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Stručný návod
k rychlému použití
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Funkce
přehrávání digitálních zvukových stop
poslech rádia VKV
vytváření nebo poslech nahrávek
zobrazení souborů ve složkách
přizpůsobení nastavení digitálního audiopřehrávače
zobrazení aktuální obrazovky přehrávání

Připojení a nabití

Přehrávač GoGear Mix má vestavěnou baterii, kterou je možné
nabíjet prostřednictvím portu USB počítače.
Připojte digitální audiopřehrávač k počítači
1 Vysuňte integrovanou zástrčku USB (
) digitálního
audiopřehrávače.
2 Připojte zástrčku USB k volnému portu rozhraní USB počítače.
3 Zapněte počítač.
>>Přehrávač GoGear Mix se nabíjí.
Poznámka
•• Při prvním použití přehrávač GoGear Mix nabíjejte alespoň 3 hodiny.
•• Po dokončení nabíjení se zastaví animace nabíjení a zobrazí se ikona

.

Instalace softwaru

Digitální audiopřehrávač obsahuje tento software:
• Philips Device Manager (umožňuje získat aktualizace firmwaru digitálního
audiopřehrávače)
Když digitální audiopřehrávač poprvé připojíte k počítači, zobrazí se překryvné okno:
1 Vyberte možnost Install Philips Device Manager.
2 Proveďte instalaci podle pokynů na obrazovce.

Pokud se místní okno nezobrazí automaticky:
1 Vyberte možnost Můj počítač (Windows XP / Windows 2000) / Počítač (Windows Vista).
2 Pravým tlačítkem myši klikněte na položku Philips GoGear Mix.
3 Vyberte možnost Install Philips Device Manager.
4 Proveďte instalaci podle pokynů na obrazovce.

Zapněte a vypněte
přehrávač GoGear
Mix
1 Přehrávač lze zapnout nebo vypnout
posunutím a podržením tlačítka z
přibližně na 2 sekundy.
Digitální audiopřehrávač má zajišťovací
spínač, který brání náhodnému provozu.
1 Chcete-li tlačítka zamknout během
přehrávání, posuňte tlačítko do polohy
.
>>Všechna tlačítka s výjimkou tlačítek pro
ovládání hlasitosti se uzamknou a na
displeji se zobrazí ikona zámku.
2 Chcete-li tlačítka znovu odemknout,
posuňte posuvné tlačítko do středové
polohy.

Hudba
Poslech hudby

1 V hlavní nabídce vyberte možnost .
2 Procházejte podnabídkami a vyberte si
svou hudbu.
3 Stisknutím tlačítka 2; spustíte přehrávání.
• Tlačítkem 2; můžete přepínat mezi
nahráváním a pozastavením.

Rádio
Poslech rádia VKV

1 V hlavní nabídce vyberte možnost .
• Kabel sluchátek funguje jako anténa VKV.

Ruční naladění rádiové stanice

Pokud je přehrávač v režimu , můžete
ručně naladit rádiovou stanici:
1 Chcete-li vyhledat další silnější signál,
stiskněte a přidržte tlačítko 3 / 4.
2 Jemné ladění proveďte krátkým
stisknutím tlačítka 3 / 4.

Automatické ladění předvolby
rádiové stanice

Funkce automatického ladění
digitálního audiopřehrávače pomáhá
vyhledat rádiové stanice a uložit je pod
čísla předvoleb.
1 Pokud je přehrávač v režimu ,
vyberte možnost [Aut. ladění].
>>Rádio automaticky naladí rádiové
stanice a jejich frekvence uloží do
předvoleb.
>>K dispozici je 20 předvoleb.
>>Automatické ladění zastavíte
stisknutím tlačítka O.
>>Pokud chcete rádio vypnout, stiskněte
a podržte tlačítko O na 2 sekundy.

Přehrávání předvolené
rádiové stanice

1 Pokud je přehrávač v režimu ,
vyberte předvolbu.
2 Stisknutím tlačítek 3 nebo 4 se
přepnete na další předvolbu.
3 Chcete-li vyhledat další silnější signál,
stiskněte a podržte tlačítko 3 nebo
4 na 2 sekundy.
• Pokud chcete rádio vypnout,
stiskněte a podržte tlačítko O na
2 sekundy.
Poznámka Chcete-li spustit
přednastavené rádiové stanice, musíte
nejdříve uložit rádiové stanice pod
předvolbami.

Nahrávky
Nahrávání z rádia VKV
(dostupné pou ze u některých verzí!)
1 V hlavní nabídce vyberte možnost
> [Spustit nahrávání rádia VKV].
• Tlačítkem 2; můžete přepínat mezi
nahráváním a pozastavením.
2 Stisknutím tlačítka O nahrávání
ukončíte.
3 Stisknutím tlačítka 2; nahrávku
uložte nebo ji stisknutím tlačítka O
zrušte.
>>Nahrávky se ukládají do přehrávače.
(Formát názvu souboru: FMRECXXX.
WAV, kde XXX je automaticky
generované číslo nahrávky.)
Nahrávky naleznete pod položkami
[Knihovna nahrávek] > [Rádio
VKV].

Nahrávání zvuku a hlasu

Tímto postupem můžete nahrávat zvuky
a hlas prostřednictvím vestavěného
mikrofonu (v části Přehled zjistíte, kde
se vestavěný mikrofon nachází):
1 V hlavní nabídce vyberte možnost >
[Spustit nahrávání hlasu].
• Tlačítkem 2; můžete přepínat mezi
nahráváním a pozastavením.
2 Stisknutím tlačítka O nahrávání
ukončíte.

3 Stisknutím tlačítka 2; nahrávku
uložte nebo ji stisknutím tlačítka O
zrušte.
>>Nahrávky se ukládají do přehrávače.
(Formát názvu souboru: VOICEXXX.
WAV, kde XXX je automaticky
generované číslo nahrávky.)
Nahrávky naleznete pod položkami
[Knihovna nahrávek] > [Hlas].

Potřebujete pomoc?

Uživatelský manuál
Viz návod k použití přibalený k přehrávači.
Online
Navštivte stránky www.philips.com/welcome

Registrujte svůj výrobek

Protože máte možnost tento výrobek aktualizovat,
doporučujeme, abyste jej zaregistrovali na stránkách
www.philips.com/welcome a získali tak přístup
k informacích o nových dostupných aktualizacích
poskytovaných zdarma.

Recyklace výrobku a vestavěné baterie

Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které je možné recyklovat.
Je-li výrobek označen tímto symbolem přeškrtnuté popelnice, znamená to, že se na něj
vztahuje směrnice EU 2002/96/EC:
Nevyhazujte toto zařízení do běžného domácího odpadu. Informujte se o místních
předpisech týkajících se odděleného sběru elektrických a elektronických výrobků.
Správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na
životní prostředí a zdraví lidí.
Výrobek obsahuje vestavěnou dobíjecí baterii podléhající evropské směrnici 2006/66/ES,
kterou nelze likvidovat s běžným domácím odpadem. Pro ochranu funkčnosti a bezpečnosti výrobku
vezměte výrobek do oficiálního sběrného dvora nebo servisního střediska, kde může vyjmutí nebo
výměnu akumulátoru provést profesionál, jak je uvedeno v uživatelském manuálu.
Informujte se o místních předpisech týkajících se odděleného sběru baterií. Správnou likvidací baterií
pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.
Obchodní známky jsou majetkem společnosti Koninklijke Philips
Electronics N.V. nebo jejich náležitých vlastníků.
© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.
www.philips.com

Vytištěno v Číně
wk9045

