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Безопасност по време на 
слушане

Слушайте с умерена сила на звука

-  Употребата на слушалките с висока сила 
на звука може да разстрои слушането. 
Този продукт може да произведе звуци с 
децибелни граници, които могат да доведат 
до загуба на слуха при нормален човек, 
дори ако излагането на тях е за по-малко 
от минута. Високите дицебелни граници са 
предоставени за тези, които вече са имали 
някаква загуба на слух. 

-  Звуците могат да бъдат заблуждаващи. С 
времето вашето „ниво на комфорт” ще се 
приспособи към по-висока сила на звука. 
Поради тази причина, когато слушате музика 
дълго време, това което ви се струва с 
„нормално” ниво на звука, всъщност може 
да бъде високо и увреждащо за слуха 
ви. За да се предпазите от този ефект, 
настройте силата на звука на безопасно 
ниво преди слуха ви да се адаптира и не го 
променяйте.

За да установите безопасно ниво на
силата на звука:

-  Настройте контрола за силата на звука на 
по-ниски нива.

-  Бавно усилвайте звука докато започнете да 
го чувате чисто и спокойно, без смущения. 

Слушайте в пеодължение на разумни
периоди от време:

-  Продулжителното излагане на звук, дори с 
нормална “безопасна” сила на звука, също 
може да доведе до загубата на слух.

-  Уверете се, че използвате вашето оборудване 
разумно и правете правилни почивки.

Уверете се, че сте погледнали
следващите наставления когато
използвате вашите слушалки.

-  Слушайте с разумна сила на звука за 
разумен период от време.

-  Бъдете внимателни, за да не настроите 
силата на звука по време на адаптирането 
на слуха ви.

-  Не увеличавайте звука толкова високо, така 
че да не чувате какво става около вас.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ 
СВЪРЗАНА С 

БЕЗОПАСНОСТТА
Основна поддръжка

За да избегнете повреда или счупване:

-  Не излагайте плеъра на силна топлина, 
причинена от оборудване, което загрява, 
нито на директна слънчева светлина.

-  Не изпускайте плеъра или не позволявайте 
на други предмети да падат върху него.

-  Не използвайте никакви почистващи 
препарати, които съдържат алкохол, амоняк, 
безин, или абразиви, тъй като могат да 
увредят плеъра.

-  Включените мобилни телефони в близост до 
плеъра могат да доведат до смущения.

-  Правете по две копия на файловете. Моля, 
уверете се, че на плеъра се съдържат 
оригиналните файлове, които сте свалили. 
Philips не носи отговорност за каквато и да 
е загуба на информация, ако продуктът се 
повреди или не ако данните не могат да се 
четат.

-  Работете (прехвърляне, изтриване, т.н.) 
с вашите музикални файлове само с 
осигурения музикален софтуеър, за да 
избегнете проблеми!

Относно функционирането и
температурите на съхранение

-  Действайте с плеъра на място където 
температурата е винаги между 0 и 35 градуса 
по Целзий (32 до 95 по Фаренхайт). 

-  Съхранявайте на място където температурата 
е винаги между -20 и 45 градуса по Целзий 
(-4 до 113 по Фаренхайт).

-  Живота на батериите може да бъде по-
кратък, ако плеъра се използва в условия с 
ниски температури.

Подмяна на части/аксесоари

Посетете www.philips.com/support или се свържете 
с горещата линия за помощ на потребители 
(телефоният номер може да бъде намерен на 
първата страница на тази инструкция), за да 
бъдат подменени части/аксесоари.
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Какво има в кутията

Следните аксесоари са включени с вашяи 
плеър:

 плеър слушалки 
 

 
USB кабел AAA батерия

Ръководство за бърза употреба

Диск съдържащ Philips Device Manager, Philips 
Media Converter, инструкция за експлоатация 
и секция с често задавани въпроси.

Регистриране на вашия 
продукт

Силно ви препоръчваме да регистрирате вашяи 
продукт, за да имате достъп до безплатни 
обновления. За да регистрирате продукта, моля 
влезте в www.philips.com/register, за да можем да 
ви информираме за нови обновления, които са 
достъпни, възможно най-скоро.

-  Би трябвало да използвате предпазни мерки 
или временна непродължителна употреба в 
потенциално опасни ситуации.

-  Не използвайте слушалки, докато управлявате 
моторизирани превозни средства, карате 
колело, скейтборд, т.н.; това може да довете 
до пътен инцидент и е незаконно в много 
области.

Важно
(за моделите снабдени със слушалки):
Philips гарантира съгласява с максималната 
сила на звука на неговите аудио плеъри, както 
са определени от съответни регулаторни 
тела само с оригиналня модел на осигурените 
слушалки. В случай, че те трябва да бъдат 
заменени, ние препоръчваме да се свържете 
с вашия доставчик, за да поръчате модел 
еднакъв с този, на оригиналните слушалки, 
осигурени от Philips.

Инфрмация относно 
авторските права

Всички други марки и имена на продукти са 
запазени търговски марки на техните уважавани 
компании или организации.

Незаконите презаписи на всякакви записи, 
независимо дали са свалени от интернет или са 
направени от аудио дискове са в нарушение със 
законите за авторските права и са международна 
заплаха.

Създаването на незаконни записи на защитени 
срещу записване материали, включително 
компютърни програми, файлове, излъчван 
материал или звукозаписи, може да нарушават 
авторските права и се считат за престъпление. 
Това оборудване не бива да се използва за 
такива цели.

Windows Media и логото на Windows са запазени 
търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ 
и/или други държави.

ВАШИЯТ НОВ ПЛЕЪР
С вашият новозакупен плеър, можете да се 
насладите на следното:

-  възпроизвеждане на MP3 и WMA
-  FM радио
-  диктофон
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НАЧАЛО
Преглед на бутоните за 
управление и свързките

	 		

А  i Жак за слушалки
В Микрофон
С  - Vol +
 За усилване/намаляне на силата на звука
D  MENU/REC
 Натиснете, за да влезете в менюто/ за да се 

върнете към предното меню/ за да пуснете 
или спрете диктофона

Е  .
 Натиснете, за да се върнете на предишната 

песен, натиснете и задръжте за да превъртите 
назад.

  В режим меню, натиснете, за да управлявате 
в менюто

F		 >	
 Натиснете, за да преминете на следващата 

песен, натиснете и задръжте за да превъртите 
напред.

  В режим меню, натиснете, за да управлявате 
в менюто

G Място за свързване на USB
H  Display 
 Динамично  пок азване  на  менюто , 

възможностите и информация за песните.
I   
 Изключва или включва бутоните за 

управление
J		 1/u
 За изключване/включване на плеъра и пускане/

спиране в пауза на възпроизвеждането, за	
  потвърждаване на настройка в менюто

Инсталиране

! Важно
Уверете се, че инсталирате софтуеъра 
осигурен на приложения диск за прехвърляне 
на музика.

Изисквания на системата:
-  Windows XP, ME или 2000
-  Pentium Class 300MHz процесор или по-

добър
-  128 MB RAM
-  500 MB свободно място на хард диска
-  Връзка към интернет (препоръчително)
-  Microsoft Internet Explorer 6.0 или по-нов
-  USB порт

1.  Пуснете приложения с вашия продукт диск в 
CD-ROM устройстово на вашяи компютър.

2.  Следвайте инструкциите на екрана, за да 
завършите инсталацията на Philips Device 
Manager.

3.  Ако програмата за инсталиране не започне 
автоматично, потърсете в съдържанието 
на диска с Windows Explorer и стартирайте 
програмата като натиснете два пъти с 
мишката на файла завършващ на .exe.

Загубилите сте диска? Не се безпокойте, 
можете да свалите съдържанието на диска 
от www.philips.com/support.

Свързване

Поставяне на батерията

1.  Премахнете капачето на USB накрайника.

2.  Премахнете капачето на батерията като 
го приплъзнете в посоката означена със 
стрелка.

3.  Поставете осигурената ААА батерия в 
отделението за батериите.ю

Индикация за нивото на батерията

Приблизителните нива на сила на вашата 
батерия се означават по следния начин:

Пълна     2/3 пълна  Наполовина          Слаба       Празна
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Бележка
Когато батерията е почти празна, 
индикаторът за недостатъчна (почти 
празна) батерия ще започне да мига. Вашият 
плейър ще се изключи след не повече от 60 
секунди. Вашият плеър ще запамети всички 
настройки и незавършени записи преди да се 
изключи.

Прехвърляне

Вашият плейър служи като USB устойство в Win-
dows Explorer. Можете да подреждате файлове, 
да прехвърляте музика на вашия плейър, по 
време на USB свръзката. 

1. Кликнете и изберете една или повече песни, 
които искате да прехвърлите между вашия 
плейър и вашия компютър.

2.  Използвайте действията за издърпване и 
пускане, за да извършите прехвърлянето.

Съвет
За да прехвърлите музикални дискове на вашия 
плеър, използвате софтуеър като Musicmatch 
Jukebox или Windows Media Player, превърнете 
песните на вашия музикален диск в MP3/WMA 
файлове. Копирайте тези файлове на вашия 
дигитален аудио плеър посредством Windows 
Explorer. Безплатни вресии на тези програми 
могат да се изтеглят от интернет.

Съвет
Подредете музиката си в папки. Ващия плеър 
поддържа търсенето в папки, така че можете 
да подредите вашата музика по изпълнители 
и албуми. Можете да издърпате и пуснете 
цели папки върху вашия плеър. Можете също 
така, да запаметите музика извън папките, и 
да пуснете тази музика като изберете Other 
songs (дурги песни) от менюто с папките или 
просто да отидете и изберете Shuffle All, за 
да се пусне всичката музика запаметена както 
в папките, така и извън тях.

Изключване на плейъра безопасно
Изключете всяка действащо приложение на 
плейъра. За да го изключите безопасно натиснте 

 на лентата с икони показана на вашия 
компютър.

Наслаждавайте се

Включване и изключване

За да включите плейъра натиснете u докато 
на екрана не се появи на поздравителния екран 
“PHILIPS”.

За да изключите  плейъра натиснете и задръжте 
u докато не изгасне екрана.

Съвет
Вашия плейър автоматично ще се изключи 
след 3 минути, ако няма пусната музика или 
не се извършват някакви действия.

Управление на менюто

Плейъра има система за интуитивно управление 
на менюто, за да ви насочва през различните 
действия и възможностти. Използвайте . и 
>, за да търсите из менютата. Натиснете u, за 
да потвърдите вашия избор. Можете да натиснете 
MENU, за да влезете е менюто и да се върнете към 
предишното меню.
Когато плеъра се включи, можете да видите 
дървовидно меню. То включва:

Music (музика)
Пуснете вашите песни

Radio (радио)
З а  д а  с л у ш а т е 
предварително зададените 
радио станции.

Recording (запис)
Правите или слушате 
записи на диктофона

Settings (настройки)
С м я н а  н а  р е ж и м а , 
е к в а л а й з е р и т е  и л и 
настройките на езика, за 
показване на информация 
за плеъра

	 	

ДЕТАйЛНИ ОПЕРАЦИИ
Режим музика (също приложим при 
възпроизвеждане на запис)

Управление

Можете да извършите следните действия по 
време на възпроизвеждането на музика:
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За да Направете следното

Пуснете/спрете в пауза музиката натиснете u

Прескочите следващата песен натиснете >

Се върнете към предишната песен натиснете .

Превъртите напред натиснете и задръжте >

Превъртите назад натиснете и задръжте .

Се върнете към менюто за търсене задръжте/натиснете веднъж MENU

Увеличите звука натиснете VOL +

Намалите звука натиснете VOL -

От главното меню, изберете , за да влезете 
в режим за музика.
Можете да търсите от следните възможности 
за музика:

Folder
(Папка)

Folder
(папка)

Пуска песните 
от папката в 
азбучен ред

Other Songs
(други песни)

Пуска песните, 
к оито  не  са 
п а п к а  п о 
азбучен ред

Shuffle All
(разбъркано пускане на 
всички)

За пускане на 
всички песни в 
разбъркан ред

Бележка
Този плеър не поддържа защитени срещу 
записване (DRM) WMA песни, които са 
изтеглени от интернет.

Функции на възпроизвеждане

Режими на възпроизвеждане
Можете да настроите вашия плеър да пуска 
песни както разбъркано, така и повтарящо се.
1.  Натиснете MENU, изберете Settings и след 

това изберете Play modes.
2.  Натиснете ./>, за да преминавате през 

различните режими на възпроизвеждане (Off, 
Repeat 1, Repeat All, Shuffle & repeat).

3.  Натиснете u, за да потвърдите избора 
си.

Икона Значение
Off Нормално възпроизвеждане

 Repeat 1
За да се възпроизведат една 
песен неколкократно

 Repeat All
За да се възпроизведат всички 
песни неколкократно

 Shuffle & repeat
За да се възпроизведат всички 
песни неколкократно и в 
разбъркан ред

Бележка
Режимите на възпроизвеждане не са достъпни 
при възпроизвеждане на записи.

Настройки на звука

Можете да настроите плеъра да възпроизвежда 
музика с различни EQ (еквалайзери).

1.  Натиснете MENU, изберете Settings и след 
това изберете Sound Settings.

2.  Натиснете . /> ,  за да изберете 
между Rock(рок), Jazz(джаз), Pop(поп), 
Classical(класическа) или Off(изключени).

3.  Натиснете u, за да потвърдите избора си.

Радио
От главното меню, изберете , за да влезете 
в режим за радио.

Свържете слушалките
Осигурения комплект слушалки служат като радио 
антена. Уверете се, че са правилно свързани, за 
да се осигури оптимално приемане.

Избор на FM регион
От главното меню, изберете  > Radio settings 
(радио настройки)

Регион Честотен
диапазон

Стъпки за  финна 
настройка

Европа 87.5 - 108 MHz 0.05 MHz

САЩ 87.5 - 108 MHz 0.1 MHz

Азия 87.5 - 108 MHz 0.05 MHz
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Автоматично настройване

1.  Изберете Auto tune в менюто за радиото .
-  Плеъра ще търси радио станции със 

най-силен сигнал и автоматично ще 
ги запамети, като може да запамети 
максимално 10 предварително 
зададени канала.

Съвет
Спрете автоматичното настройване като 
натиснете някой бутон с изключение на 
бутоните за силата на звука.

Пускане на предварително зададена
радио станция и настройване на
станцията

1.  От менюто за радио , изберете Preset.
2.  Натиснете .или >, за да търсите и 

изберете предварително зададените радио 
станции.

3.  След като сте избрали предварително 
зададена радио станция, натискането 
веднъж на ./> може да смени на друга 
предварително зададена радио станция. 

4.  Можете също така да настроите честотата на 
избраната предварително зададена радио 
станция като задържите ./>, номера 
на предварително зададена станция започва 
да мига, натиснете веднъж на .или >, 
за да промените честотата с една стъпка, 
задръжте, за да потърсите следващият 
най-близък силен сигнал. За да потвърдите 
и запаметите сигнала, натиснете u, или 
натиснете ./>, за да търсите отново.

Ръчно настройване

1.  Ръчното настройване, намиращо се в менюто 
на радиото ви предоставя възможността 
директно да настроите пуснатата в момента/
последно пуснатата предварително зададена 
станция.

2.  Номера на пуснатата в момента/последно 
пуснатата предварително зададена станция 
започва да мига след като влезете в това 
мнею.

3.  Натиснете веднъж .или >, за да 
промените честотата с една стъпка (0.05 MHz 
за Европа и Азия, 0.1 MHz за Америка).

4.  Задръжете .или >, за да потърсите 
следващият най-близък силен сигнал. 

5.  За да потвърдите и запаметите сигнала, 

натиснете u, или натиснете ./>, 
за да търсите отново, като стъпки 3 или 4 
спонемати по-горе.

Предварително зададени станции за
всеки регион

Плеъра може да запамети различен набор от 
предварително зададени радио станции за всеки 
регион. След като сте избрали регион на радио 
настройките и сте запаметили предварително 
зададена станция, тези предварително зададени 
станции ще бъдат запаметени само в този 
регион.

Записи

Можете да направите запис на глас като 
използвате вашия плеър и да възпроизведете 
записите.

Създаване на записи

1.  Натиснете и задръжте REC, за да започне 
записването на гласа.

-  На плеъра се появява как върви записа 
на гласа.

2.  Натиснете и задръжете REC отново, за да 
спрете записването на гласа.

-  На плеъра се появява как върви 
процеса на записване. Записът на гласа 
ще бъде запаметен на плеъра. (формат 
на името на файла: VOICEXXX.WAV, 
където ХХХ е поредния номер на 
записа, който ще бъде автоматично 
създаден.)

Съвет
Можете да спрете в пауза и да продължите 
записи по всяко време с бутона u.

Възпроизвеждане на записи

Можете да откриете направените записи в режим 
за записи.

1.  От дървовидното меню, изберете , за 
да влезете в режим за записи. Плеъра ще 
пусне всички ваши записи по азбучен ред и 
възпроизвеждането ще започне с последния 
направен запис.

2.  Натиснете u , за да спрете в пауза 
възпроизвеждането на записа.

3.  Натиснете .или >, за да пуснете 
предишния или следващия запис.
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4.  Натиснете и задръжте .или >, за да 
превъртите напред или назад пуснатия за 
възпроизвеждане в момента запис.

Качване на записи на компютъра

1.  Свържете плеъра към вашия компютър.
2.  Изберете плеъра от Windows Explorer.

-  Ще откриете папка Voice. Тази папка 
съдържа записите.

3.  Копирайте и прехвърлете на желаното от вас 
място на компютъра.

Изтриване на записа

Записите  могат  да  бъдат  изтрити  на 
компютъра.
1.  Свържете плеъра към вашия компютър.
2.  Изберете плеъра от Windows Explorer.
3.  Щракнете два пъти на папката Voice.
4.  Изберете файловете, които искате да 

изтриете и натиснете Delete на клавиатурата 
на компютъра.

Настройки

Можете да изберете вашите предпочитания за 
плеъра, за да отговарят на нуждите ви.

1.  Натиснете MENU и изберете SETTINGS.
2.  Натиснете ./>, за да минавате през 

различните възможности и натиснете u, 
за да потвърдите избора си.

3.  Натиснете MENU, за да излезете от отворения 
в момента екран за настройки.

Настройки Следващи възможности

Режим на
възпроизвеждане

Off  / Repeat1 / Repeat All / 
Shuffle & repeat

Еквалайзер Поп/Рок/Джаз/Класика
Изключен

Език Английски/Френски/Немски/
И с п а н с к и / Х о л а н д с к и /
Италиански/Португалски/
Полски/Шведски/Опростен 
К и т а й с к и / Тр а д и ц и о н е н 
Китайски/Японски/Корейски/
Руски

Информация FW (firmware) версия / Свободно 
място (Free space)

Настройки на
радиото

Северна и Южна Америка/
Азия/Европа

Фабрични
настройки

Възстановяване на фабричните 
настройки

Използвайте вашяи плеър за 
да запаметявате и пренасяте 
файлове с информация

Можете да използвате плеъра,  за  да 
запаметявате и пренасяте информация като 
копирате файловете с информация върху вашия 
плеър с помощта на Windows Explorer.

ОБНОВЯВАНЕ НА 
ПЛЕЪРА

Вашия плеър се контролира от вградена 
програма наречена Firmware. По-нова версия на 
този Firmware може да бъде пусната след като 
сте закупили вашия плеър.
Софтуеър програма наречена Philips Device 
Manager ви позволява да обновите firmware 
на вашето устройство, ако по-нов firmware е 
достъпен на вашия компютър.
Инсталирайте Philips Device Manager от 
приложения диск или свалете от интернет 
последната версия от www.philips.com/support.
Ръчно проверяване дали вашия firmware е още 
последния излязъл

1.  Свържете плеъра към компютъра.
2.  Стартирайте Phi l ips Device Manager 

от Start>Programs>Philips Digital Audio 
Player>SA21XX>Philips SA21XX Device Man-
ager.

3.  Уверете се, че имате връзка с интернет.
4.  Натиснете Update.

-  Philips SA31XX Device Manager ще 
провери дали има нова версия на 
firmware в интернет и ще я инсталира 
на вашия плеър.

5.  Когато Update Complete се появи на екрана, 
натиснете ОК и разкачете плеъра.

-  Ще се появи съобщение Updating 
firmware.
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