUSE do komputera (szczegółowe instrukcje można znaleźć w
części Podłączanie i ładowanie).
3 W komputerze kliknij kolejno: Start > Programy > Philips Digital Audio
Player > Muse Device Manager, aby uruchomić program Philips Device
Manager.
4 Kliknij polecenie Update (Aktualizuj).
>> Program Philips GoGear Muse Device Manager sprawdzi w Internecie dostępność
nowych wersji oprogramowania sprzętowego i zainstaluje je, jeśli będą dostępne.
55 Gdy na wyświetlaczu pojawi się napis Update completed (Aktualizacja
zakończona), kliknij przycisk OK.
66 Odłącz urządzenie MUSE od komputera.
>> Na ekranie urządzenia MUSE pojawi się komunikat Updating firmware (Aktualizacja
oprogramowania sprzętowego).
>> Urządzenie MUSE samoczynnie uruchomi się ponownie po zaktualizowaniu
oprogramowania, po czym będzie gotowe do użytku.

Potrzebujesz pomocy?
Instrukcja obsługi

Zapoznaj się z instrukcją obsługi dołączoną do odtwarzacza.

W Internecie

Odwiedź stronę internetową www.philips.com/welcome.
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Ręczna weryfikacja / aktualizacja
oprogramowania sprzętowego

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.

Poziomy szumu tła i aktywna
redukcja szumów

Hałaśliwe środowisko może bardzo negatywnie wpływać na nasze samopoczucie i
zwiększać stres. Technologia aktywnej redukcji szumów pozwala znacznie zredukować
dźwięki o niskiej częstotliwości, co zapewnia mniejszy poziomu stresu.
Aby w pełni wykorzystać możliwości funkcji aktywnej redukcji szumów
urządzenia MUSE, konieczne jest używanie specjalnych słuchawek i
prawidłowe noszenie elementów dousznych:
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Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Znaki towarowe są własnością firmy Koninklijke Philips Electronics N.V.
lub ich odpowiednich właścicieli.
© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
www.philips.com
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