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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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Yardıma ihtiyaç mı duyuyorsunuz?
Kullanım kılavuzu, en son yazılım yükseltmeleri 
ve sıkça sorulan soruların cevapları gibi tüm 
destek belgelerine erişebileceğiniz
www.philips.com/welcome
adresini lütfen ziyaret edin.
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Yedek parçalar/aksesuarlar :
Yedek parça/aksesuar siparişi için www.philips.
com/support adresini ziyaret edin.
İşitme Güvenliği

  
Aşırı olmayan ses seviyesinde dinleyin:
Kulaklığı yüksek ses seviyesinde kullanmak işitme 
kaybına neden olabilir. Bu ürün, bir dakikadan 
az bir süre maruz kalınsa bile, normal bir insan 
için işitme kaybına neden olabilecek desibel 
aralıklarında ses üretebilir. Daha yüksek desibel 
aralıkları, halihazırda işitme kaybı olan kişilere 
önerilmektedir.
Ses aldatıcı olabilir. Zaman içinde, rahat işitme 
seviyeniz daha yüksek ses seviyelerine uyum 
sağlar. Bu nedenle, uzun süreli dinlemenin 
ardından ‘normal’ gibi gelen ses seviyesi gerçekte 
yüksek ve işitme duyunuza zararlı olabilir. 
Buna karşı korunmak için ses seviyesini, işitme 
duyunuz uyum sağlamadan önce güvenli bir 
seviyeye ayarlayın ve o seviyede bırakın.
Güvenli bir ses seviyesi belirlemek için:
Ses seviyesi kontrolünüzü düşük şekilde ayarlayın.
Distorsiyonsuz, rahat ve net bir şekilde duymaya 
başlayana kadar ses seviyesini yavaş yavaş artırın.
Makul süreler boyunca dinleyin:
Normalde ‘güvenli’ olan seviyelerde bile sese 
uzun süre maruz kalmak da işitme kaybına 
neden olabilir.
Cihazınızı makul süreler boyunca dinleyin ve 
zaman zaman dinlemeye ara verin.
Kulaklığınızı kullanırken aşağıdaki hususları göz 
önünde bulundurun.
Makul süreler boyunca, makul ses seviyelerinde 
dinleyin.
İşitme duyunuzu uyum sağladıkça ses seviyesini 
artırmamaya dikkat edin.
Ses seviyesini, çevrenizi duyamayacağınız kadar 
yükseltmeyin.
Potansiyel olarak tehlikeli durumlarda dikkatle 
davranmalı veya dinlemeye geçici olarak ara 
vermelisiniz.
Motorlu bir taşıt kullanırken, bisiklete binerken, 
kaykay kullanırken, vb. kulaklık kullanmayın; 

1 Önemli güvenlik 
bilgileri

Değişiklikler
Üretici tarafından izin verilmeyen değişiklikler, 
kullanıcının bu ürünü kullanma iznini geçersiz 
kılabilir.

Genel bakım

Dikkat

Hasarı veya arızayı önlemek için:
Oynatıcıyı, ısıtma ekipmanları veya doğrudan güneş ışığı 
nedeniyle oluşan aşırı ısıya maruz bırakmayın.
Oynatıcınızı düşürmeyin ve üstüne bir şey düşürmeyin.
Oynatıcınızın suya sokulmasına izin vermeyin. Set içine 
giren su büyük hasara neden olabileceğinden, kulaklık 
yuvasını veya pil bölmesini suya maruz bırakmayın.
Çevredeki aktif cep telefonları parazite neden olabilir. 
Dosyalarınızı yedekleyin. Cihazınıza karşıdan yüklediğiniz 
orijinal dosyaları sakladığınızdan lütfen emin olun. Philips, 
ürünün zarar görmesi veya okunmaz hale gelmesi 
durumunda oluşacak veri kaybından sorumlu değildir. 
Sorunları önlemek için müzik dosyalarınızı sadece 
birlikte gelen müzik yazılımı ile yönetin (aktarım, silme, 
vb.).
Zarar verebileceği için alkol, amonyak, benzin veya 
aşındırıcı içeren temizleyicileri kullanmayın.
Çevredeki aktif cep telefonları parazite neden olabilir.
Dosyalarınızı yedekleyin. Cihazınıza karşıdan yüklediğiniz 
orijinal dosyaları sakladığınızdan emin olun. Philips, 
ürünün zarar görmesi veya okunmaz hale gelmesi 
durumunda oluşacak veri kaybından sorumlu değildir.
Sorunları önlemek için müzik dosyalarınızı sadece 
birlikte gelen veya önerilen yazılım ile yönetin (aktarım, 
silme, vb.).

•
•

•
•

•
•

•

•

•
•

•

Çalışma ve saklama sıcaklıkları hakkında
Sıcaklığın her zaman 0 - 35 Cº (32 - 95 Fº) 
arasında olduğu bir yerde çalıştırın
Sıcaklığın her zaman -20 - 45 Cº (-4 - 113 
Fº) arasında olduğu bir yerde saklayın.
Düşük sıcaklık koşullarında pil ömrü 
kısalabilir.

•

•

•

TR
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Ürünün geri dönüşümü
Ürününüz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve 
yeniden kullanılabilen, yüksek kalitede malzeme 
ve parçalardan tasarlanmış ve üretilmiştir.
Çarpı işaretli tekerlekli çöp kutusu işaretli etiket 
yapıştırılmış ürün, söz konusu ürünün 2002/96/
EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu 
anlamına gelir.

  
Asla ürünü diğer evsel atıklarla birlikte atmayın. 
Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin 
toplanması ile ilgili yerel kurallar hakkında bilgi 
edinin. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin 
doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan 
sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açılmasını 
önlemeye yardımcı olur.
Ürününüz, 2006/66/EC sayılı Avrupa Yönergesi 
kapsamında olan ve normal evsel atıklarla 
birlikte atılmayan bir dahili şarj edilebilir pil 
içerir. Ürününüzün çalışır durumda kalmasını 
ve güvenliğini sağlamak için, ürününüzü pilinin 
uzmanlar tarafından aşağıdaki gibi çıkarılacağı 
veya değiştirileceği resmi toplama noktalarına ve 
servis merkezlerine götürün:

 
Lütfen pillerin ayrı toplanmasıyla ilgili yerel 
kurallar hakkında bilgi edinin. Pillerin atık 
işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, 
çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere 
yol açılmasını önlemeye yardımcı olur.

bu durum trafik tehlikesi yaratabilir ve birçok 
bölgede yasaktır.
Telif hakkı bilgileri
Diğer tüm markalar ve ürün adları, ilgili 
şirketlerin veya kuruluşların tescilli markalarıdır.
Internet’ten yüklenen veya ses CD’sinden 
yapılan herhangi bir kaydın yetkisiz çoğaltımı, telif 
hakları yasalarının ve uluslararası sözleşmelerin 
ihlalidir.
Bilgisayar programları, dosyalar, yayınlar ve ses 
kayıtları da dahil olmak üzere kopyalamaya 
karşı korumalı malzemenin yetkilendirilmemiş 
kopyalarının hazırlanması, telif hakkı ihlali 
anlamına gelebilir ve suç teşkil edebilir. Bu cihaz, 
bu tür amaçlarla kullanılmamalıdır.
Windows Media ve Windows logosu, Microsoft 
Corporation’ın Amerika Birleşik Devletleri ve/
veya başka ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır.
Sağduyulu olun! Telif haklarına saygı gösterin.

  
Philips başkalarının fikri mülkiyet hakkına saygı 
gösterir ve kullanıcılarımızdan da aynısını 
yapmalarını isteriz. 
Internet üzerindeki multimedya içeriği, gerçek 
telif hakkı sahibinin izni olmadan oluşturulmuş 
ve/veya dağıtılmış olabilir. 
İzinsiz içeriğin kopyalanması veya dağıtılması, 
sizinki de dahil birçok ülkede telif hakları 
yasalarını ihlal edebilir. 
Telif hakları yasalarına uymak sizin 
sorumluluğunuzdadır.
Bilgisayarınıza yüklenen video yayınlarının taşınır 
oynatıcıya kaydedilmesi ve aktarılması, sadece 
kamu malı veya uygun şekilde lisanslanmış 
içerik ile kullanım içindir. Bu tür içerikleri özel 
ve ticari olmayacak şekilde kullanabilirsiniz ve 
işin telif hakkı sahibi tarafından sağlanan telif 
hakkı açıklamalarına saygı duymalısınız. Bu tür 
açıklamalar, başka kopya yapılmaması gerektiğini 
belirtiyor olabilir. Video yayınları, kopyalamayı 
engelleyen kopya koruma teknolojisi içeriyor 
olabilir. Bu tür durumlarda kayıt fonksiyonu 
çalışmaz ve size bir mesajla bilgi verilir.

T
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Oynatıcı

 
Kulaklık

 
Kulaklık uzatma kablosu

 
USB	kablosu

 
AC şarj cihazı

 
Hızlı başlangıç kılavuzu

 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 Yeni Digital 
Audio Player 
ürününüz

LUXE aşağıdakileri yapmanıza olanak sağlar
MP3 dosyalarını ve korumasız WMA 
dosyaları çalmak
FM radyo dinlemek
Bluetooth® üzerinden telefonunuz ile 
arama yapmak/aramaları kabul etmek* 

* Bluetooth® özellikli telefonla eşleme gerektirir.

Kutuda neler var
LUXE, LUXE veya diğer parçaları muhafaza 
edebileceğiniz bir kutuda gelir.
LUXE birlikte aşağıdaki aksesuarlar sunulur :

•

•
•

TR
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3 Başlangıç

LUXE hakkında genel bilgiler

 
a Mikrofon

b FM /  /  kaydırılabilir seçim parçası

c LCD ekran

d Kulaklık jakı

e  USB konektörü

f /  oynatma/duraklatma / telefon

g  /  ses düzeyini artırma/azaltma

h  /  gezinme 

i Sıfırla

j  /  açma/kapama / Bluetooth®

T
ür

kç
e
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Kontroller hakkında ayrıntılı bilgiler
LUXE aşağıdaki kontrol seçeneklerine sahiptir :

Mod Fonksiyonlar İşlem
 /  / 1 kez basın: oynatma ve duraklatma arasında geçiş yapma

Bir şarkının başında 1 kez basın: önceki şarkının başına gitme
Çalarken 1 kez basın: geçerli şarkının başına gitme
Çalarken basılı tutun: geçerli şarkıda tarayarak geri gitme
2 kez basın: önceki klasöre atlama (klasörler varsa)
1 kez basın: sonraki şarkının başına gitme
Çalarken basılı tutun: geçerli şarkıda tarayarak ileri gitme
2 kez basın: sonraki klasöre atlama (klasörler varsa)

/ 1 kez basın: ses seviyesini her seferinde bir kademe artırma / azaltma
Basılı tutun: ses seviyesini hızlı artırma / azaltma
Her iki düğmeye aynı anda basın: FullSound™ açma / kapama seçenekleri 
arasında geçiş

 / 2 saniye basılı tutun: LUXE ürününün açma / kapama seçenekleri arasında 
geçiş
4 saniye basılı tutun: Bluetooth® eşleme modunu etkinleştirme

FM  / 1 kez basın: radyoyu sessize alma ve sesi açma seçenekleri arasında geçiş
1 kez basın: frekansları azalan yönde tarama
Basılı tutun: daha düşük frekansa hızlı atlama
1 kez basın: frekansları artan yönde tarama
Basılı tutun: daha yüksek frekansa hızlı atlama

 / 1 kez basın: ses seviyesini her seferinde bir kademe artırma / azaltma
Basılı tutun: ses seviyesini hızlı artırma / azaltma

 / 1 kez basın: Bluetooth® açık ve Bluetooth® kapalı seçenekleri arasında 
geçiş
2 saniye basılı tutun: LUXE ürününün açma / kapama seçenekleri arasında 
geçiş

 / Bir çağrı geldiğinde 1 kez basın: gelen çağrıyı kabul etme
Bir çağrdı geldiğinde basılı tutun: gelen çağrıyı reddetme
Çağrı sırasında 1 kez basın: geçerli çağrıyı sonlandırma
Çağrı sırasında 2 kez basın: mikrofonu sessize alma / sesini açma 
seçenekleri arasında geçiş
2 kez basın: son aranan numarayı tekrar çevirme (gelen veya giden çağrı)

 / 1 kez basın: ses seviyesini artırma / azaltma
Basılı tutun: ses seviyesini hızlı artırma / azaltma

 / 1 kez basın: Bluetooth® açık ve Bluetooth® kapalı seçenekleri arasında 
geçiş
Çağrı sırasında basın: geçerli çağrının cep telefonu ve LUXE arasında 
geçişi
2 saniye basılı tutun: LUXE ürününün açma / kapama seçenekleri arasında 
geçiş

TR
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Bağlantı ve şarj
LUXE, aşağıdaki şekilde şarj edilebilecek dahili 
pile sahiptir :

Doğrudan güç kaynağından (birlikte gelen 
şarj cihazıyla).
Bir bilgisayarın USB portu üzerinden 
(birlikte gelen USB kablosuyla).

Birlikte gelen USB kablosunu bağlayın
1 Birlikte gelen USB kablosunun USB ucunu, 

bilgisayarınızdaki boş bir USB portuna 
bağlayın.

2 Birlikte gelen USB kablosunun mini USB 
ucunu LUXE mini USB jakına bağlayın.

3 Bilgisayarınızı açın.
LUXE şarj olur.

Not

İlk kullanımda, LUXE ürününü 3 saat şarjda bırakın.
Şarj işlemi tamamlandığın şarj animasyonu durur ve 
simgesi gösterilir.

•
•

Kulaklığı ve uzatma kablosunu bağlayın
Birlikte gelen kulaklıklarda entegre mikrofon 
bulunmaktadır. 

 

•

•

»

Kaynak seçimi kaydırma çubuğu FM /  /  :

FM
FM radyo 
kaynağını seçimi

Müzik 
kaynağı 
seçimi

Müzik kaynağı 
rasgele* mod 
seçimi

* Rasgele modunda, LUXE şarkıları rasgele 
sırada çalar.

LED göstergeler ve anlamları
LUXE aşağıdaki LED göstergelerine sahiptir :

Güçle ilgili tüm uyarılar için Güç LED’i = 
kırmızı
Bluetooth® ile ilgili tüm uyarılar için 
Bluetooth® = mavi (kırmızı LUXE 
sürümünde sarı)

Güç LED’i göstergeleri ve anlamları aşağıdaki 
şekildedir :

Gösterge Anlamı
Bir kere yanıp sönme 
(yaklaşık 1 saniye)

LUXE kapatıldı / açıldı

1 dakika boyunca hızlı 
yanıp sönme

Pil	az

3 saniyede bir yanıp 
sönme

LUXE şarj oluyor

LED yanıyor LUXE tamamen şarj 
oldu (LUXE prizden 
çekilene kadar devam 
eder)

Bluetooth® LED’i göstergeleri ve anlamları 
aşağıdaki şekildedir :

Gösterge Anlamı
2 dakika boyunca hızlı 
yanıp sönme

LUXE, Bluetooth® 
eşleme modunda

5 saniyede bir yanıp 
sönme

Bluetooth® bağlı 
(görüşme sırasında 
da)

Hızlı yanıp sönme (zil 
sesiyle eşzamanlı olarak)

Cep telefonuna gelen 
arama

Saniyede bir 2 kez yanıp 
sönme

Bluetooth®	
bağlanmaya çalışıyor

•

•

T
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Pil seviyesi gösterimi
Yaklaşık pil seviyesi, ekranda aşağıdaki şekilde 
gösterilir :

%100 %75 %50 %25 %0

Yanıp sönen pil ekranı, pil kapasitesinin 
düşük olduğunu gösterir. Oynatıcı tüm 
ayarları kaydeder ve 60 saniye içinde 
kapanır.

Not

Şarj edilebilir pillerin şarj edilme sayısı sınırlıdır. Pil ömrü 
ve şarj edilme sayısı, kullanıma ve ayarlara bağlı olarak 
değişebilir.
Şarj işlemi tamamlandığın şarj animasyonu durur ve 
simgesi gösterilir.

•

•

Philips Device Manager 
yazılımını yükleyin.
Sistem gereksinimleri:

Windows® (2000, XP, Vista)
Pentium III 800 MHz işlemci veya üzeri
128 MB RAM
500 MB sabit disk alanı
Internet bağlantısı
Microsoft® Internet Explorer 6.0 veya 
üzeri
USB bağlantı noktası

1 Birlikte gelen kablonun mini USB fişini 
LUXE ürününe bağlayın.

2 Birlikte gelen kablonun standart USB fişini 
bilgisayarınıza bağlayın.

Bilgisayarda açılır bir pencere 
görüntülenir.

3 Açılır pencereden Install Philips Device 
Manager seçeneğini seçin.

4	 Philips Device Manager kurulumunu 
tamamlamak için ekrandaki talimatları 
uygulayın.

»

•
•
•
•
•
•

•

»

Birlikte gelen kulaklık takıldığında, LUXE 
üzerindeki mikrofon otomatik olarak devre dışı 
bırakılır.
Birlikte gelen kulaklığın kısa kablosu, dolaşmasını 
engellemek için tasarlanmıştır.

 
Birlikte gelen kulaklığın uzatma kablosu, radyo 
sinyallerinin alınmasını güçlendirmek için 
FM anteni olarak görev yapabilir.

Birlikte gelen şarj cihazını bağlayın
1 Yerel güç kaynağının şarj cihazının teknik 

özelliklerini karşıladığını kontrol edin
2 Birlikte gelen USB kablosunu kullanarak 

LUXE ürününü birlikte gelen şarj cihazına 
bağlayın.

3 Şarj cihazının AC fişini uygun bir elektrik 
prizine bağlayın.

LUXE şarj olur.

Not

İlk kullanımda, LUXE ürününü 3 saat şarjda bırakın.
Şarj işlemi tamamlandığın şarj animasyonu durur ve 
simgesi gösterilir.

•
•

»

TR
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Eşleme modunu belirtmek için 
Bluetooth® LED’i hızlı bir şekilde yanıp 
söner.
Gerekirse, LUXE parola kodu için cep 
telefonuna 0000 yazın.
LUXE, kapsama alanı dahilindeki 
Bluetooth® tarafından bulunabilir ve 
Bluetooth® özellikli ilk cep telefonuna 
bağlanır.

Bluetooth® bağlantısı başarılı...
Bluetooth® bağlantısının başarıyla 
kurulduğunu göstermek için 
Bluetooth® LED’i her 5 saniyede bir 
yanıp söner.
LUXE ile tüm gelen cep telefonu 
aramalarını kabul edebilir veya 
reddedebilirsiniz.
Bağlantı kurulduğunda, LUXE 
her açıldığında cep telefonunuza 
otomatik olarak bağlanır. (Bu işlem, 
otomatik yeniden bağlanma özelliğinin 
telefonunuzda etkinleştirilmiş olmasını 
gerektirir)

Bluetooth® bağlantısı başarısız...
Ekranda üzerinde çarpı olan 
Bluetooth® simgesi gösterilir.

1 Eşleme işlemi başarılı olana kadar Zorlanan 
eşleme ile Bluetooth® kurulumu (bkz. 
‘Zorlanan eşleme ile Bluetooth® kurulumu’ 
sayfa 12) adımlarını uygulayın.

Not

Bluetooth® bağlantısı, LUXE ve cep telefonunuz 
arasında 10 metreden az bir mesafe bulunmasını 
gerektirir. 
Pil gücünden tasarruf etmek için, LUXE 10. dakikadan 
sonra başarısız Bluetooth™ bağlantı denemelerini 
durdurur.

•

•

»

»

»

»

»

»

Bilgisayarda açılır pencere görüntülenmezse...
1	 Bilgisayarım (WindowsXP® / 

Windows2000®) / Bilgisayar	
(WindowsVista®) öğesini seçin.

2	 Philips GoGear Luxe öğesini sağ tıklatın.
3	 Install Philips Device Manager seçeneğini 

seçin.
4	 Philips Device Manager kurulumunu 

tamamlamak için ekrandaki talimatları 
uygulayın.

LUXE ürününde dosyayı bulamıyor musunuz?
1 Bilgisayarınızın Internet’e bağlı olduğundan 

emin olun.
2	 Bilgisayarım (WindowsXP® / 

Windows2000®) / Bilgisayar	
(WindowsVista®) öğesini seçin.

3	 Philips GoGear Luxe öğesini sağ tıklatın.
4	 Philips Device Manager Yazılımını 

İnternetten Yükle seçeneğini seçin.
5	 Philips Device Manager yazılımının 

İnternetten kurulumunu tamamlamak için 
ekrandaki talimatları uygulayın.

Bluetooth® bağlantısının ilk 
kez yapılması
LUXE, kapsama alanı dahilindeki Bluetooth® 
tarafından bulunabilir ve Bluetooth® özellikli 
cep telefonuna bağlanmak için ayarlı ve hazırdır. 
1 LUXE ürününü açmak için  /  düğmesini 

yaklaşık 4 saniye basılı tutun.

  
LUXE ürününün açıldığını belirtmek 
için güç LED’i bir kez yanıp söner. 

»

T
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olarak bağlanır. (Bu işlem, otomatik 
yeniden bağlanma özelliğinin cep 
telefonunuzda etkinleştirilmiş olmasını 
gerektirir)

Bluetooth® bağlantısı başarısız...
Ekranda üzerinde çarpı olan 
Bluetooth® simgesi gösterilir.

1 Eşleme prosedürünü, eşleme başarılı olana 
kadar tekrarlayın.

Not

Bluetooth® bağlantısı, LUXE ve cep telefonunuz 
arasında 10 metreden az bir mesafe bulunmasını 
gerektirir. 
Pil gücünden tasarruf etmek için, LUXE 10. dakikadan 
sonra başarısız Bluetooth™ bağlantı denemelerini 
durdurur.

•

•

LUXE ürününe müzik 
aktarımı
LUXE, Windows Explorer®’da yığın depolama 
cihazı olarak görünür. Müzik dosyalarını USB 
bağlantısı üzerinden LUXE ürününe aktarabilir 
ve düzenleyebilirsiniz.
1 Bilgisayar ve LUXE arasında aktarmak 

üzere, bir veya daha fazla şarkıyı tıklatarak 
vurgulayın.

2 Aktarmayı tamamlamak için sürükle ve 
bırak işlemlerini uygulayın.

İpucu

Müzik CD’lerini müzik çalara aktarmak için: Müzik 
CD’lerinizdeki şarkıları Windows® Media Player gibi bir 
yazılımla MP3/WMA dosyalarına dönüştürün. Dosyaları 
Windows® Explorer ile LUXE ürününe kopyalayın. Bu 
programların ücretsiz sürümleri Internet’ten yüklenebilir.

•

»

Zorlanan eşleme ile Bluetooth® 
kurulumu
Otomatik bağlantının başarısız olması 
durumunda, aşağıdaki eşleme yöntemi 
uygulanabilir :
1 Cep telefonunuzu açın.
2 Cep telefonunuzdaki Bluetooth® özelliğini 

etkinleştirin.
3 Cep telefonunuzun Bluetooth® özelliğini 

bulunabilir olarak ayarlayın.
4 Başlarken LUXE ürününün kapalı 

olduğundan emin olun.
5 LUXE ürünündeki  /  düğmesini yaklaşık 

4 saniye basılı tutun. 

  
LUXE eşleme moduna girer ve cep 
telefonunuzu arar.
LUXE ürününün açıldığını belirtmek 
için güç LED’i bir kez yanıp söner. 
Eşleme modunu belirtmek için 
Bluetooth® LED’i hızlı bir şekilde yanıp 
söner.
Gerekirse, LUXE parola kodu için cep 
telefonuna 0000 yazın.

Bluetooth® bağlantısı başarılı...
Bluetooth® bağlantısının başarıyla 
kurulduğunu göstermek için 
Bluetooth® LED’i her 5 saniyede bir 
yanıp söner.
LUXE ile tüm gelen cep telefonu 
aramalarını kabul edebilir veya 
reddedebilirsiniz.
Bağlantı kurulduğunda, LUXE her 
açıldığında cep telefonunuza otomatik 

»

»

»

»

»

»
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LUXE ürünündeki müziğinizin 
düzenlenmesi
LUXE yüzlerce müzik parçası saklayabilir. 
Müziğinizi düzenlemek ve aramayı kolaylaştırmak, 
LUXE müziğinizi klasörlerde düzenlemenize 
olanak sağlar.
1 LUXE bilgisayarınızın USB portuna 

bağlıyken, Windows® Explorer 
uygulamasını açın.

2 LUXE ürününün yığın depolama aygıtında 
klasörler oluşturun.

3 Müziğinizi klasörlerde düzenlemek için 
sürükleme ve bırak işlemlerini uygulayın.

İpucu

 veya  düğmesine iki kere basarsanız, LUXE 
ürünündeki klasörlerde ileri veya geri gitmenizi sağlar ve 
böylece müziğinizi kolayca bulabilirsiniz.

•

T
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Müzik dinleme
Tamamen şarjlı LUXE, 10 saate kadar müzik 
dinlemenize olanak sağlar.
1 Kulaklığı LUXE ürününe bağlayın.

  
2 Kaydırma çubuğunu aşağıdaki müzik çalma 

seçeneklerinden birine alın:
 - Music (Müzik) modu (şarkıları siz 

seçtikçe çalar)
 - Shuffle* (Rasgele) modu (tüm 

şarkıları rasgele sırada çalar)

  
•

•

4 Keyfini çıkarın

LUXE ürününün açılması ve 
kapatılması.
1 Açık ve kapalı modları arasında seçim 

yapmak için  /  düğmesini yaklaşık 2 
saniye basılı tutun.

  
Otomatik bekleme ve kapanma
LUXE, pil gücünden tasarruf sağlayabilecek 
otomatik bekleme ve kapanma özelliklerine 
sahiptir 
Aktif bir Bluetooth™ bağlantısıyla:
Bekleme modunda (müzik çalınmadan, herhangi 
bir düğmeye basılmadan) 5 dakika geçtikten 
sonra, LUXE bekleme moduna geçer.
Bekleme	modunda

ekran kapanır
mevcut Bluetooth™ bağlantısı korunur
LUXE aşağıdaki durumlarda aktif moda 
döner:

 /  tuşuna basıldığında
Bluetooth™ bağlantılı cep telefonunuz 
arandığında

Aktif bir Bluetooth™ bağlantısı olmadan:
Bekleme modunda (müzik çalınmadan, herhangi 
bir düğmeye basılmadan) 10 dakika geçtikten 
sonra, LUXE kapanır.
1 LUXE ürününü tekrar açmak için  / 	

düğmesine yaklaşık 2 saniye basın.

•
•

•
•

TR
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Ürününüzü bulmak
LUXE yüzlerce şarkı saklayabilir.
1 Bir şarkıyı bulmak için  veya 	

düğmesine basın.

  
2 Oynatma ve duraklatma arasında geçiş 

yapmak için  /  düğmesine basın.

  
Not

Bu cihaz, Internet’ten satın alınan kopya korumalı (Dijital 
Haklar Yönetimi – DRM) WMA şarkıları desteklemez.

•

3 LUXE ürününü açmak için  /  düğmesini 
yaklaşık 2 saniye basılı tutun.

4 Oynatımı başlamak için  /  düğmesine 
basın.

  
5 Ses seviyesini azaltmak / artırmak için  / 

 düğmesine basın.

  
Not

LUXE tekrar oynatma özelliğine sahiptir. 
* Shuffle (Rasgele) modunda, LUXE bir şarkıyı 
tekrarlamadan önce tüm şarkıları rasgele sırada çalar.

•
•
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5 Ses düzeyini artırmak veya azaltmak için 	
/  düğmesine basın.

  
6 Daha büyük / daha küçük radyo frekansı 

için  /  düğmesine basın. (Radyo 
frekanslarını büyüğe/küçüğe doğru taramak 
için düğmeyi basılı tutun.)

  
Not

Kulaklık için birlikte gelen uzatma kablosu, radyo anteni 
görevi görür. Optimum seviyede sinyal alımı için uzatma 
kablosu ve kulaklığın uygun şekilde bağlandığından emin 
olun.

•

Radyo
LUXE bir FM radyo alıcısına sahiptir. Radyo 
dinlemek için:
1 Birlikte gelen kulaklık uzatma kablosunu 

(bkz. not), birlikte gelen kulaklığa bağlayın.
2 Kulaklık uzatma kablosunu LUXE ürününe 

bağlayın.

  
3 LUXE ürününü açmak için  /  düğmesini 

yaklaşık 2 saniye basılı tutun.

  
4 Kaydırma çubuğunu FM konumuna getirin.

  
Radyo simgesi 1 saniye süreyle ekranda 
gösterilir.

»
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Çağrıyı tekrar cep telefonunuza 
aktarmak
LUXE gelen bir aramayı cep telefonunuzdan 
kabul etmenize ve tekrar cep telefonunuza 
aktarmanıza izin verir.
1 Aramayı kabul etmek için  /  düğmesine 

basın.
2 Aramayı tekrar cep telefonunuza aktarmak 

için  /  düğmesine basın.
Çağrıyı tekrar LUXE ürününe 
aktarmak için  /  düğmesine basın.

LUXE zil sesini değiştirmek
Bağlıyken cep telefonunuza bir arama 
yapıldığında, LUXE sizi bir zil sesiyle uyarır 
(kulaklık üzerinden). LUXE ürününe zil sesinin 
aktarılmasını destekleyen cep telefonlarıyla, cep 
telefonunun özelleştirilmiş zil sesini duyabilirsiniz. 
Zil sesinin aktarılmasını desteklemeyen cep 
telefonlarıyla, LUXE standart bir zil sesi çalar. 
Standart zil sesini aşağıdaki şekilde 
özelleştirebilirsiniz:
1 LUXE bilgisayarınızın USB portuna 

bağlıyken, Windows® Explorer 
uygulamasını açın.

2 Zil sesini, LUXE ürünündeki RINGTONE 
klasörüne sürükleyin ve bırakın.

3 Artık cep telefonunuza arama yapıldığında, 
LUXE sizin zil sesinizi çalacaktır.

Not

RINGTONE klasörünün birden fazla zil sesi dosyası 
içermesi durumunda, LUXE alfanümerik sıraya göre ilk 
dosyayı çalacaktır.

•

•

Telefon aramaları

Telefon aramalarını kabul etmek
LUXE ürününü Bluetooth® ile cep telefonunuza 
bağlayabilir ve gelen aramaları LUXE ürünüyle 
kabul edebilirsiniz:
1 Ürünü Bluetooth® ile cep telefonunuza 

bağlamak için, talimatları uygulayın.
2 Birlikte gelen kulaklığı bağlayın.

Cep telefonunuza bir arama yapıldığında, 
LUXE bir uyarı zil sesiyle sizi uyarır. LUXE 
aktif radyo veya müzik çıkışını sessize alır.
Ekranda cep telefonu simgesi ve 
uygulanabiliyorsa arayanın kimliği veya 
telefon numarası gösterilir. (Bilinmeyen 
arayanlar için, ekranda üç nokta 
gösterilecektir) 

3 Aramayı kabul etmek için  /  düğmesine 
basın.

Aramayı reddetmek için  / 	
düğmesini basılı tutun. 

4 Aramayı sonlandırmak için  / 	
düğmesine tekrar basın.

Not

Optimum sinyal alımı için, LUXE ve cep telefonunuz 
arasındaki mesafe 10 metreden az olmalıdır.

•

Son kullanılan numarayı aramak
Kayıtlı son numarayı arayabilirsiniz:
1 Son arayan/aranan kişinin numarasını 

aramak için,  /  düğmesine hızlı bir 
şekilde iki kez basın.

2 Aramayı sonlandırmak için  / 	
düğmesine tekrar basın.

•
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Dosyaların saklanması ve 
taşınması için LUXE ürününü 
kullanmak
Dosyaların saklamak ve taşımak için LUXE 
ürününü kullanabilirsiniz.
1 LUXE ürününü bilgisayarınıza bağlayın.
2 Bilgisayarınızda Windows® Explorer	

uygulamasını açın.
3 Veri dosyalarını bilgisayarınızdan LUXE 

ürününe aktarmak için sürükle bırak işlemini 
uygulayın.

TR
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5 Sorun Giderme
Oynatıcımı nasıl sıfırlarım?

LUXE ürününün alt kısmında bulunan 
sıfırlama deliğine bir kalemin ucunu veya 
bir başka nesne sokun. Oynatıcı kapanana 
kadar basılı tutun.
Sıfırlama işlemi başarısız olursa,  Philips 
Device Manager ile ürünün nasıl 
kurtarılacağına dair adımları uygulayın.

1	 Philips Device Manager uygulamasını 
başlatmak için bilgisayarınızdan Başlat	> 
Programlar	>	Philips Digital Audio Player	
>	GoGear LUXE Device Manager	>	
Philips Device Manager seçeneklerini seçin.

2 LUXE ürününü bilgisayarınıza bağlarken 	
ses seviyesi düğmesini basılı tutun.

  
3	 Philips Device Manager LUXE ürününü 

tanıyana ve kurtarma moduna girene kadar 
tuşu basılı tutun.

4 Bilgisayarda Repair (Onar) düğmesini 
tıklatın ve kurtarma işlemini tamamlamak 
için Philips Device Manager uygulamasının 
talimatlarını uygulayın.

5 Kurtarma tamamlandığında, LUXE ürününü 
bilgisayarınızdan çıkarın.

6 LUXE ürününü yeniden başlatın.

•

•
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Desteklenen müzik dosyası 
formatları
LUXE aşağıdaki müzik formatlarını destekler :

MP3
korumasız WMA

•
•

6 Teknik veriler
Güç
Güç kaynağı:
150 mAh Li-ion 
polimer dahili şarj 
edilebilir pil
Çalma süresi (müzik/
radyo): 10 saat
Bekleme süresi: 100 
saat
Konuşma süresi 
(telefon): 4 saat

Depolama ortamı
Dahili bellek kapasitesi:
SA242x/BT 2GB 
NAND Flash
SA244x/BT 4GB 
NAND Flash
Yazılım
Philips Aygıt Yöneticisi: 
geri yükleme ve 
yükseltme

Sistem gereksinimleri
Windows® 2000, XP, 
Vista
Pentium III 800 MHz 
işlemci veya üzeri
128 MB RAM
500 MB sabit disk 
alanı
Internet bağlantısı
Microsoft® Internet 
Explorer 6.0 veya 
üzeri
Ses kartı
USB bağlantı noktası

Bağlantı
Bluetooth®
Kulak 3,5mm 
Yüksek hızlı USB 2.0
Bluethooth® bağlantı 
özellikleri:
Çağrı yönetimi: çağrıları 
kabul etme/reddetme/
sonlandırma, çağrı ve 
müzik arasında geçiş
Arayan kimliği gösterimi

Ses
Ses geliştirme: 
FullSound™
Kanal ayırma: 45 dB
Frekans Tepkisi: 20 
- 18 kHz
Çıkış gücü: 2x 2.4 
mW
Sinyal-parazit oranı: > 
84	dB

Müzik çalar
Sıkıştırma formatı:
MP3 bit hızları: 8-320 
kps ve VBR
MP3 örnekleme hızları: 
8, 11.025, 16, 22.050, 
24, 32, 44.1, 48 kHz
WMA (korumasız) bit 
hızları: 5 - 192 kbps VBR
WMA örnekleme 
hızları: 8, 11.025, 16, 
22.050, 24, 32, 44.1, 48 
kHz

Ekran
Beyaz arkadan 
aydınlatmalı LCD, 96 
x 16 piksel

Müzik aktarımı
Windows® Explorer’a 
sürükleyip bırakma

TR
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K
Karışık Oynatma
Ses dosyalarını (parçaları) rasgele sırada çalan bir 
özelliktir.

L
LCD (Sıvı Kristal Ekran)
Görsel bilgileri, bilgisayar dışındaki elektronik 
aygıtlarda göstermenin en genel yoludur.

M
MP3
Ses verisi sıkıştırma sistemi olan bir dosya 
formatıdır. MP3, Motion Picture Experts Group 
(Sinema Görüntüsü Uzmanları Grubu) 1 (veya 
MPEG-1) Audio Layer (Ses Katmanı) 3’ün 
kısaltmasıdır. MP3 formatı kullanıldığında; bir CD-
R veya CD-RW diski, normal bir CD’ye göre 10 
kat daha fazla veri depolayabilir. 

S
Ses seviyesi
Ses düzeyi, seslerin bağıl yükseklik düzeylerinin 
kontrolünü belirtmek için en sık kullanılan 
sözcüktür. Aynı zamanda pek çok elektronik 
cihazdaki ses yüksekliğini denetlemek için 
kullanılan işlevi de belirtir.

W
WMA (Windows Media Audio)
Microsoft’un sahibi olduğu ve Microsoft 
Windows Media teknolojisinin bir parçası olan 
bir ses formatıdır. Microsoft Dijital Hak Yönetimi 
araçlarını, Windows Media Video kodlama 
teknolojisini ve Windows Media Audio kodlama 
teknolojisini kapsar. 

7 Sözlük

A
Akış
Verileri düzenli ve sürekli bir akış biçiminde 
işlenebilecek biçimde aktarılmasında kullanılan 
bir tekniktir. Akış teknolojileri genellikle 
İnternet üzerinde kullanılır, bunun nedeni çoğu 
kullanıcının büyük multimedya dosyalarını 
hızlı biçimde karşıdan yükleyecek erişim 
özelliklerine sahip olmadığından, dosyanın 
tamamı aktarılmadan önce istemci tarayıcısının 
veya eklenti programının verileri yüklemeye 
başlamasına olanak tanımaktır.

B
Bluetooth®
Bluetooth®, kablo veya arabirim uyumsuzlukları 
yaşanmadan, mobil cihazların bilgi ve 
uygulamaları paylaşmasına olanak tanımak üzere 
geliştirilen kısa menzilli kablosuz protokoldür. 
Özelliğin adı, Danimarka’yı birleştiren Viking 
Kralı’ndan gelmektedir. 2,4 GHz’de çalışır. Daha 
fazla bilgi için bluetooth.com sitesine bakın. 

D
Desibel (dB)
Sesin gücündeki veya yoğunluğundaki bağıl farkı 
ifade etmek için kullanılan bir ölçü birimidir.

F
FullSound
FullSound™, Philips tarafından tasarlanan 
yenilikçi bir teknolojidir. FullSound™, sıkıştırılmış 
müziğe sesle ilgili ayrıntıları hassas biçimde geri 
yükleyerek, herhangi bir bozulma olmadan 
eksiksiz bir ses deneyimi sağlamak üzere 
genişletir. 
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