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Komma igång
Översikt över huvudmenyn
Meny Läge To

Musik spela upp digitala ljudspår
FM-radio lyssna på FM-radio
Inspelning skapa eller lyssna på inspelningar
Mappvy visa filerna i mappar
Inställningar anpassa inställningarna för den digitala ljudspelaren
Nu spelas visa den aktuella uppspelningsskärmen

Ansluta och ladda
GoGear Mix har ett inbyggt batteri som kan laddas via USB-porten 
på en dator.
Ansluta den digitala ljudspelaren till en dator
1 Skjut ut den inbyggda USB-kontakten ( ) från den digitala 

ljudspelaren.
2 Anslut USB-kontakten till en ledig USB-port på datorn.
3 Slå på datorn.

GoGear Mix laddas. >

Obs!
Låt din GoGear Mix laddas i 3 timmar första gången. •
Laddningsanimeringen stannar och ikonen  •  visas när laddningen är slutförd.

Installera program
Den digitala ljudspelaren innehåller följande programvara: 

• Philips Device Manager (hjälper dig att hämta uppdateringar av fast programvara till din 
digitala ljudspelare)

När du ansluter din digitala ljudspelare till datorn första gången visas ett popupfönster:
1 Välj Install Philips Device Manager.
2 Slutför installationen genom att följa instruktionerna på skärmen.



Slå på och stänga av 
GoGear Mix
1 Skjut och håll z intryckt i ca 2 

sekunder för att växla mellan på och 
av.

 
Den digitala ljudspelaren är försedd 
med ett lås som förhindrar att den 
används av misstag.
1 Om du vill låsa knapparna medan du 

använder spelaren för uppspelning 
för du skjutreglaget till läget .

Alla knappar utom volymknapparna  >
är låsta och i teckenfönstret visas 
en låsikon.

2 Om du vill låsa upp knapparna igen 
för du skjutreglaget till mittläget.

Musik
Lyssna på musik
1 Välj  på huvudmenyn.
2 Navigera i undermenyerna och välj musik.
3 Spela genom att trycka på 2;.

Tryck på • 2; om du vill växla mellan paus 
och uppspelning.

Radio
Lyssna på FM-radio
1 Välj  på huvudmenyn.

Hörlurssladden fungerar som FM-antenn.• 
Ställa in en radiokanal manuellt
I läget  kan du ställa in en radiokanal manuellt:
1 Sök efter nästa starka signal genom att hålla 

3 / 4 intryckt.
2 Finjustera frekvensen genom att trycka 

snabbt på 3 / 4.

Om fönstret inte visas automatiskt:
1 Välj Den här datorn (Windows XP/Windows 2000)/Datorn (Windows Vista).
2 Högerklicka på Philips GoGear Mix.
3 Välj Install Philips Device Manager.
4 Slutför installationen genom att följa instruktionerna på skärmen.



Automatisk inställning av 
snabbvalskanaler
Med funktionen för automatisk 
inställning på din digitala ljudspelare 
hittar du radiokanaler och kan spara 
dem under snabbvalsnumren.
1 I läget  väljer du [Autom. inst].

Radion söker automatiskt efter  >
radiostationer och sparar 
frekvenserna som förinställningar.
Det finns 20 snabbval tillgängliga. >
När du vill stoppa automatisk  >
kanalinställning trycker du på O.
Om du vill stänga radioläget håller  >
du O intryckt i 2 sekunder.

Spela en snabbvalskanal
1 I läget  väljer du en snabbvalskanal.
2 Byt till en annan förinställd kanal 

genom att trycka på 3 eller 4.
3 Sök efter nästa starka signal genom 

att hålla 3 eller 4 intryckt i 2 
sekunder.

Om du vill stänga radioläget håller • 
du O intryckt i 2 sekunder.

Obs! Om du vill spela 
snabbvalskanaler måste du först spara 
radiokanaler som snabbval.

Inspelningar
Spela in från FM-radio  
(fungerar endast med vissa versioner!)
1 På huvudmenyn väljer du  > 

[Starta FM-radioinspelning].
Tryck på • 2; för att växla mellan 
paus och inspelning.

2 Stoppa genom att trycka på O.
3 Spara inspelningen genom att trycka 

på 2; eller avbryt genom att trycka 
på O.

Inspelningarna är sparade på  >
spelaren. (Filnamnsformat: 
FMRECXXX.WAV, där XXX är 
inspelningsnumret som genereras 
automatiskt.)

Du hittar dina inspelningar under 
[Inspelningsbibliotek] > 
[FM-radio].

Spela in ljud/röster
Så här kan du spela in ljud/röster med 
den inbyggda mikrofonen (i avsnittet 
Översikt hittar du information om 
den inbygga mikrofonens placering):
1 På huvudmenyn väljer du  > 

[Starta röstinspelning].
Tryck på • 2; för att växla mellan 
paus och inspelning.

2 Stoppa genom att trycka på O.



Behöver du hjälp?
Bruksanvisning
Läs i användarhandboken som finns på 
spelaren.
Online
Gå till www.philips.com/welcome

Registrera produkten
Eftersom du har möjlighet att uppgradera 
produkten rekommenderar vi att du 
registrerar den på www.philips.com/welcome 
så att vi kan informera dig så fort det finns 
nya kostnadsfria uppgraderingar att hämta.

Återvinna produkten och det inbyggda batteriet
Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan 
återvinnas och återanvändas.

Symbolen med en överkryssad soptunna som finns på produkten innebär att produkten 
följer EU-direktivet 2002/96/EC:
Kassera aldrig produkten med annat hushållsavfall. Ta reda på de lokala reglerna om 
separat insamling av elektriska och elektroniska produkter. Genom att kassera dina gamla 
produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska möjliga negativa effekter på miljö och 
hälsa.

Produkten innehåller ett inbyggt laddningsbart batteri som följer EU-direktivet 2006/66/EC och den 
kan inte kasseras med normalt hushållsavfall. För att säkerställa funktionen och säkerheten för din 
produkt ska du lämna in produkten till en officiell återvinningsstation eller ett serviceombud där en 
fackman kan ta bort eller ersätta batteriet enligt bilden i användarhandboken.
Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av batterier. Genom att kassera dina batterier på 
rätt sätt kan du bidra till att minska möjliga negativa effekter på miljö och hälsa.

Specifikationerna kan ändras utan att detta meddelas i förväg.  
Varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller 
respektive ägare  
© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V. 
Med ensamrätt.  www.philips.com

Tryckt i Kina
wk9045

3 Spara inspelningen genom att trycka på 2; 
eller avbryt genom att trycka på O.

Inspelningarna är sparade på spelaren.  >
(Filnamnsformat: VOICEXXX.WAV, där 
XXX är inspelningsnumret som genereras 
automatiskt.)

Du hittar dina inspelningar under 
[Inspelningsbibliotek] > [Röst].

www.philips.com/welcome
www.philips.com/welcome
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