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Potrzebna pomoc?
Odwiedź stronę internetową:
www.philips.com/welcome
na której można uzyskać dostęp do pełnego zestawu materiałów
pomocniczych, takich jak podręcznik użytkownika, ostatnie
uaktualnienia oprogramowania i odpowiedzi na często zadawane
pytania.
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Funkcja ta jest dostępna tylko w niektórych regionach.
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Czy dostępny jest podręcznik
użytkownika?
Szczegółowy podręcznik użytkownika oraz lista często zadawanych pytań (FAQ) znajdują się na
dysku CD, dołączonym do odtwarzacza GoGear. Plik ten można pobrać również z witryny
internetowej: www.philips.com/support

Możliwość zarejestrowania
posiadanego produktu
Ponieważ jest możliwa aktualizacja produktu, zalecamy zarejestrowanie go na stronie
www.philips.com/welcome, abyśmy mogli informować o dostępnych nowych bezpłatnych
aktualizacjach.

Pamiętaj o aktualizacjach
Jesteśmy pewni, że będziesz zadowolony ze swojego odtwarzacza przez długi czas. Aby zapewnić
lepsze działanie odtwarzacza, zaleca się regularne odwiedzanie witryny www.philips.com/support,
skąd można pobrać bezpłatne najnowsze aktualizacje oprogramowania oraz program Device
Manager dla odtwarzacza. Pobrane pliki pomogą zoptymalizować działanie odtwarzacza, a w
przyszłości korzystać z obsługi nowych formatów plików audio.
Życzymy dobrej zabawy w tej nowej formie odtwarzania muzyki.
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Słuchawki

Kabel USB

Philips GoGear audio player
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Zawartość opakowania
Bateria AAA

SA2610 SA2611
SA2615 SA2616
SA2620 SA2621
SA2625 SA2626
SA2640 SA2641
SA2645 SA2646

Quick start guide
1 Install
2 Connect
3 Transfer
4 Enjoy

CD-ROM

Co jest jeszcze potrzebne.

Komputer

Przewodni szybkiego
startu
Komputer zawierający:
System Windows 2000, XP lub VIsta
Procesor klasy Pentium III 800 MHz lub
szybszy
Napęd dysków CD-ROM
128 MB pamięci RAM
500 MB miejsca na dysku twardym
Port USB
Połączenie internetowe (zalecane)
Program Microsoft Internet Explorer w
wersji 6.0 lub nowszej
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Opis kontrolek i podłączeń
A
B

C

D
H
E
G
F
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A p
Gniazdo słuchawek
B MIC
Mikrofon
C -VOLUME+ Zwiększ/zmniejsz głośność (przytrzymaj aby
zwiększać/zmniejszać szybciej)
D y / 2;
Włącz / Wyłącz
Odtwarzaj/Nagrywaj / Pauza
Potwierdź wybór
E
Cofnij o jeden poziom (przytrzymaj, aby powró
cić do menu głównego)
F
Złącze USB
G 3/4
Przesuń ekran w górę/w dół (przytrzymaj aby
przeskakiwać szybciej)
H
suwak
Przytrzymaj suwak aby zablokować/odblokować
wszystkie przyciski (za wyjatkiem -VOLUME+)

Instalacja
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1

1 Włóż dostarczoną płytę CD do odpowiedniego napędu w swoim komputerze PC.
2 W celu zakończenia instalacji Philips Device Manager postępuj zgodnie z poleceniami
wyświetlanymi na ekranie.

2

Podłącz

A Wkładanie baterii

1 Zdjąć osłonę portu USB.

2 Zdjąć osłonkę komory
bateryjnej przesuwając ją
w kierunku wskazanym
strzałką.

3 Włożyć dołączoną do
produktu baterię AAA do
komory bateryjnej.

B Wskaźnik naładowania akumulatora

Przybliżony poziom naładowania akumulatora sygnalizowany jest następująco:
Pełny

Naładowany w dwóch trzecich

Naładowany w połowie

Niski

Pusty

Uwaga Kiedy bateria jest prawie pusta, pojawia się migająca ikona . Odtwarzacz
zachowa wszystkie ustawienia i zapisze otwarte nagrania, a następnie wyłączy się w
przeciągu 60 sekund.
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C Podłącz do komputera

Użyj dostarczonego kabla USB do połączenia odtwarzacza z komputerem.

1 Wyjmij zatyczkę złącza USB.
2 Podłącz jeden koniec dostarczonego kabla USB do gniazda USB na spodzie
odtwarzacza, a drugi do komputera.

3

Przenoszenie materiału

Twój odtwarzacz jest wyświetlany w Eksploratorze Windows jako urządzenie pamięci
masowej USB (dysk wymienny). Po przyłączeniu do portu USB można przenosić pliki i kopiować
na odtwarzacz muzykę oraz obrazy.

A Transfer muzyki
1 Kliknij i zaznacz jeden lub więcej plików, które chcesz skopiować pomiędzy
odtwarzaczem a komputerem.
2 Utwory przenosi się przeciągając je myszką.
Wskazówka Do kopiowania płyt kompaktowych na odtwarzacz najlepiej jest używać
jakiegoś programu - na przykład Musicmatch Jukebox lub Windows Media Player utwory z płyty należy zgrać (przetworzyć) na pliki w formacie MP3/WMA. Skopiuj pliki
na cyfrowy odtwarzacz audio przez program Windows Explorer. Bezpłatne wersje tych
programów można pobrać z Internetu.
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Użytkowanie
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A Włączanie i wyłączanie
W celu włączenia zasilania naciśnij i przytrzymaj y/2;, aż nie pojawi się logo Philips.
Aby wyłączyć naciśnij i przytrzymaj y/2; aż na wyświetlaczu pojawi się „Bye”.
Wskazówka Jeśli żadne pliki nie są odtwarzane i żaden przycisk nie zostanie
naciśnięty przez 10 minut, odtwarzacz wyłączy się automatycznie.

B Menu główne
Muzyka
Radio*
Nagrania
Widok folderu
Ustawienia

Odtwarzanie utworów cyfrowych
Słuchanie radia FM
Tworzenie lub odsłuchiwanie nagrań
Przeglądanie plików w folderach
Dostosowanie ustawień odtwarzacza

C Nawigacja w menu
Twój odtwarzacz posiada intuicyjny system nawigacji w menu, umożliwiającym dostęp do
różnych ustawień i operacji.
Aby
Powrót do poprzedniego menu
Powrót do menu głównego
Przeglądanie menu
Przewijanie listy
Wybór opcji

1

Wykonaj
Naciśnij
Naciśnij i przytrzymaj
Naciśnij 2; lub
Naciśnij 3 lub 4
Naciśnij 2;

Funkcja ta jest dostępna tylko w niektórych regionach.
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Tryb muzyczny

(także tryb odtwarzania nagrań)

Odtwarzacz pozwala na następujące operacje w trybie muzycznym:
Aby
Odtwarzanie/
zatrzymanie muzyki
Przeskoczyć do
następnego utworu
Powrócić do
poprzedniego utworu
Szybko do przodu

Wykonaj
Naciśnij 2;
Naciśnij 3
Naciśnij 4

Aby
Wykonaj
Szybkie cofanie
Naciśnij i przytrzymaj 4
Powrót do przeglądania Długo/krótko
menu
przycisnąć
Przygłośnienie
Naciśnij VOL +
Ściszenie
Naciśnij VOL -

Naciśnij i przytrzymaj 3

Radio*
Aby wejść do trybu Radio, w menu głównym wybierz

.

Podłączanie słuchawek
Dostarczone wraz z odtwarzaczem słuchawki pełnią rolę anteny radiowej. Aby zapewnić sobie
najlepszy odbiór, upewnij się, że podłączyłeś słuchawki prawidłowo.

Automatyczne strojenie
1 W menu Radio , wybierz Automatyczne strojenie.
> Urządzenie automatycznie wyszuka stacje radiowe i zapisze ich częstotliwości na kolejnych pozycjach.
Możliwe jest zapisanie maksymalnie 20 stacji radiowych.

Włączanie zaprogramowanej stacji
1 W menu Radio , wybierz Pamięć.
2 Naciśnij 3/4 aby wybrać stację, 2; aby rozpocząć odtwarzanie.
3 Naciśnij 3/4 aby zmienić stację.
Aby wyjść z trybu radia, naciśnij długo przycisk
.
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Nagrywanie z radia podczas jego słuchania
.
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1 Raz lub kilka razy naciśnij przycisk
aby przejść do menu Radio
2 Wybierz Rozpocznij nagrywanie radia.
3 Naciśnij 2; aby rozpocząć nagrywanie.
Aby przerwać nagrywanie, naciśnij
.
4 Naciśnij 2; w celu zapisania nagrania.
5 Aby wyjść z trybu radia, naciśnij długo przycisk
.

Nagrania
Przy pomocy odtwarzacza możesz także nagrywać dźwięk.

Nagrywanie
1 Z dowolnego ekranu za wyjątkiem Radio naciśnij dłużej REC.

> Odtwarzacz zacznie nagrywać i wyświetli się ekran nagrywania.
2 Naciśnij 2; aby przerwać.
3 Naciśnij
aby zakończyć i zachować nagranie.
> Twoje nagranie zostanie zapisane na odtwarzaczu. (Format nazwy pliku: VOICEXXX.WAV gdzie
XXX to automatycznie wygenerowany numer nagrania.)
4 Pliki te można znaleźć w
> Biblioteka nagrań > Głos.
Uwaga Aby nagrać radio, zapoznaj się z częścią instrukcji zatytułowaną Radio.

Odtwarzanie nagrań
W menu głównym wybierz
> Biblioteka nagrań > Głos lub FM radio*.
1 Wybierz nagranie, które chcesz odsłuchać.
2 Naciśnij 2; aby zatwierdzić wybór.

1

Funkcja ta jest dostępna tylko w niektórych regionach.

89

Rozwiązywanie problemów
Jak zresetować odtwarzacz?
Wyjmij i ponownie włóż baterię, aby wyzerować odtwarzacz.

Jeżeli nie działa żadna powyższych czynności, wówczas wykonaj naprawę
odtwarzacza za pomocą Menadżera obsługi urządzeń:
1 Uruchom Menedżera obsługi urządzeń Philips z menu Start > Programy > Cyfrowy
odtwarzacz audio Philips > SA26XX > Menedżera obsługi urządzenia Philips
SA26XX komputera.
2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk
w czasie łączenia odtwarzacza z komputerem.
3 Przytrzymuj przycisk dopóki Menadżer obsługi urządzeń Philips nie potwierdzi
odtwarzacza i nie przejdzie do trybu odzyskiwania Twojego odtwarzacza.
4 Kliknij przycisk Napraw i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez Menadżera
obsługi urządzeń.
5 Kiedy odtwarzacz zostanie naprawiony, odłącz go od komputera i ponownie uruchom.

Potrzebna pomoc?
Instrukcja użytkownika

Informacje można znaleźć w instrukcji użytkownika na dysku CD.

Pomoc online

www.philips.com/welcome

Utylizacja zużytych urządzeń
Produkt został wykonany z wysokiej jakości materiałów i elementów, które mogą zostać poddane utylizacji i
przeznaczone do ponownego wykorzystania.
Jeśli produkt został opatrzony symbolem przekreślonego pojemnika na odpady, oznacza to, iż jest on objęty Dyrektywą
Europejską 2002/96/WE.
Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi wyrzucania odpadów elektrycznych i elektronicznych.
Należy postępować zgodnie z miejscowymi przepisami i nie wyrzucać starych produktów wraz ze zwykłymi odpadami
domowymi. Prawidłowa utylizacja starego produktu pomoże zapobiec potencjalnie negatywnym skutkom dla środowiska i ludzkiego
zdrowia.
Baterie zawierają substancje chemiczne szkodliwe dla środowiska, dlatego po zużyciu należy je odnieść do oficjalnego punktu
zbiórki zużytych baterii.
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