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instrukcja obsługi



Czynności wstępne
Opis głównego menu
Menu Tryb Funkcja

Muzyka odtwarzanie cyfrowych ścieżek audio
Radio FM słuchanie radia FM
Nagrywanie tworzenie lub słuchanie nagrań
Widok folderów przeglądanie plików w folderach
Ustawienia konfiguracja ustawień cyfrowego odtwarzacza audio
Odtwarzanie wyświetlenie aktualnego ekranu odtwarzania

Podłącz i ładuj
Urządzenie GoGear Mix ma wbudowany akumulator, który można 
ładować po podłączeniu do portu USB komputera.
Podłączanie cyfrowego odtwarzacza audio do komputera
1 Wysuń wbudowaną wtyczkę USB ( ) cyfrowego odtwarzacza 

audio.
2 Podłącz wtyczkę USB do dodatkowego portu USB w 

komputerze.
3 Włącz komputer.

Rozpocznie się ładowanie urządzenia GoGear Mix. >

Uwaga
W przypadku pierwszego użycia urządzenie GoGear Mix należy ładować przez 3 godziny.  •
Wyłączenie się animacji i pojawienie się ikony  •  oznacza, że proces ładowania został 
zakończony.

Instalacja oprogramowania
Cyfrowy odtwarzacz audio zawiera następujące oprogramowanie: 

• Philips Device Manager (umożliwia pobranie aktualizacji oprogramowania sprzętowego 
dla cyfrowego odtwarzacza audio)

Po podłączeniu cyfrowego odtwarzacza audio do komputera po raz pierwszy zostanie 
wyświetlone okno podręczne:
1 Wybierz polecenie Install Philips Device Manager (Zainstaluj program Philips Device 

Manager).
2 Postępuj według instrukcji na ekranie, aby zakończyć instalację.



Włącz i wyłącz 
urządzenie 
GoGear Mix.
1 Aby włączyć lub wyłączyć 

urządzenie, przesuń i przytrzymaj 
przycisk z przez około 2 
sekundy.

 
Cyfrowy odtwarzacz audio 
jest wyposażony 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.

Muzyka
Słuchanie muzyki
1 W menu głównym wybierz pozycję .
2 Poruszając się po podmenu, wybierz swoją 

muzykę.
3 Naciśnij przycisk 2;, aby rozpocząć 

odtwarzanie.
Aby wstrzymywać i uruchamiać odtwarzanie, • 
naciskaj przycisk 2;.

Radio
Słuchanie radia FM
1 W menu głównym wybierz pozycję .

Przewód do słuchawek służy jako antena FM.• 
Ręczne dostrajanie stacji radiowej
W trybie  istnieje możliwość ręcznego 
dostrojenia stacji radiowej:
1 Aby wyszukać następny, silniejszy sygnał, naciśnij 

i przytrzymaj przyciski 3 / 4.
2 Aby dostroić częstotliwość, krótko naciśnij 

przyciski 3 / 4.

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 Mix.
3 Wybierz polecenie Install Philips Device Manager (Zainstaluj program Philips Device 

Manager).
4 Postępuj według instrukcji na ekranie, aby zakończyć instalację.



Automatyczne dostrajanie 
zaprogramowanej stacji 
radiowej
Funkcja automatycznego dostrajania 
cyfrowego odtwarzacza audio pomaga 
wyszukać stacje radiowe i zapisać je 
pod odpowiednim numerem.
1 W trybie  wybierz kolejno opcje 

[Stroj. aut.].
Odbiornik przeprowadzi  >
automatyczne strojenie stacji 
radiowych i zapisze ich częstotliwości 
jako dostępne stacje.
Można zaprogramować 20 stacji. >
Aby zatrzymać strojenie  >
automatyczne, naciśnij przycisk O.
Aby wyjść z trybu radia, naciśnij  >
i przytrzymaj przez 2 sekundy 
przycisk O.

Odtwarzanie 
zaprogramowanej stacji 
radiowej
1 W trybie  wybierz 

zaprogramowaną stację.
2 Aby zmienić stację, naciśnij przycisk 

3 lub 4.
3 Aby wyszukać następny, silniejszy 

sygnał, naciśnij i przytrzymaj przez 2 
sekundy przycisk 3 lub 4.

Aby wyjść z trybu radia, naciśnij • 
i przytrzymaj przez 2 sekundy 
przyciskO.

Uwaga: Aby odtwarzać stacje radiowe, 
najpierw należy je zaprogramować.

Nagrania
Nagrywanie audycji 
radiowych FM  
(tylko wybrane wersje!)
1 W menu głównym wybierz kolejno 

 > [Rozpocznij nagrywanie z 
radia].

Aby wstrzymywać i uruchamiać • 
nagrywanie, naciskaj przycisk 2;.

2 Naciśnij O, aby zatrzymać.
3 Naciśnij przycisk 2;, aby zapisać 

nagranie lub naciśnij przycisk O w 
celu anulowania.

Nagrania są zapisywane w  >
odtwarzaczu. (Format nazwy 
pliku: FMRECXXX.WAV, gdzie 
XXX oznacza numer nagrania 
wygenerowany automatycznie).

Nagrania znajdują się w obszarze 
[Biblioteka nagrań] > [Radio FM].

Nagrywanie dźwięku / głosu
Tutaj dowiesz się, jak można 
nagrywać dźwięk lub głos, korzystając 
z wbudowanego mikrofonu (aby 
odszukać lokalizację wbudowanego 
mikrofonu, patrz część Opis):
1 W menu głównym wybierz kolejno 

 > [Rozpocznij nagrywanie 
notatki głosowej].

Aby wstrzymywać i uruchamiać • 
nagrywanie, naciskaj przycisk 2;.

2 Naciśnij O, aby zatrzymać.



Potrzebujesz pomocy?
Instrukcja obsługi
Zapoznaj się z instrukcją obsługi dołączoną do 
odtwarzacza.
Internet
Odwiedź stronę internetową 
www.philips.com/welcome.

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

Utylizacja urządzenia i wbudowanego akumulatora
To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, 
które nadają się do ponownego wykorzystania.
Jeśli produkt został opatrzony symbolem przekreślonego pojemnika na odpady, oznacza to, że podlega 

on postanowieniom dyrektywy europejskiej 2002/96/WE.
Nigdy nie należy wyrzucać tego produktu wraz z innymi odpadami pochodzącymi 
z gospodarstwa domowego. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi 
utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prawidłowa utylizacja starych 
produktów pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie 
zdrowia.

Produkt zawiera wbudowany akumulator opisany w treści dyrektywy 2006/66/WE, którego nie można 
zutylizować z pozostałymi odpadami domowymi. 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.
Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji baterii. Prawidłowa utylizacja baterii 
pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.

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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3 Naciśnij przycisk 2;, aby zapisać 
nagranie lub naciśnij przycisk O w 
celu anulowania.

Nagrania są zapisywane w  >
odtwarzaczu. (Format nazwy 
pliku: VOICEXXX.WAV, gdzie 
XXX oznacza numer nagrania 
wygenerowany automatycznie).

Nagrania znajdują się w obszarze 
[Biblioteka nagrań] > [Głos].

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