Philips GoGear müzik çalar
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Hızlı başlangıç
kılavuzu

SA1MXX02B SA1MXX02K
SA1MXX02KN SA1MXX02W
SA1MXX04B SA1MXX04K
SA1MXX04KN SA1MXX04P
SA1MXX04W SA1MXX04WS
SA1MXX08K

Başlarken
Ana menü hakkında genel bilgiler
Menü Mod
Müzik
FM tuner
Kayıt
Klasör görünümü
Ayarlar
Şimdi yürütülüyor

dijital ses parçalarınızı çalın
FM radyo dinleyin
kayıt oluşturun ya da dinleyin
klasörlerdeki dosyaları görüntüleyin
Dijital Müzik Çalar ayarlarını kişiselleştirin
geçerli oynatma ekranını görüntüleyin

Bağlantı ve şarj

GoGear Mix, bilgisayarın USB portu yoluyla şarj edilebilecek dahili
bir pile sahiptir.
Dijital Müzik Çaları bir bilgisayara bağlayın
1 Dijital Müzik Çaların dahili USB soketini (
) dışarı çıkarın.
2 USB fişini, bilgisayarınızdaki boş bir USB portuna bağlayın.
3 Bilgisayarınızı açın.
>>GoGear Mix şarj olmaya başlar.
Not
•• İlk kullanımda, GoGear Mix ürününü 3 saat şarjda bırakın.
•• Şarj işlemi tamamlandığın şarj animasyonu durur ve
simgesi gösterilir.

Yazılımın kurulumu

Dijital Müzik Çalar aşağıdaki yazılıma sahiptir:
• Philips Device Manager (Dijital Müzik Çalar için bellenim güncellemelerini edinmenize
yardımcı olur)
Dijital Müzik Çaları bilgisayarınıza ilk kez bağladığınızda, bir açılır pencere belirir:
1 Install Philips Device Manager öğesini seçin.
2 Kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Açılır pencere otomatik olarak görüntülenmezse:
1 Bilgisayarım (Windows XP / Windows 2000) / Bilgisayar (Windows Vista) öğesini seçin
2 Philips GoGear Mix öğesini sağ tıklatın.
3 Install Philips Device Manager öğesini seçin.
4 Kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

GoGear Mix'i
açmak ve kapatmak
1 Açık ve kapalı modları arasında
seçim yapmak için zdüğmesini
kaydırın ve yaklaşık 2 saniye böyle
tutun.
İstemeden çalışmasını önlemek için
Dijital Müzik Çalarda bir kilitleme
anahtarı bulunmaktadır.
1 Çalarken tuşları kilitlemek için,
sürgüyü konumuna getirin.
>>Ses düzeyi tuşları dışında tüm
düğmeler kilitlenir ve ekranda bir
kilit simgesi gösterilir.
2 Tuşların kilidini açmak için, sürgüyü
orta konuma getirin.

Müzik
Müzik dinleme

1 Ana menüden seçeneğini seçin.
2 Müziğinizi seçmek için alt menülerde gezinin.
3 Çalmak için 2;tuşuna basın.
• Duraklatma ve çalma arasında geçiş yapmak
için 2;tuşuna basın.

Radyo
FM radyo dinleyin

1 Ana menüden seçeneğini seçin.
• Kulaklık kablosu FM anteni görevi görür.

Manuel olarak bir radyo istasyonu
ayarlayın.

modundayken, manuel olarak bir radyo
istasyonu ayarlayabilirsiniz:
1 Bir sonraki güçlü sinyali aramak için 3 /
4tuşlarını basılı tutun.
2 Radyo frekansının ince ayarını yapmak için 3
/ 4 tuşlarına kısa süreyle basın.

Otomatik ayarlı önayarlı
radyo istasyonu

Dijital Müzik Çaların otomatik
ayarlama özelliği, radyo istasyonlarını
bulmanıza ve bunları önayar numaraları
altına kaydetmenize yardımcı olur.
1 modundayken [Otomatik Ayar]
seçimini yapın.
>>Radyo istasyonları otomatik olarak
ayarlanır ve frekanslar hafızaya
kaydedilir.
>>20 önayar bulunmaktadır.
>>Otomatik ayarlamayı durdurmak için
O tuşuna basın.
>>Radyodan çıkmak için O tuşunu 2
saniye basılı tutun.

Önayarlı radyo istasyonunu
çalma

1 modundayken, önayar seçimini
yapın.
2Bir başka kanala geçmek için 3 veya
4tuşlarına basın.
3Bir sonraki güçlü sinyali aramak için
3 veya 4 tuşlarını 2 saniye basılı
tutun.
• Radyodan çıkmak için Otuşunu 2
saniye basılı tutun.
Not Önayarlı radyo istasyonlarını
dinlemek için, öncelikle radyo
istasyonlarını önayarlara kaydetmeniz
gerekir.

Kayıtlar
FM radyodan kayıt yapma
(Sadece bazı modellerde
bulunmaktadır!)
1 Ana menüden > [FM radyo
kaydını başlat] seçimini yapın.
• Duraklatma ve kayıt arasında geçiş
yapmak için 2; tuşuna basın.
2 Durdurmak için O tuşuna basın.
3 Kaydı kaydetmek için 2; tuşuna
veya iptal etmek için O tuşuna basın.
>>Kayıtlar cihaza kaydedilir. (Dosya adı
formatı: FMRECXXX.WAV, XXX
otomatik olarak oluşturulan kayıt
numarasıdır.)
Kayıtlarınızı [Kayıt Kütüphanesi] >
[FM Radyo] altında bulabilirsiniz.

Ses kaydı

Dahili mikrofon ile ses kaydını
aşağıdaki şekilde yapabilirsiniz (dahili
mikrofonun konumu için bkz. Genel
bilgilerbölümü):
1 Ana menüden > [Ses kaydını
başlat] seçimini yapın.
• Duraklatma ve kayıt arasında geçiş
yapmak için 2; tuşuna basın.
2 Durdurmak için O tuşuna basın.

3 Kaydı kaydetmek için 2; tuşuna
veya iptal etmek için O tuşuna basın.
>>Kayıtlar cihaza kaydedilir. (Dosya
adı formatı: VOICEXXX.WAV, XXX
otomatik olarak oluşturulan kayıt
numarasıdır.)
Kayıtlarınızı [Kayıt Kütüphanesi] >
[Ses] altında bulabilirsiniz.

Yardım mı gerekiyor?

Kullanım Kılavuzu
Bkz. bu oynatıcıda depolanan kullanım kılavuzu.
Çevrimiçi
Şu siteyi ziyaret edin: www.philips.com/welcome

Ürününüzü kaydettirin

Ürününüzü yükseltmek mümkün olduğundan,
ücretsiz yeni yükseltmeler konusunda sizi
bilgilendirebilmemiz için www.philips.com/welcome
adresinde ürününüzü kaydettirmenizi öneririz.

Ürünün ve dahili pilin geri dönüşüme uygunluğu

Ürününüz geri dönüştürülebilen ve yeniden kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler
kullanılarak üretilmiştir.
Ürünün, üzerinde çarpı işareti bulunan bir tekerlekli çöp kutusu simgesi taşıması, bu
ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olduğu anlamına gelir:
Ürününüzü asla evsel atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik ürünlerin ayrıca
toplanması hakkındaki yerel yönetmelikler ile ilgili bilgi edinin. Eskiyen ürününüzün düzgün
atılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz sonuçların ortaya çıkmasının
önlenmesine yardımcı olur.
Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla
atılmaması gereken dahili bir yeniden şarj edilebilen pil kullanılmaktadır. Ürününüzün çalışır durumda
kalmasını ve güvenliğini sağlamak için, ürününüzü pilinin uzmanlar tarafından kullanım kılavuzunda
açıklanan şekilde çıkarılacağı veya değiştirileceği resmi toplama noktalarına ve servis merkezlerine
götürün:
Lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel yönetmelikler ile ilgili bilgi edinin. Pillerin düzgün
atılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz sonuçların ortaya çıkmasının önlenmesine
yardımcı olur.
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