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Philips Consumer Lifestyle 

HK- 0845-SA2420BT 
(report No.) 

EC DECLARATION OF CONFORMITY 

We,
Philips Consumer Lifestyle 

 (manufacturer’s name) 

Philips, Glaslaan 2, 5616 JB Eindhoven, The Netherlands 
(manufacturer’s address) 

declare under our responsibility that the electrical product: 

Philips SA2420BT/00, /02, /05 
(name)  (type or model)

      
Digital Audio Player 

(product description) 

to which this declaration relates is in conformity with the following standards: 

EN55013: 2001 + admt.A1: 2003 + admt. A2: 2006 + EN55020: 2007 + EN55022: 2006 + 
EN55024: 1998 + admt.A1: 2001 + admt.A2: 2003 + EN300 328 V1.7.1: 2006 + EN301 

489-17 V1.2.1: 2002 + EN301 489-1 V1.6.1: 2005 + EN50371:2002 + EN60950-1: 2006 + 
EN50332-1: 2000 

(title and/or number and date of issue of the standards) 

following the provisions of 99/5/EC & 2004/108EC & 2006/95/EC directives 

and are produced by a manufacturing organization on ISO 9000 level. 

Leuven, November 07, 2008 
(place, date) 

Frank Dethier 
Development Manager 
Innovation Lab Leuven 
Philips Consumer Lifestyle 
(signature, name and function)

Philips Consumer Lifestyle 

HK- 0845-SA2425BT 
(report No.) 

EC DECLARATION OF CONFORMITY 

We,
Philips Consumer Lifestyle 

 (manufacturer’s name) 

Philips, Glaslaan 2, 5616 JB Eindhoven, The Netherlands 
(manufacturer’s address) 

declare under our responsibility that the electrical product: 

Philips SA2425BT/00, /02, /05 
(name)  (type or model)

      
Digital Audio Player 

(product description) 

to which this declaration relates is in conformity with the following standards: 

EN55013: 2001 + admt.A1: 2003 + admt. A2: 2006 + EN55020: 2007 + EN55022: 2006 + 
EN55024: 1998 + admt.A1: 2001 + admt.A2: 2003 + EN300 328 V1.7.1: 2006 + EN301 

489-17 V1.2.1: 2002 + EN301 489-1 V1.6.1: 2005 + EN50371:2002 + EN60950-1: 2006 + 
EN50332-1: 2000 

(title and/or number and date of issue of the standards) 

following the provisions of 99/5/EC & 2004/108EC & 2006/95/EC directives 

and are produced by a manufacturing organization on ISO 9000 level. 

Leuven, November 07, 2008 
(place, date) 

Frank Dethier 
Development Manager 
Innovation Lab Leuven 
Philips Consumer Lifestyle 
(signature, name and function)

Philips Consumer Lifestyle 

HK- 0845-SA2440BT 
(report No.) 

EC DECLARATION OF CONFORMITY 

We,
Philips Consumer Lifestyle 

 (manufacturer’s name) 

Philips, Glaslaan 2, 5616 JB Eindhoven, The Netherlands 
(manufacturer’s address) 

declare under our responsibility that the electrical product: 

Philips SA2440BT/00, /02, /05 
(name)  (type or model)

      
Digital Audio Player 

(product description) 

to which this declaration relates is in conformity with the following standards: 

EN55013: 2001 + admt.A1: 2003 + admt. A2: 2006 + EN55020: 2007 + EN55022: 2006 + 
EN55024: 1998 + admt.A1: 2001 + admt.A2: 2003 + EN300 328 V1.7.1: 2006 + EN301 

489-17 V1.2.1: 2002 + EN301 489-1 V1.6.1: 2005 + EN50371:2002 + EN60950-1: 2006 + 
EN50332-1: 2000 

(title and/or number and date of issue of the standards) 

following the provisions of 99/5/EC & 2004/108EC & 2006/95/EC directives 

and are produced by a manufacturing organization on ISO 9000 level. 

Leuven, November 07, 2008 
(place, date) 

Frank Dethier 
Development Manager 
Innovation Lab Leuven 
Philips Consumer Lifestyle 
(signature, name and function)

Philips Consumer Lifestyle 

HK- 0845-SA2445BT 
(report No.) 

EC DECLARATION OF CONFORMITY 

We,
Philips Consumer Lifestyle 

 (manufacturer’s name) 

Philips, Glaslaan 2, 5616 JB Eindhoven, The Netherlands 
(manufacturer’s address) 

declare under our responsibility that the electrical product: 

Philips SA2445BT/00, /02, /05 
(name)  (type or model)

      
Digital Audio Player 

(product description) 

to which this declaration relates is in conformity with the following standards: 

EN55013: 2001 + admt.A1: 2003 + admt. A2: 2006 + EN55020: 2007 + EN55022: 2006 + 
EN55024: 1998 + admt.A1: 2001 + admt.A2: 2003 + EN300 328 V1.7.1: 2006 + EN301 

489-17 V1.2.1: 2002 + EN301 489-1 V1.6.1: 2005 + EN50371:2002 + EN60950-1: 2006 + 
EN50332-1: 2000 

(title and/or number and date of issue of the standards) 

following the provisions of 99/5/EC & 2004/108EC & 2006/95/EC directives 

and are produced by a manufacturing organization on ISO 9000 level. 

Leuven, November 07, 2008 
(place, date) 

Frank Dethier 
Development Manager 
Innovation Lab Leuven 
Philips Consumer Lifestyle 
(signature, name and function)

Philips Consumer Lifestyle 

HK- 0845-SA2421BT 
(report No.) 

EC DECLARATION OF CONFORMITY 

We,
Philips Consumer Lifestyle 

 (manufacturer’s name) 

Philips, Glaslaan 2, 5616 JB Eindhoven, The Netherlands 
(manufacturer’s address) 

declare under our responsibility that the electrical product: 

Philips SA2421BT/00, /02, /05 
(name)  (type or model)

      
Digital Audio Player 

(product description) 

to which this declaration relates is in conformity with the following standards: 

EN55013: 2001 + admt.A1: 2003 + admt. A2: 2006 + EN55020: 2007 + EN55022: 2006 + 
EN55024: 1998 + admt.A1: 2001 + admt.A2: 2003 + EN300 328 V1.7.1: 2006 + EN301 

489-17 V1.2.1: 2002 + EN301 489-1 V1.6.1: 2005 + EN50371:2002 + EN60950-1: 2006 + 
EN50332-1: 2000 

(title and/or number and date of issue of the standards) 

following the provisions of 99/5/EC & 2004/108EC & 2006/95/EC directives 

and are produced by a manufacturing organization on ISO 9000 level. 

Leuven, November 07, 2008 
(place, date) 

Frank Dethier 
Development Manager 
Innovation Lab Leuven 
Philips Consumer Lifestyle 
(signature, name and function)

Philips Consumer Lifestyle 

HK- 0845-SA2426BT 
(report No.) 

EC DECLARATION OF CONFORMITY 

We,
Philips Consumer Lifestyle 

 (manufacturer’s name) 

Philips, Glaslaan 2, 5616 JB Eindhoven, The Netherlands 
(manufacturer’s address) 

declare under our responsibility that the electrical product: 

Philips SA2426BT/00, /02, /05 
(name)  (type or model)

      
Digital Audio Player 

(product description) 

to which this declaration relates is in conformity with the following standards: 

EN55013: 2001 + admt.A1: 2003 + admt. A2: 2006 + EN55020: 2007 + EN55022: 2006 + 
EN55024: 1998 + admt.A1: 2001 + admt.A2: 2003 + EN300 328 V1.7.1: 2006 + EN301 

489-17 V1.2.1: 2002 + EN301 489-1 V1.6.1: 2005 + EN50371:2002 + EN60950-1: 2006 + 
EN50332-1: 2000 

(title and/or number and date of issue of the standards) 

following the provisions of 99/5/EC & 2004/108EC & 2006/95/EC directives 

and are produced by a manufacturing organization on ISO 9000 level. 

Leuven, November 07, 2008 
(place, date) 

Frank Dethier 
Development Manager 
Innovation Lab Leuven 
Philips Consumer Lifestyle 
(signature, name and function)

Philips Consumer Lifestyle 

HK- 0845-SA2441BT 
(report No.) 

EC DECLARATION OF CONFORMITY 

We,
Philips Consumer Lifestyle 

 (manufacturer’s name) 

Philips, Glaslaan 2, 5616 JB Eindhoven, The Netherlands 
(manufacturer’s address) 

declare under our responsibility that the electrical product: 

Philips SA2441BT/00, /02, /05 
(name)  (type or model)

      
Digital Audio Player 

(product description) 

to which this declaration relates is in conformity with the following standards: 

EN55013: 2001 + admt.A1: 2003 + admt. A2: 2006 + EN55020: 2007 + EN55022: 2006 + 
EN55024: 1998 + admt.A1: 2001 + admt.A2: 2003 + EN300 328 V1.7.1: 2006 + EN301 

489-17 V1.2.1: 2002 + EN301 489-1 V1.6.1: 2005 + EN50371:2002 + EN60950-1: 2006 + 
EN50332-1: 2000 

(title and/or number and date of issue of the standards) 

following the provisions of 99/5/EC & 2004/108EC & 2006/95/EC directives 

and are produced by a manufacturing organization on ISO 9000 level. 

Leuven, November 07, 2008 
(place, date) 

Frank Dethier 
Development Manager 
Innovation Lab Leuven 
Philips Consumer Lifestyle 
(signature, name and function)

Philips Consumer Lifestyle 

HK- 0845-SA2446BT 
(report No.) 

EC DECLARATION OF CONFORMITY 

We,
Philips Consumer Lifestyle 

 (manufacturer’s name) 

Philips, Glaslaan 2, 5616 JB Eindhoven, The Netherlands 
(manufacturer’s address) 

declare under our responsibility that the electrical product: 

Philips SA2446BT/00, /02, /05 
(name)  (type or model)

      
Digital Audio Player 

(product description) 

to which this declaration relates is in conformity with the following standards: 

EN55013: 2001 + admt.A1: 2003 + admt. A2: 2006 + EN55020: 2007 + EN55022: 2006 + 
EN55024: 1998 + admt.A1: 2001 + admt.A2: 2003 + EN300 328 V1.7.1: 2006 + EN301 

489-17 V1.2.1: 2002 + EN301 489-1 V1.6.1: 2005 + EN50371:2002 + EN60950-1: 2006 + 
EN50332-1: 2000 

(title and/or number and date of issue of the standards) 

following the provisions of 99/5/EC & 2004/108EC & 2006/95/EC directives 

and are produced by a manufacturing organization on ISO 9000 level. 

Leuven, November 07, 2008 
(place, date) 

Frank Dethier 
Development Manager 
Innovation Lab Leuven 
Philips Consumer Lifestyle 
(signature, name and function)

Philips Consumer Lifestyle 

HK- 0845-SA2422BT 
(report No.) 

EC DECLARATION OF CONFORMITY 

We,
Philips Consumer Lifestyle 

 (manufacturer’s name) 

Philips, Glaslaan 2, 5616 JB Eindhoven, The Netherlands 
(manufacturer’s address) 

declare under our responsibility that the electrical product: 

Philips SA2422BT/00, /02, /05 
(name)  (type or model)

      
Digital Audio Player 

(product description) 

to which this declaration relates is in conformity with the following standards: 

EN55013: 2001 + admt.A1: 2003 + admt. A2: 2006 + EN55020: 2007 + EN55022: 2006 + 
EN55024: 1998 + admt.A1: 2001 + admt.A2: 2003 + EN300 328 V1.7.1: 2006 + EN301 

489-17 V1.2.1: 2002 + EN301 489-1 V1.6.1: 2005 + EN50371:2002 + EN60950-1: 2006 + 
EN50332-1: 2000 

(title and/or number and date of issue of the standards) 

following the provisions of 99/5/EC & 2004/108EC & 2006/95/EC directives 

and are produced by a manufacturing organization on ISO 9000 level. 

Leuven, November 07, 2008 
(place, date) 

Frank Dethier 
Development Manager 
Innovation Lab Leuven 
Philips Consumer Lifestyle 
(signature, name and function)

Philips Consumer Lifestyle 

HK- 0845-SA2427BT 
(report No.) 

EC DECLARATION OF CONFORMITY 

We,
Philips Consumer Lifestyle 

 (manufacturer’s name) 

Philips, Glaslaan 2, 5616 JB Eindhoven, The Netherlands 
(manufacturer’s address) 

declare under our responsibility that the electrical product: 

Philips SA2427BT/00, /02, /05 
(name)  (type or model)

      
Digital Audio Player 

(product description) 

to which this declaration relates is in conformity with the following standards: 

EN55013: 2001 + admt.A1: 2003 + admt. A2: 2006 + EN55020: 2007 + EN55022: 2006 + 
EN55024: 1998 + admt.A1: 2001 + admt.A2: 2003 + EN300 328 V1.7.1: 2006 + EN301 

489-17 V1.2.1: 2002 + EN301 489-1 V1.6.1: 2005 + EN50371:2002 + EN60950-1: 2006 + 
EN50332-1: 2000 

(title and/or number and date of issue of the standards) 

following the provisions of 99/5/EC & 2004/108EC & 2006/95/EC directives 

and are produced by a manufacturing organization on ISO 9000 level. 

Leuven, November 07, 2008 
(place, date) 

Frank Dethier 
Development Manager 
Innovation Lab Leuven 
Philips Consumer Lifestyle 
(signature, name and function)

Philips Consumer Lifestyle 

HK- 0845-SA2442BT 
(report No.) 

EC DECLARATION OF CONFORMITY 

We,
Philips Consumer Lifestyle 

 (manufacturer’s name) 

Philips, Glaslaan 2, 5616 JB Eindhoven, The Netherlands 
(manufacturer’s address) 

declare under our responsibility that the electrical product: 

Philips SA2442BT/00, /02, /05 
(name)  (type or model)

      
Digital Audio Player 

(product description) 

to which this declaration relates is in conformity with the following standards: 

EN55013: 2001 + admt.A1: 2003 + admt. A2: 2006 + EN55020: 2007 + EN55022: 2006 + 
EN55024: 1998 + admt.A1: 2001 + admt.A2: 2003 + EN300 328 V1.7.1: 2006 + EN301 

489-17 V1.2.1: 2002 + EN301 489-1 V1.6.1: 2005 + EN50371:2002 + EN60950-1: 2006 + 
EN50332-1: 2000 

(title and/or number and date of issue of the standards) 

following the provisions of 99/5/EC & 2004/108EC & 2006/95/EC directives 

and are produced by a manufacturing organization on ISO 9000 level. 

Leuven, November 07, 2008 
(place, date) 

Frank Dethier 
Development Manager 
Innovation Lab Leuven 
Philips Consumer Lifestyle 
(signature, name and function)

Philips Consumer Lifestyle 

HK- 0845-SA2447BT 
(report No.) 

EC DECLARATION OF CONFORMITY 

We,
Philips Consumer Lifestyle 

 (manufacturer’s name) 

Philips, Glaslaan 2, 5616 JB Eindhoven, The Netherlands 
(manufacturer’s address) 

declare under our responsibility that the electrical product: 

Philips SA2447BT/00, /02, /05 
(name)  (type or model)

      
Digital Audio Player 

(product description) 

to which this declaration relates is in conformity with the following standards: 

EN55013: 2001 + admt.A1: 2003 + admt. A2: 2006 + EN55020: 2007 + EN55022: 2006 + 
EN55024: 1998 + admt.A1: 2001 + admt.A2: 2003 + EN300 328 V1.7.1: 2006 + EN301 

489-17 V1.2.1: 2002 + EN301 489-1 V1.6.1: 2005 + EN50371:2002 + EN60950-1: 2006 + 
EN50332-1: 2000 

(title and/or number and date of issue of the standards) 

following the provisions of 99/5/EC & 2004/108EC & 2006/95/EC directives 

and are produced by a manufacturing organization on ISO 9000 level. 

Leuven, November 07, 2008 
(place, date) 

Frank Dethier 
Development Manager 
Innovation Lab Leuven 
Philips Consumer Lifestyle 
(signature, name and function)
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További segítségre van szüksége?
Kérjük,	látogasson	el	a
www.philips.com/welcome
oldalra,	ahol	megtalálhatja	a	szükséges	
segédanyagokat, felhasználói kézikönyveket, 
aktuális szoftverfrissítéseket és válaszokat a 
gyakran feltett kérdésekre.
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Üzemi és tárolási hőmérsékletértékek
A	készüléket	0	és	�5	ºC	közötti	
hőmérsékletű helyen használja.
A	készüléket	-20	és	45	ºC	közötti	
hőmérsékletű helyen tárolja.
Alacsony hőmérsékleten az akkumulátor 
élettartama csökkenhet.

Cserealkatrészek	/	tartozékok:
Cserealkatrészek/tartozékok	rendeléséhez	
látogasson el a www.philips.com/support 
weboldalra.
Fejhallgató biztonságos használata

  
A	felvételeket	mérsékelt	hangerővel	hallgassa:
A nagy hangerő halláskárosodást okozhat. A 
készülék olyan decibeltartományban képes 
megszólalni, amely egy percnél rövidebb 
használat esetén is halláskárosodást okozhat. 
A	készülék	a	halláskárosultak	érdekében	
képes a magasabb decibel-tartományok 
megszólaltatására is.
A hangerő csalóka lehet. Idővel az egyre 
magasabb hangerőhöz is hozzászokhat. A 
huzamosabb ideig történő zenehallgatás után 
„normális” szintnek érzékelt hangerő valójában 
igen magas, ezért halláskárosító hatása lehet. 
Ezt úgy előzheti meg, hogy a hangerőt egy 
biztonságos	szintre	állítja,	s	ezt	a	beállítást	
később sem módosítja.
A biztonságos hangerőt a következőképpen 
állíthatja	be:
Állítsa a hangerőt először alacsony szintre.
Lassan addig növelje a hangerőt, míg tisztán és 
torzításmentesen hallja a zenét.
Huzamosabb ideig történő zenehallgatás:
Hosszabb időn át tartó zenehallgatás 
„biztonságos” hangerőn is halláskárosodást 
okozhat.
Körültekintően használja a készüléket, iktasson 
be szüneteket.
Tartsa be a következő tanácsokat a fejhallgató 
használata során.
Ha hosszabb ideig használja, állítsa a hangerőt 
mérsékelt szintre.

•

•

•

1 Fontos 
biztonsági 
tudnivalók

Módosítások
A gyártó által jóvá nem hagyott módosítások 
semmissé	tehetik	a	felhasználó	jogait	a	készülék	
működtetésére vonatkozóan.

Általános karbantartás

Vigyázat

A sérülés és rendellenes működés elkerülése 
érdekében:
A lejátszót ne tegye ki közvetlen napfénynek vagy 
fűtőberendezés által kibocsátott hő hatásának.
Ne ejtse el a lejátszót, illetve ne ejtsen rá semmilyen 
tárgyat.
Ne merítse vízbe a lejátszót. Ne érje víz a fejhallgató 
csatlakozóját és az akkumulátortartó rekeszt sem, mivel 
a készülékbe szivárgó víz súlyos károsodást okozhat.
A készülék közelében működő mobiltelefonok 
interferenciát okozhatnak. 
Készítsen biztonsági másolatot a fájlokról. Ügyeljen 
rá, hogy megőrizze a készülékre letöltött eredeti 
fájlokat. A Philips semmilyen, a készülék károsodásából 
vagy olvashatatlanságából eredő adatveszteségért 
felelősséget nem vállal. 
A problémák elkerülése érdekében a fájlműveleteket 
(átvitel, törlés stb.) kizárólag a mellékelt zenei szoftverrel 
végezze.
Ne használjon alkohol-, ammónia-, benzin- vagy hígító-
tartalmú	tisztítószereket,	mert	ezek	károsíthatják	a	
lejátszót és a nyakszíjat.
A készülék közelében működő mobiltelefonok 
interferenciát okozhatnak.
Készítsen biztonsági másolatot a fájlokról. Ügyeljen 
rá, hogy megőrizze a készülékre letöltött eredeti 
fájlokat. A Philips semmilyen, a készülék károsodásából 
vagy olvashatatlanságából eredő adatveszteségért 
felelősséget nem vállal.
A problémák elkerülése érdekében a fájlműveleteket 
(átvitel, törlés stb.) kizárólag a mellékelt vagy az ajánlott 
zenei szoftverrel végezze.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

HU
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A számítógépről a hordozható lejátszóra 
kizárólag nyilvánosan elérhető vagy megfelelően 
engedélyezett videofolyamok felvétele és 
átvitele ajánlott. Ez a tartalom kizárólag 
magáncélra használható, kereskedelmi célra 
nem; és be kell tartani az alkotás szerzői 
jogainak	tulajdonosa	által	meghatározott	
esetleges utasításokat. Ilyen utasítás lehet 
például a további másolatok készítésének 
tilalma. A videofolyamok a további másolást 
megakadályozó védelmi technológiával lehetnek 
ellátva. Ilyen esetben a nem készíthető felvétel, 
amire üzenet figyelmeztet.

Termék újrahasznosítása
Ezt a terméket minőségi, újrafeldolgozható 
és újrahasznosítható anyagok és alkatrészek 
felhasználásával tervezték és készítették.
A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekes kuka 
szimbólum azt jelenti, hogy a termék a 2002/96/
EK európai irányelv hatálya alá esik.

  
Ne	dobja	elhasznált	termékét	a	háztartási	
hulladékgyűjtőbe. Kérjük, tájékozódjon az 
elektromos és elektronikus hulladékok szelektív 
gyűjtésének helyi rendszeréről. Az elhasznált 
termék helyes kezelése csökkenti a környezetre 
és az emberi egészségre gyakorolt esetleges 
negatív hatás mértékét.
A termék tartalmaz egy beépített, újratölthető 
akkumulátort, amelyet az Európai Unió 
2006/66/EK vonatkozó direktívája értelmében 
nem szabad a háztartási hulladékgyűjtőbe dobni. 
A termék működése és biztonsága érdekében 
vigye el azt egy hivatalos gyűjtőhelyre vagy 
szervizközpontba, ahol a szakmai személyzet a 
megfelelően eltávolíthatja az akkumulátort, vagy 
cserélje ki az ábrán látható módon:

Ügyeljen arra, hogy a hangerőt akkor se növelje, 
amikor hozzászokott a hangerőhöz.
Ne állítsa a hangerőt olyan magasra, hogy ne 
hallja a környező zajokat.
Fokozottan figyeljen, vagy egy időre kapcsolja ki 
a készüléket, ha nagyobb körültekintést igénylő 
helyzetben van.
Ne használja a fejhallgatót motoros járművön, 
illetve kerékpározás, gördeszkázás stb. közben, 
mert	közlekedési	balesetet	okozhat,	és	sok	
helyen szabályellenes is.
Felhasználói jogokkal kapcsolatos tudnivalók
A logók és terméknevek védjegyeknek 
minősülnek, és a vonatkozó vállalatok vagy 
szervezetek tulajdonát képezik.
Az internetről letöltött felvételek vagy az audio 
CD-k engedély nélküli másolása a szerzői jogok 
és a nemzetközi törvények megsértését jelenti.
Másolásvédett anyagokról (beleértve 
a	számítógépes	programokat,	fájlokat,	
közvetítéseket és hangfelvételeket) készített 
illetéktelen másolatok szerzői jogok megsértését 
képezhetik és bűncselekménynek minősülnek. Ez 
a berendezés nem használható ilyen célokra.
A Windows Media és a Windows embléma 
a Microsoft Corporation védjegyei vagy 
bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban 
és/vagy más országokban.
Viselkedjen	felelős	állampolgárként:	Tartsa	
tiszteletben	a	szerzői	jogokat.

  
A Philips tiszteletben tartja mások szerzői jogait, 
és felhasználóit is erre kéri. 
Előfordulhat, hogy az interneten található 
multimédiás tartalmat a szerzői jog eredeti 
tulajdonosának engedélye nélkül hozták létre, 
illetve terjesztik. 
Más tulajdonában álló tartalom másolása vagy 
terjesztése számos országban (beleértve az 
Ön országát is) a szerzői jogokra vonatkozó 
törvények megsértését jelentheti. 
A szerzői jogi törvények betartásáért Önt 
terheli a felelősség.
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Kérjük, tájékozódjon az akkumulátorok szelektív 
gyűjtésének helyi szabályairól. Az elhasználódott 
akkumulátorok megfelelő hulladékkezelése 
segítséget nyújt a környezettel és az emberi 
egészséggel kapcsolatos esetleges negatív 
következmények megelőzésében.

HU
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Lejátszó

 
Fülhallgató

 
Fülhallgatóhoz	készült	hosszabbítókábel

 
USB-kábel

 
Hálózati töltő

 
Gyors áttekintő útmutató

 Philips GoGear audio player

Quick start guide

SA2420BT SA2440BT 
SA2421BT SA2441BT 
SA2422BT SA2442BT 
SA2425BT SA2445BT 
SA2426BT SA2446BT 
SA2427BT SA2447BT

Philips GoGear audio player

Quick start guide

SA2420BT SA2440BT 
SA2421BT SA2441BT 
SA2422BT SA2442BT 
SA2425BT SA2445BT 
SA2426BT SA2446BT 
SA2427BT SA2447BT

2 Az Ön új Digital 
Audio Player 
készüléke

A LUXE segítségével
lejátszhatja az MP3 fájlokat és a nem védett 
WMA fájlokat
hallgathat FM-rádiót
hívásokat fogadhat/indíthat telefonjával 
Bluetooth®* használatával 

* Ehhez párosítani kell egy Bluetooth® 
funkcióval rendelkező telefont.

A doboz tartalma
A	LUXE	dobozában	tárolhatja	a	LUXE	
készüléket vagy az egyéb készülékeket.
A LUXE a következő tartozékokkal rendelkezik:

•

•
•
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3 Bevezetés

A LUXE áttekintése

 
a Mikrofon

b FM /  /  forrásválasztó

c	 LCD-kijelző

d Fülhallgató csatlakozó

e  USB-csatlakozó

f /  lejátszás/szünet / telefon

g  / 	a	hangerő	növelése/csökkentése

h  /  navigálás 

i Visszaállítás

j  /  be/ki / Bluetooth®

HU
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A	kezelőszervek	részletes	áttekintése
A LUXE a következő kezelési opciókat kínálja:

Mód Funkciók Művelet
	/	  / Nyomja meg egyszer a lejátszáshoz és a szünethez

Nyomja meg egyszer egy zeneszám elején az előző szám elejére való ugráshoz
Nyomja meg egyszer lejátszás közben az adott zeneszám elejére való ugráshoz
Nyomja meg és tartsa nyomva lejátszás közben az adott számon belül való hátrafelé 
történő kereséshez
Nyomja meg kétszer az előző mappába való ugráshoz (abban az esetben, ha jelen 
vannak mappák)
Nyomja meg egyszer, hogy a következő zeneszám elejére való ugráshoz.
Nyomja meg és tartsa nyomva lejátszás közben az adott számon belül való előrefelé 
történő kereséshez
Nyomja meg kétszer a következő mappába való ugráshoz (abban az esetben, ha jelen 
vannak mappák)

/	 Nyomja meg egyszer a hangerő egy fokkal történő növeléséhez / csökkentéséhez
Nyomja meg és tartsa nyomva a hangerő gyors növeléséhez/csökkentéséhez
Nyomja meg mindkét gombot egyszerre a FullSound™ funkció be- és kikapcsolásához

	/	 Nyomja meg és tartsa nyomva 2 másodpercig a LUXE be- és kikapcsolásához
Nyomja meg és tartsa nyomva 4 másodpercig a kézi Bluetooth® párosítási mód 
aktiválásához

FM  / Nyomja meg egyszer a rádióhangerő némításának be- és kikapcsolásához
Nyomja meg egyszer az alacsonyabb frekvenciatartományokban való kereséshez
Nyomja meg és tartsa nyomva az alacsonyabb frekvenciatartományokban való 
gyorskereséshez
Nyomja meg egyszer a magasabb frekvenciatartományokban való kereséshez
Nyomja meg és tartsa nyomva a magasabb frekvenciatartományokban való 
gyorskereséshez

	/	 Nyomja meg egyszer a hangerő egy fokkal történő növeléséhez / csökkentéséhez
Nyomja meg és tartsa nyomva a hangerő gyors növeléséhez/csökkentéséhez

	/	 Nyomja meg egyszer Bluetooth® be- és kikapcsolásához
Nyomja meg és tartsa nyomva 2 másodpercig a LUXE be- és kikapcsolásához

 / Nyomja meg egyszer a beérkező hívás esetén annak fogadására
Nyomja meg és tartsa nyomva a beérkező hívás elutasításához
Nyomja meg egyszer hívás közben az adott hívás befejezéséhez
Nyomja meg kétszer hívás közben a mikrofon némításának be- és kikapcsolásához
Nyomja meg kétszer a legutoljára használt szám újratárcsázásához (bejövő, vagy 
kimenő hívás)

	/	 Nyomja meg egyszer a hangerő növeléséhez/csökkentéséhez
Nyomja meg és tartsa nyomva a hangerő gyors növeléséhez/csökkentéséhez

	/	 Nyomja meg egyszer Bluetooth® be- és kikapcsolásához
Nyomja meg hívás közben az adott hívás, a mobiltelefon és a LUXE közötti 
átkapcsolásához
Nyomja meg és tartsa nyomva 2 másodpercig a LUXE be- és kikapcsolásához
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A Bluetooth® LED-jelzőfények és azok 
jelentése:

Jelzőfény Jelentés
Gyors villogás 2 
percig

A	LUXE	Bluetooth®	
párosítás	módban

5 másodpercenként 
egy villogás

A	Bluetooth®	
csatlakoztatva (hívás 
közben is)

Gyors villogás 
(csengőhang 
szinkronizálva)

Bejövő hívás a 
mobiltelefonon

Másodpercenként 2 
villogás

A	Bluetooth®	próbál	
újracsatlakoztatni

Csatlakoztatás és töltés
A	LUXE	beépített	akkumulátorral	rendelkezik,	
amely a következőképpen tölthető:

Közvetlenül a tápellátásról (a mellékelt 
töltővel).
Számítógép	USB-portján	keresztül	(a	
mellékelt USB-kábellel).

Csatlakoztassa a mellékelt USB-kábelt
1	 Csatlakoztassa	a	mellékelt	USB-kábel	

USB-csatlakozóját a számítógép szabad 
USB-portjához.

2	 Csatlakoztassa	a	mellékelt	USB-kábel	
kis USB-csatlakozóját a LUXE kis USB-
aljzatához.

3 Kapcsolja be a számítógépet.
A LUXE töltődik.

Megjegyzés

Első alkalommal töltse a LUXE készüléket 3 órán 
keresztül.
A készülék akkor van teljesen feltöltve, ha a töltést jelző 
animáció leáll, és megjelenik az  ikon.

•

•

•

•

»

Forrásválasztó FM / 	/	 	:

FM
FM-rádió 
forrás	
kiválasztása

Zenei	
forrás	
kiválasztása

Zenei	forrás	
véletlen sorrendű* 
üzemmód	
kiválasztása

* Ebben az üzemmódban a LUXE véletlen 
sorrendben játssza le a dalokat.

Jelzőfények	és	értelmezésük
A LUXE készüléknek a következő jelzőfényei 
vannak:

Az áramellátás LED minden működéshez 
kapcsolódó riasztás esetén = vörös
A	Bluetooth®	minden	Bluetooth®-hoz	
kapcsolódó riasztás esetén = kék (sárga a 
piros verzióban LUXE)

Az áramellátáts LED-jelzőfények és azok 
jelentése:

Jelzőfény Jelentés
Egyszer be és 
ki	(körülbelül	1	
másodperc)

A	LUXE	be-	/	
kikapcsolása

Gyors villogás 1 
percig

Alacsony akkuszint

3 másodpercenként 
egy villogás

A	LUXE	tölt

Jelzőfény 
bekapcsolva

A LUXE teljesen feltöltve 
(folyamatos jelzés, amíg 
ki	nem	húzza	a	LUXE	
készüléket)

•

•

HU
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3 Csatlakoztassa a töltő tápfeszültség 
csatlakozóját a megfelelő fali aljzathoz.

A LUXE töltődik.

Megjegyzés

Első alkalommal töltse a LUXE készüléket 3 órán 
keresztül.
A készülék akkor van teljesen feltöltve, ha a töltést jelző 
animáció leáll, és megjelenik az  ikon.

•

•

Akkutöltöttség kijelzése
Az akkumulátor hozzávetőleges töltöttségi 
állapotának	jelölése	a	lejátszón:

100% 75% 50% 25% 0%

Az akkutöltöttség képernyő villogása 
jelzi, ha az akkumulátor lemerülőben 
van. A lejátszó elmenti az összes 
beállítást, és 60 másodpercen belül 
kikapcsol.

Megjegyzés

Az akkumulátorok csak korlátozott számú alkalommal 
tölthetők újra. Az akkumulátor élettartama és a töltési 
ciklusok száma a használat módjától és a beállításoktól 
függ.
A készülék akkor van teljesen feltöltve, ha a töltést jelző 
animáció leáll, és megjelenik az  ikon.

•

•

»

»

Csatlakoztassa a fülhallgatókat és a 
hosszabbítókábelt
A mellékelt fülhallgatók egy beépített 
mikrofonnal	rendelkeznek	

 
A mellékelt fülhallgatók csatlakoztatása esetén a 
LUXE készüléken lévő mikrofon automatikusan 
kikapcsolódik.
A mellékelt fülhallgatók rövid kábelét úgy 
tervezték, hogy ne gabalyodjon össze.

 
A mellékelt hosszabbítókábel FM-antennaként 
használható a rádióvétel javítására.

Csatlakoztassa	a	mellékelt	töltőt
1 Ellenőrizze, hogy a helyi tápellátás a töltő 

erre vonatkozó adatainak megfelelő-e.
2 A mellékelt USB-kábellel csatlakoztassa a 

LUXE elemet a mellékelt töltőhöz.

M
ag

ya
r

HU



12

4	 Válassza	a	Philips Device Manager 
telepítése	az	Internetről lehetőséget.

5 Kövesse a képernyőn megjelenő 
utasításokat	a	Philips Device Manager	
Internetről történő telepítéséhez.

Bluetooth®	kapcsolat	első	
beállítása
A LUXE be van állítva és készen áll arra, hogy 
csatlakoztassa az első felfedezhető, Bluetooth® 
funkcióval rendelkező mobiltelefonhoz a 
hatótávolságon belül. 
1 A LUXE készülék bekapcsolásához nyomja 

meg	a	 	/	 gombot, és tartsa benyomva 4 
másodpercig.

 
Az áramellátás LED egyszeri felvillanása 
jelzi, ha a LUXE bekapcsolódott. 
A Bluetooth® LED gyors villogása jelzi 
a párosítás módot.
Szükség	esetén	adja	meg	a	0000	kódot	
a LUXE számára a mobiltelefonon.
A LUXE csatlakozik az első 
felfedezhető, Bluetooth® funkcióval 
rendelkező mobiltelefonhoz a 
hatótávolságon belül.

A Bluetooth® csatlakozás sikeres volt...
A	Bluetooth®	LED	5	
másodpercenként egyszer felvillan, és 
ezzel jelzi, hogy a Bluetooth® kapcsolat 
sikeresen létrejött.

»

»

»

»

»

Telepítse a Philips Device 
Manager szoftvert
Rendszerkövetelmények:

Windows® (2000, XP, Vista)
Pentium III 800 MHz-es processzor vagy 
újabb
128 MB RAM
50 MB merevlemez-terület
Internetkapcsolat
Microsoft Internet Explorer 6.0 vagy újabb
USB-port

1	 Csatlakoztassa	a	mellékelt	USB-kábel	mini	
USB-csatlakozóját a LUXE készülékhez.

2	 Csatlakoztassa	a	mellékelt	USB-kábel	
normál USB-csatlakozóját a számítógéphez.

A számítógépen megjelenik egy 
előugró ablak.

3 Az előugró ablakban válassza a Philips 
Device Manager telepítése lehetőséget.

4 Kövesse a képernyőn megjelenő 
utasításokat	a	Philips Device Manager	
telepítéséhez.

Ha a számítógépen nem jelenik meg az előugró 
ablak...
1	 Válassza	a	Sajátgép	(WindowsXP®	

/ Windows2000®) / Számítógép	
(WindowsVista®) lehetőséget.

2	 Kattintson	jobb	egérgombbal	a	Philips 
GoGear Luxe lehetőségre.

3	 Válassza	a	Philips Device Manager 
telepítése lehetőséget.

4 Kövesse a képernyőn megjelenő 
utasításokat	a	Philips Device Manager	
telepítéséhez.

Nem	találja	a	fájlt	a	LUXE	készüléken?
1	 Csatlakoztassa	a	számítógépet	az	

Internethez.
2	 Válassza	a	Sajátgép	(WindowsXP®	

/ Windows2000®) / Számítógép	
(WindowsVista®) lehetőséget.

3	 Kattintson	jobb	egérgombbal	a	Philips 
GoGear Luxe lehetőségre.

•
•

•
•
•
•
•

»
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A LUXE párosítási módba kapcsol, és 
keresi a mobiltelefont.
Az áramellátás LED egyszeri felvillanása 
jelzi, ha a LUXE bekapcsolódott. 
A Bluetooth® LED gyors villogása jelzi 
a párosítás módot.
Szükség	esetén	adja	meg	a	0000	kódot	
a LUXE számára a mobiltelefonon.

A Bluetooth® csatlakozás sikeres volt...
A	Bluetooth®	LED	5	
másodpercenként egyszer felvillan, és 
ezzel jelzi, hogy a Bluetooth® kapcsolat 
sikeresen létrejött.
A LUXE segítségével fogadhatja vagy 
elutasíthatja	mobiltelefonján	az	összes	
bejövő hívást.
Ha a kapcsolat létrejött, akkor a LUXE 
minden bekapcsoláskor automatikusan 
újracsatlakozik a mobiltelefonhoz. 
(Ehhez be kell kapcsolni a 
mobiltelefonon	az	automatikus	
újracsatlakozás funkciót.)

A Bluetooth® csatlakozás nem sikerült...
A kijelzőn egy áthúzott Bluetooth® 
ikon látható.

1 Ismételje a kézi párosítási eljárás lépéseit, 
amíg sikeres nem lesz a párosítás.

Megjegyzés

A Bluetooth® kapcsolathoz 10 méternél kisebb 
távolságnak kell lenni a LUXE és a mobiltelefon között. 
Az akkumulátor kímélése érdekében a LUXE 10 perc 
után abbahagyja a sikertelen Bluetooth™ csatlakozási 
kísérleteket.

•

•

»

»

»

»

»

»

»

A LUXE segítségével fogadhatja vagy 
elutasíthatja	mobiltelefonján	az	összes	
bejövő hívást.
Ha a kapcsolat létrejött, akkor a LUXE 
minden bekapcsoláskor automatikusan 
újracsatlakozik a mobiltelefonhoz. 
(Ehhez be kell kapcsolni a telefonon az 
automatikus újracsatlakozás funkciót.)

A Bluetooth® csatlakozás nem sikerült...
A kijelzőn egy áthúzott Bluetooth® 
ikon látható.

1 Kövesse a Bluetooth®	beállítása	kézi	
párosítással	(lásd:	‘Bluetooth®	beállítása	
kézi	párosítással’,	1�. oldal) lépéseit, amíg 
sikeres nem lesz a párosítás.

Megjegyzés

A Bluetooth® kapcsolathoz 10 méternél kisebb 
távolságnak kell lenni a LUXE és a mobiltelefon között. 
Az akkumulátor kímélése érdekében a LUXE 10 perc 
után abbahagyja a sikertelen Bluetooth™ csatlakozási 
kísérleteket.

•

•

Bluetooth® beállítása kézi párosítással
A következő, kézi párosítási eljárás sikertelen 
automatikus csatlakozás esetén használható:
1 Kapcsolja be a mobiltelefont.
2 Engedélyezze a Bluetooth® funkciót a 

mobiltelefonon.
3	 Állítsa	be	a	mobiltelefon	Bluetooth®	

funkcióját felfedezhetőre.
4 Győződjön meg arról, hogy kezdetben a 

LUXE ki van kapcsolva.
5 Nyomja meg a 	/	 gombot	a	LUXE	

készüléken, és tartsa benyomva 4 
másodpercig.

»

»
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Zene átmásolása a LUXE 
készülékre
A LUXE a Windows® Intézőben USB-
tárolóeszközként jelenik meg. Az USB 
kapcsolaton keresztül átmásolhatja és 
rendezheti a LUXE készüléken lévő zenefájlokat.
1 Kattintson rá egy vagy több átvinni kívánt 

zeneszámra, és vigye át a számítógépről a 
LUXE készülékre.

2 Kattintás és húzással végezze el az 
átmásolást.

Tanács

Ha	szeretne	zenei	CD-ket	átmásolni	a	lejátszóra,	akkor	
rippelje (konvertálja) MP3/WMA fájlokká a zenei CD-
ken lévő dalokat például a Windows® Media Player 
szoftverrel. Másolja át a fájlokat a LUXE készülékre a 
Windows Intéző használatával. Ezeknek a programoknak 
az ingyenes változatai letölthetők az Internetről.

•

Rendszerezze a LUXE 
készüléken	lévő	zenéket
A	LUXE	készülék	zeneszámok	százait	képes	
tárolni. A zene rendszerezése és kezelése 
érdekében a LUXE lehetővé teszi a zene 
mappákba rendezését.
1 Miközben a LUXE az USB-porton keresztül 

kapcsolódik a számítógéphez, nyissa meg a 
Windows® Intézőt.

2	 Hozzon	létre	mappákat	a	LUXE	
háttértárában.

3	 Kattintással	és	húzással	rendezze	el	
zeneszámokat a mappákban.

Tanács

Ha kétszer megnyomja a  vagy a 	gombot,	akkor	
előre vagy visszafelé léphet a LUXE mappái között, így 
gyorsan megtalálhatja a keresett zeneszámot.

•

HU
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Hallgassa saját zenéit
A teljesen feltöltött LUXE segítségével akár 10 
órán keresztül élvezheti a zenét.
1	 Csatlakoztassa	a	fülhallgatókat	a	LUXE	

készülékhez.

  
2 Állítsa a forrásválasztót a következő 

zenelejátszási opciók egyikére:
	-	Zene	mód	(a	dalok	lejátszása	a	

kiválasztás sorrendjében)
	-	Véletlenszerű*	mód	(az	

összes dal lejátszása véletlenszerű 
sorrendben)

•

•

4 Élvezze

A LUXE be- és kikapcsolása
1 A bekapcsoláshoz és a kikapcsoláshoz 

nyomja meg a 	/	 	gombot,	és	tartsa	
nyomva 2 másodpercig.

  
Automatikus készenlét és kikapcsolás
A	LUXE	rendelkezik	automatikus	készenlét	
és kikapcsolás funkcióval, hogy kímélje az 
akkumulátort. 
Aktív Bluetooth™ kapcsolat esetén:
5 perc üresjárat (nincs zenelejátszás, nincs 
gombnyomás) után a LUXE készenléti módba 
kapcsol.
Készenléti	módban

a kijelző kikapcsol
a meglévő Bluetooth™ kapcsolat 
megmarad
A LUXE visszakapcsol aktív módba, ha
megnyomja a következő gombot: 	/
a Bluetooth™-on keresztül kapcsolódó 
mobiltelefonra bejövő hívás érkezik

Aktív Bluetooth™ kapcsolat nélkül:
10 perc üresjárat (nincs zenelejátszás, nincs 
gombnyomás) után a LUXE leáll (kikapcsol).
1 A LUXE készülék ismételt bekapcsolásához 

nyomja meg a 	/	 gombot,	és	tartsa	
benyomva 2 másodpercig.

•
•

•
•
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1 Nyomja meg a  vagy a 	gombot	a	
dalok megkereséséhez.

  
2 Nyomja meg a  / 	gombot	a	

lejátszáshoz és a szünethez.

  
Megjegyzés

Ez a lejátszó nem támogatja az Interneten vásárolt, 
szerzői jogi védelem alatt álló (Digital Rights 
Management - DRM) WMA dalok lejátszását.

•

  
3 A LUXE készülék bekapcsolásához nyomja 

meg	a	 	/	 gombot, és tartsa benyomva 2 
másodpercig.

4 A lejátszás megkezdéséhez nyomja meg a 
 /  gombot.

  
5 Nyomja meg a 	/	  gombot a hangerő 

csökkentéséhez / növeléséhez.

  
Megjegyzés

A LUXE rendelkezik ismételt lejátszási funkcióval. 
*Véletlenszerű	módban	a	LUXE	az	összes	számot	
lejátssza véletlenszerű sorrendben, mielőtt elkezdené 
ismételni azokat.

•
•

Találja meg zenéit
A LUXE készülék dalok százait képes tárolni.

HU
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A kijelzőn 1 másodpercre a rádió jele 
lesz látható.

5 Nyomja meg a 	/	  gombot a hangerő 
növeléséhez / csökkentéséhez.

  
6 Nyomja meg a 	/	 	gombot	a	

frekvencia csökkentéséhez / növeléséhez. 
(Tartsa lenyomva a gombot rádióállomások 
kereséséhez alacsonyabb / magasabb 
frekvencián.)

  
Megjegyzés

A	fülhallgatókhoz	mellékelt	hosszabbítókábel	
rádióantennaként szolgál. A tökéletes vétel érdekében 
csatlakoztassa megfelelően a hosszabbítókábelt és a 
fülhallgatókat.

•

»Rádió
A LUXE egy FM rádió hangolóegységgel 
rendelkezik. A rádió hallgatásához:
1	 Csatlakoztassa	a	mellékelt	fülhallgató	

hosszabbítókábelt (lásd a megjegyzést) a 
mellékelt fülhallgatókhoz.

2	 Csatlakoztassa	a	fülhallgató	
hosszabbítókábelt a LUXE készülékhez.

  
3 A LUXE készülék bekapcsolásához nyomja 

meg	a	 	/	 gombot, és tartsa benyomva 2 
másodpercig.

  
4 Állítsa a forrásválasztót a FM helyzetbe.

  
M
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Hívás visszakapcsolása a 
mobiltelefonra
A LUXE lehetővé teszi, hogy fogadja a 
mobiltelefonjára beérkező hívást, majd 
visszakapcsolja azt mobiltelefonjára.
1 Nyomja meg a  /  gombot a hívás 

fogadásához.
2 Nyomja meg a 	/	 	gombot,	ha	szeretné	

a hívást visszakapcsolni a mobiltelefonra.
Nyomja meg ismét a 	/	 	gombot,	
ha	újra	a	LUXE	készüléken	szeretné	
fogadni a hívást.

A	LUXE	készülék	csengőhangjának	
megváltoztatása
Ha a csatlakoztatott mobiltelefonra hívás 
érkezik, a LUXE csengőhanggal figyelmezteti 
Önt (a fülhallgatókon át). Ha a mobiltelefon 
támogatja a csengőhang továbbítását a LUXE 
készülékre, akkor a mobiltelefon személyes 
csengőhangját fogja hallani. Ha mobiltelefon 
nem támogatja a csengőhang továbbítását, akkor 
a LUXE készülék normál csengőhangot fog 
játszani. 
A normál csengőhang testre szabása a 
következők szerint történik:
1 Miközben a LUXE az USB-porton keresztül 

kapcsolódik a számítógéphez, nyissa meg a 
Windows® Intézőt.

2 Fogja meg és húzza át a csengőhang fájlt a 
LUXE készülék RINGTONE mappájába.

3 Ha ezután hívás érkezik a mobiltelefonra, 
akkor	a	LUXE	készülék	az	Ön	
csengőhangját szólaltatja meg.

Megjegyzés

Ha a RINGTONE mappa egynél több csengőhang 
fájlt tartalmaz, akkor a LUXE a betűrend szerint 
legnagyobbat fogja lejátszani.

•

•

Telefonhívások

Telefonhívások fogadása
Csatlakoztathatja	a	LUXE	készüléket	
mobiltelefonjához	Bluetooth®-on	keresztül,	
és fogadhatja a bejövő telefonhívásait a LUXE 
készüléken:
1 Kövesse az utasításokat a készülék és a 

mobiltelefon Bluetooth® kapcsolatának 
létrehozásához.

2 Csatlakoztassa a mellékelt fülhallgatókat.
Ha hívás érkezik mobiltelefonjára, akkor a 
LUXE készülék csengőhanggal figyelmezteti 
Önt. A LUXE minden aktív rádióadást vagy 
zeneforrást elnémít.
A kijelzőn a mobiltelefon jele és ha 
elérhető, akkor a hívó fél hívóazonosítója 
vagy telefonszáma lesz látható. (Ha a hívó 
ismeretlen, akkor a kijelzőn három pont 
látható.) 

3 Nyomja meg a  /  gombot a hívás 
fogadásához.

Nyomja meg a tartsa lenyomva a  
/  gombot a hívás elutasításához. 

4 A hívás befejezéséhez nyomja meg újra a 
 /  gombot.

Megjegyzés

Az optimális vétel érdekében biztosítsa, hogy legfeljebb 
10 méteres távolság legyen a LUXE és a mobiltelefon 
között.

•

Utoljára használt szám hívása
Telefonhívást indíthat az utoljára rögzített 
számra:
1 Nyomja meg rövid időn belül kétszer a 

 /  gombot az utolsó bejövő/tárcsázott 
szám felhívásához.

2 A hívás befejezéséhez nyomja meg újra a 
 /  gombot.

•

HU
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Használja a LUXE készüléket 
adatfájlok tárolására és 
szállítására
A	LUXE	készüléket	használhatja	adatfájlok	
tárolására és szállítására.
1	 Csatlakoztassa	a	LUXE	készüléket	a	

számítógéphez.
2 A számítógépen nyissa meg a Windows® 

Intézőt.
3	 Kattintással	és	húzással	másolja	át	a	fájlokat	

a számítógépről a LUXE készülékre.
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5 Hibaelhárítás
Hogyan állítsa alaphelyzetbe a lejátszót?

Illesszen egy tollhegyet vagy más tárgyat a 
LUXE alján lévő Reset nyílásba. Tartsa ott, 
amíg a lejátszó le nem áll.
Ha a visszaállítás sikertelen volt, kövesse a 
LUXE helyreállításának lépéseit a Philips 
Device Manager segítségével:

1 A számítógépen válassza a Start	>	
Programok	>	Philips Digital Audio Player	
> GoGear LUXE Device Manager	>	
Philips Device Manager lehetőséget a 
Philips Device Manager elindításához.

2 Nyomja meg és tartsa lenyomva a hangerő 
gombot	 , miközben csatlakoztatja a 
LUXE készüléket a számítógéphez.

  
3 Tartsa nyomva a gombot, amíg a Philips 

Device Manager	fel	nem	ismeri	a	LUXE	
készüléket, és helyreállítási módba nem 
kapcsol.

4	 A	számítógépen	kattintson	a	Javítás	
gombra, és kövesse a Philips Device 
Manager utasításait a helyreállítási folyamat 
befejezéséhez.

5 Ha a helyreállítás befejeződött, válassza le a 
LUXE készüléket a számítógépről.

6 Indítsa újra a LUXE készüléket.

•

•

HU
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Hang
Hangkiemelés:	
FullSound™
Csatornaszétválasztó: 
45	dB
Frekvenciaválasz: 20 - 18 
kHz
Kimenő teljesítmény: 2x 
2,4	mW
Jel-zaj arány: > 84 dB

Hanglejátszás
Tömörítési	
formátum:
MP3 átviteli 
sebességek:	8-�20	
kb/s	és	VBR
MP3 mintavételezési 
sebességek:	8	/	
11,025	/	16	/	22,050	
/	24	/	�2	/	44,1	/	
48	kHz
WMA (nem védett) 
átviteli sebesség: 5 
-	192	kbps	VBR
WMA 
mintavételezési 
sebességek:	8	/	
11,025	/	16	/	22,050	
/	24	/	�2	/	44,1	/	
48	kHz

DISPLAY
Fehér háttérvilágításos 
LCD, 96 x 16 képpontos

Zeneátvitel
Kattintás	és	húzás	
a	Windows®	
Intézőben

Támogatott zenefájl 
formátumok
A LUXE a következő zenei formátumokat 
támogatja:

MP3
Nem védett WMA

•
•

6	 Műszaki	adatok
Tápellátás
Tápegység:
Beépített,	150mAh-s,	
újratölthető, lítium-
polimer	akkumulátor
Lejátszási idő (zene/
rádió): 10 óra
Készenléti idő: 100 óra
Beszélgetési idő (telefon): 
4	óra

Médiatárolás
Beépített	memória	
kapacitása:
SA242 x 2 GB 
NAND	Flash
SA244 x 4 GB 
NAND	Flash
Szoftver
Philips Device 
Manager, 
helyreállításhoz és 
frissítéshez

Rendszerkövetelmények
Windows®	2000,	XP,	
Vista
Pentium III 800 MHz-es 
processzor vagy újabb
128 MB RAM
50 MB merevlemez-
terület
Internetcsatlakozás
Microsoft Internet 
Explorer 6.0 vagy újabb
Hangkártya
USB-port

Csatlakoztathatóság
Bluetooth®
Fejhallgató (3,5 mm) 
Nagy sebességű 
USB 2.0
A	Bluethooth®	
kapcsolat jellemzői:
Híváskezelés: 
hívások fogadása/
visszautasítása/
befejezése, a hívás 
és	a	zene	közötti	
váltás
Hívásazonosító 
megjelenítése
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M
MP3
Hangadat-tömörítésre kifejlesztett fájlformátum. 
Az MP3 a Motion Picture Experts Group 
1 (vagy MPEG-1) Audio Layer 3 rövidítése. 
Az MP3 formátum használatával egy írható 
vagy újraírható CD-lemez tízszer annyi 
hanginformáció tárolására képes, mint a 
hagyományos hangformátum esetén. 

S
Streaming, vagy folyamatos adattovábbítás
Adatátviteli technika, amely segítségével a 
közvetített adatok állandó és folyamatos 
adatfolyamként dolgozhatók fel. Az interneten 
gyakran alkalmaznak folyamatos adattovábbítási 
technológiákat, mert számos felhasználó nem 
rendelkezik megfelelő sebességű internet-
eléréssel a nagy multimédia-fájlok gyors 
letöltéséhez. A technológia használatával a 
kliens böngésző vagy beépülő program már 
a teljes fájl letöltése előtt képes elkezdeni az 
adatmegjelenítést.

V
Véletlen	sorrendű	lejátszás
Zenefájlokat (zeneszámokat) véletlenszerű 
sorrendben lejátszó funkció.

W
WMA (Windows Media Audio)
A Microsoft által birtokolt hangformátum, 
a Microsoft Windows Media technológia 
része. Tartalmazza a Microsoft Digital Rights 
Management digitális jogkezelési eszközöket, a 
Windows Media videokódolási technológiát és 
a Windows Media hangkódolási technológiát. 

7 Szójegyzék

B
Bluetooth®
A Bluetooth® a rövid távolságú 
kommunikációhoz kifejlesztett vezeték 
nélküli protokoll, amely lehetővé teszi, 
hogy a mobilkészülékek információkat és 
alkalmazásokat osszanak meg egymás között 
anélkül, hogy a kábelek vagy az inkompatibilis 
csatlakozók gondot okoznának. Nevét a Dániát 
egységesítő viking király után kapta. 2,4 GHz-es 
frekvencián működik. További tudnivalókért 
látogassa meg a bluetooth.com webhelyet. 

D
Decibel (dB)
A hang erejének és intenzitásának relatív 
különbségét kifejező mértékegység.

F
FullSound
A FullSound™ a Philips által tervezett 
újdonságnak számító technológia. A 
FullSound™ hűen adja vissza a tömörített zene 
hangrészleteit úgy, hogy a tökéletes hangélmény 
eléréséhez a zenét torzítás nélkül feljavítja. 

H
Hangerő
A hangerő a legelterjedtebb kifejezés, amellyel 
a hangok relatív hangossága kifejezhető. Számos 
elektronikus eszközön így nevezik a hangerő-
szabályozó funkciót.

L
LCD	(folyadékkristályos	kijelző)
A számítástechnikai eszközök kivételével 
minden bizonnyal a legelterjedtebb módszer 
vizuális adatmegjelenítésre.
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