Цифров аудио плеър PHILIPS
Инструкция за експлоатация

Поздравления за покупката ви и добре дошли при Philips!
За да се възползвате напълно от поддръжаката осигурена
от Philips, регистрирайте продукта на
www.philips.com/welcome.
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БЕЗОПАСНОСТ ПО ВРЕМЕ НА
СЛУШАНЕ

Имате нужда от помощ?
Посетете www.philips.com/welcome, където имате
пълен достъп до материали като инструкции,
последния софтуеър и отговори на често
задавани въпроси.

Слушайте с умерена сила на звука
-

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ
СВЪРЗАНА С БЕЗОПАСНОСТТА
Основна поддръжка
За да избегнете повреда или счупване:
- Не излагайте плеъра на силна топлина,
причинена от оборудване, което загрява,
нито на директна слънчева светлина.
- Не изпускайте плеъра или не позволявайте
на други предмети да падат върху него.
- Не допускайте плеъра да се потапя във
вода. Не излагайте гнездото за слушалките
или отделението за батериите на вода, тъй
като водата може да навлезе в плеъра и да
причини цялостна повреда.
- Не използвайте никакви почистващи
препарати, които съдържат алкохол, амоняк,
безин, или абразиви, тъй като могат да
увредят плеъра.
- Включените мобилни телефони в близост
до плеъра могат да доведат до смущения.
- Правете по две копия на файловете. Моля,
уверете се, че на плеъра се съдържат
оригиналните файлове, които сте свалили.
Philips не носи отговорност за каквато и да
е загуба на информация, ако продуктът се
повреди или не ако данните не могат да се
четат.
- Работете (прехвърляне, изтриване, т.н.)
с вашите музикални файлове само с
осигурения музикален софтуеър, за да
избегнете проблеми!

-

Употребата на слушалките с висока сила
на звука може да разстрои слушането.
Този продукт може да произведе звуци с
децибелни граници, които могат да доведат
до загуба на слуха при нормален човек,
дори ако излагането на тях е за по-малко
от минута. Високите дицебелни граници са
предоставени за тези, които вече са имали
някаква загуба на слух.
Звуците могат да бъдат заблуждаващи. С
времето вашето „ниво на комфорт” ще се
приспособи към по-висока сила на звука.
Поради тази причина, когато слушате музика
дълго време, това което ви се струва с
„нормално” ниво на звука, всъщност може
да бъде високо и увреждащо за слуха
ви. За да се предпазите от този ефект,
настройте силата на звука на безопасно
ниво преди слуха ви да се адаптира и не го
променяйте.

За да установите безопасно ниво на
силата на звука:
-

Настройте контрола за силата на звука на
по-ниски нива.
Бавно усилвайте звука докато започнете да
го чувате чисто и спокойно, без смущения.

Слушайте в пеодължение на разумни
периоди от време:
-

Относно функционирането и температурите
на съхранение
- Работете с плеъра на място където
температурата е винаги между 0 и 35 градуса
по Целзий (32 до 95 по Фаренхайт).
- Съхранявайте на място където температурата
е винаги между -20 и 45 градуса по Целзий
(-4 до 113 по Фаренхайт).
- Живота на батериите може да бъде пократък, ако плеъра се използва в условия с
ниски температури.

-

Подмяна на части/аксесоари

-

Посетете www.philips.com/support, за да поръчате
подмяна на части/аксесоари.

-

Продулжителното излагане на звук, дори с
нормална “безопасна” сила на звука, също
може да доведе до загубата на слух.
Уверете се, че използвате вашето оборудване
разумно и правете правилни почивки.

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



Слушайте с разумна сила на звука за разумен
период от време.
Бъдете внимателни, за да не настроите силата
на звука по време на адаптирането на слуха
ви.
Не увеличавайте звука толкова високо, така
че да не чувате какво става около вас.
Би трябвало да използвате предпазни мерки
или временна непродължителна употреба в
потенциално опасни ситуации.

-

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

продължителността на възпроизвеждането
в режим за музика, продължителността
на възпроизвеждането в режим за радио,
колко пъти са отброени сигнализацията за
почти изтощени батерии, т.н. Запаметената
информация не разкрива съдържанието или
използваната мултимедия на устройството
или източника на сваляне. Запаметената
информация на устройството се получава отново
и се използва САМО ако потребителя върне
устройството в сервизния център на Philips и
САМО, за да направи по-лесно откриването на
грешка и предотвратяването й. Запаметената
информация ще бъде достъпна за потребителя,
при първото и поискване.

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

Изхвърляне на вашия стар продукт
Ващият продукт е проектиран и произведен от
висококачествени материали и съставни част,
които могат да бъдат рециклирани и използвани
отново.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО
АВТОРСКИТЕ ПРАВА

Когато този символ с зачеркнт контейнер за
боклук на колелца е поставен на продукта,
това означава, че продукта е под закрилата на
европейската директива 2002/96/ЕС.

Всички други марки и имена на продукти са
запазени търговски марки на техните уважавани
компании или организации.
Незаконите презаписи на всякакви записи,
независимо дали са свалени от интернет или са
направени от аудио дискове са в нарушение със
законите за авторските права и са международна
заплаха.

Моля информирайте се относно местната
система за разделното събиране на електрически
и електронни продукти.
Моля действайте според местните правила
и не изхвърляйте вашият стар продукт с
нормалния домашен боклук. Правилното
изхвърляне на вашия стар продукт ще помогне
да се предотвратят евентуални отрицателни
последствия върху околната среда и човешкото
здраве.

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

Вградената презареждаща се батерия съдържа
субстанции, които могат да замърсят околната
среда. Винаги предавайте устройството на
определените за това места, за да махнат
батерията преди да го изхвърлите. Батериите
трябва да се изхвърлят на съответното място.

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

Съврзване на информация

Модификации

Philips се заангажира да подобрява качеството
на вашият продукт и да подобрява опита на
потребителите на Philips. За да разберете
профила за употреба на това устройство,
то се свързва с извества информация към
региона с постоянна памет на устройството.
Тази информация се използва, за да се
различат и засекат всякакви повреди или
проблеми, с които можете да се сблъскате като
потребител, докато използвате устройството.
Запаметената информация, например, ще бъде

Модификации неопълномощени от
производителя може да лишат потребителя от
правото да използва това устройство.

Бележка за Европейския съюз
Този продукт е съобразен с изискванията за
радио смущанията на Европейския съюз.


ВАШИЯТ НОВ ПЛЕЪР

НАЧАЛО

С вашият новозакупен плеър, можете да се
насладите на следното:
- възпроизвеждане на MP3 и WMA
- слушате FM радио
- записвате FM радио
- записвате с вградения микрофон

Преглед на копчетата за управление и
свързките
А i			
Гнездо за слушалки
B 1/u Включване/изключване
			
Пускане/Запис/Пауза
			
Потвърждение на избор
CD
Връщане с едно ниво назад (задръжете
за да се върнете към дървовидното меню)
D -Vol+ Усилване/намаляне на звука
(задръжете за да увеличите/намалите бързо)
E MIC Микрофон
F
слайдер
Задръжете слайдера за
да отключите/заключите всички бутони (с
изключение на - Vol +)
G RESET
H
USB конектор
I REC З а п и с в а н е ( п р о д ъ л ж и т е л н о
натискане)
J t
Пропускане назад (задръжете за бързо
пропускане)
u
Пропускане напред (задръжете за
бързо пропускане)
pq Скролиране нагоре/надолу (задръжете
за бързо скролиране)

Какво има в кутията
Следните аксесоари са включени с вашят
плеър:

плеър		

слушалки

Основно меню
Музика
Пуснете вашата цифрова музика
USB кабел		

Връзка за врат

Радио1
Слушате FM радио
Записи
Създадете или слушате запис

Напъствие за
бърза употреба
			
				

Папки
Видите файловете в папките

Диск съдържащ
	��������������������������
Windows Media Player 10,
Philips Device Manager,

Настройки
Нагласите настройки на плеъра

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



Инсталиране

за зареждане
. С напълно зареден плеър
можете да слушате музика в продължение
на 20 часа.

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

Индикация за нивото на батерията
Приблизителните нива на сила на вашата
батерия се означават по следния начин:

Системни изисквания:
- Windows 2000, XP или Vista
- Pentium III 800MHz процесор или по-добър
- 128 MB RAM
- 500 MB свободно място на хард диска
- връзка към интернет (за предпочитане)
- Microsoft Internet Explorer 6.0 или по-нов
- Устройство за четене на дискове
- USB порт

Пълна
2/3 пълна
Наполовина
Слаба
Празна

1. Пуснете приложения с вашия продукт диск в
CD-ROM устройстово на вашят компютър.
2. Следвайте инструкциите на екрана, за да
завършите инсталацията на Philips Device
Manager.
3. Ако програмата за инсталиране не започне
автоматично, Потърсете в съдържанието
на диска с Windows Explorer и стартирайте
програмата като натиснете два пъти с
мишката на файла завършващ на .exe.
Загубилите сте диска? Не се безпокойте,
можете да свалите съдържанието на диска
от www.philips.com/support.

Бележка Когато батерията е почти празна,
индикаторът за недостатъчна (почти
празна) батерия ще започне да мига. Вашият
плейър ще запамети всички настройки и
незавършени записи и ще се изключи след не
повече от 60 секунди.

1 Тази функция е достъпна само в някой
региони

В Windows Explorer, плеъра се разпознава като
устройство носител на информация. Можете да
подреждате файлове и да прехвърляте музика
на плеъра по време на USB свръзката.

2

Прехвърлете

Свързване и зареждане

1. Натиснете и изберете една или повече
песни, за да ги прехвърлите между плеъра
и компютъра.
2. Използвайте действието издърпване и
пускане, за да завършите прехвърлянето.

Когато включите плеъра към компютъра, той се
зарежда автоматично.
Използвайте осигурения USB кабел
1. Заредете плеъра за поне 5 часа, преди да
използвате плеъри за първи път.
Батерията2 е заредена 100% след 4 чсаа и
80% след 2 часа.

Съвет За да прехвърлите музикални дискове
на плеъра използвайте софтуеър като Musicmatch Jukebox или Windows Media Player,
и превърнете песните от музикалния диск
в MP3/WMA формат. Копирайте файловете
на плеъра чрез Windows Explorer. Безплатни
версии на тези програми могат да бъдат
открити и свалени от интернет.

2. Свържете осигурения USB кабел към мини
USB порта от долната страна на плеъра, а
другия край към компютъра.
Плеърът ще започне да се зарежда веднага
след като го включите към компютъра.
Бележка Плеърът е напълно зареден когато
на дисплея спре да се показва анимацията

Презареждащите се батерии имат определен
брой цикли на зареждане. Живота на
батерията и броя на циклите зависи от
употребата и настройките.

Изключете плеъра безопасно
1. Изключете всички активни приложения на
плеъра.
2. Изключете плеъра безопасно като натиснете
на таск лентата на вашия компютър.


Детайлни операции

Наслаждавайте се
Включване и изключване

Режим музика
(също приложим при възпроизвеждане на запис)

За да включите плейъра натиснете 1/u докато
на екрана не се появи на екрана “PHILIPS”.

Плеърът поддържа MP3 и WMA формати.

За да изключите плейъра натиснете и задръжте
1/u докато на екрана се появи ‘Bye’.

Управление
Можете да извършите следните действия по
време на възпроизвеждането на музика:

Съвет: Вашия плейър автоматично ще се
изключи след 10 минути, ако не се извършват
някакви действия.

Пуснете/спрете в пауза музиката		
натиснете u

Управление на менюто
Плейъра има система за интуитивно управление
на менюто, за да ви насочва през различните
действия и възможностти.

Прескочите следващата песен		
натиснете u
Да се върнете към предишната песен
натиснете t

За връщане към предишното меню
Натиснете D

Превъртите напред			
натиснете и задръжте u
Превъртите назад
натиснете и задръжте t

За връщане към главното меню
Натиснете и задръжте D
Разглеждане на менютата
Натиснете u или D

Да се върнете към менюто за търсене натиснете
кратко/продължително бутона D

За скролиране в списък
Натиснете p или q

Увеличите звука				
натиснете VOL +

За избор на възможност
Натиснете u

Намалите звука				
натиснете VOL -

Слайдер за заключване
Плеъра има бутон за заключване, за да се
избегне инцудентно извършване на действие.

Открийте вашата музика

1. За да заключите бутоните, преместете
слайдера на позиция
.
Всички бутони с изключение на -VOL+ са
заключени и на дисплея се показва
.
2. За да отключите бутоните, преместете
слайдера на позиция

.

1. От главното меню, изберете *, за да влезете
в режим за музика. Плеърът предлага
следните възможности в менюто:
Всички песни
Песните са подредени по азбучен ред
Изпълнител
Изпълнителите са подредени по азбучен ред
Албумите са подредени по азбучен ред
Песните са подредени по ред на албумите


Автоматично настройване на радио
станциите

Албуми
Албумите са подредени по азбучен ред
Песните са подредени по ред на албумите

Съвет Функцията за автоматично настройване
презаписва всички съществуващи запаметени
станции.

2. Натиснете p или q, за да скролирате из
списъка.
3. Натиснете u, за да изберете или натиснете
D, за да се върнете към предишното
меню.
4. Н а т и с н е т е u , з а д а з а п о ч н е
възпроизвеждането.
Съвет Когато сте в режим за музика, ако
натиснете пауза или преминете например,
за да слушате радио, можете по-късно да
продължите да слушате музиката като
изберете ‘Resume last’ от режима за музика.

1. Изберете Auto tune в менюто за радиото
.
- Плеъра ще търси автоматично радио
станции и автоматично ще ги запамети.
Радиото може да запамети максимално 20
предварително зададени канала.

Бележка Плеърът не поддържа защитени
срещу запис (DRM) WMA песни закупени от
интернет.

За да спрете автоматичното настройване,
натиснете D.

Задаване лимит на силата на звука

За да излезете от радио режима, задръжете D.

Слушането силно на музика продължително
време, може да е вредно за слушащия. Можете
да настроите лимит на силата на звука, за да
пасне на изискванията ви:

Пускане на предварително зададена
радио станция

1. От главното меню, изберете Settings > Sound
settings > Volume limit > Set.
2. Натиснете Vol- или Vol+ за да нагласите
силата на звука.
3. Натиснете u, за да потвърдите.

1. От менюто за радио
, изберете Preset.
2. Натиснетеpq, за да изберете предварително
зададените радио станции, u за да я
пуснете.
3. Натиснете tu, за да смените станцията.

Когато зададете ниво на звука, не можете
повече да увеличавате звука, дори ако
натиснете бутона Vol+.

4. За да настроите финно честота, натиснете
веднъж pq.
5. За да търсите следващия най-силен сигнал,
задръжте pq.
За да излезете от радио режима, задръжете
D.

За да позволите максималния звук отново,
нагласете лимита за звука на максимум или го
изключете, изберете Settings > Sound settings >
Volume limit > Off.

Ръчно настройване на радио станция

Радио
От главното меню, изберете
в режим за радио.

, за да влезете

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


1. От менюто Радио, изберете Manual tune.
Появява се екрана за пускане.
2. За да настроите финно честота, натиснете
веднъж pq.
3. За да търсите следващия най-силен сигнал,
задръжте pq.
За да излезете от радио режима, задръжете
D.

Запаметяване на нова честота под
определен номер

Изтриване на запис
Използвайте компютъра си, когато искате да
изтриете запис.
1. Свържете плеъра към компютъра.
2. Изберете плеъра в Windows Eхplorer.

1. Настройте на новата честота, която искате
да запаметите.
2. Натиснете u, за да влезете в екрана със
запаметените станции.
3. Натиснете pq, за да изберете, след това
u, за да запаметите.
За да излезете от радио режима, задръжете
D.

3. Изберете
> Voice или FM radio.
4. Изберете файловете, които искате да
изтриете и натиснете Delete на компютъра.
Съвет Можете да изтриете запис от екрана
за пускане като задържите q.

Записване от FM радио

Зареждане на вашите записи върху
компютър

1. За започенте запис, задръжте REC.
2. За да спрете записването, натиснете D.
3. За да запаметите запис, натиснете u.
За да отмените, натиснете D.
За да излезете от радио режима, задръжете
D.

1. С в ъ р ж е т е в а ш и я п л е ъ р к ъ м в а ш и я
компютър.
2. Изберете плеъра в Windows Explorer.
3. Изберете
> Voice или FM radio.
4. Копирайте и прехвърлете записите в
желаното от вас място на компютъра.

Записи
Можете да направите аудио запис с плеъра.
Погледнете раздела Преглед на копчетата за
управление и свързките, за да видите къде се
намира микрофона.

Настройки
Това меню ви позволява да правите настройки и
да зададете вашите предпочитания за плеъра.

1. Задръжете REC на всички екрани, с
изключение на екрана за радиото.

Плеърът записва и показва състоянието на
записа.
2. Натиснете u, за да спрете в пауза.
3. Натиснете D, за да спрете и запишете
записа.
Записът ще бъде запаметен на вашия плеър.
(формат на името на файла: VOICEXXX.WAV,
където ХХХ е поредния номер на записа,
който ще бъде автоматично създаден.)
4. Можете да откриете този файл в
>
Voice.

1. Натиснете D и изберете
.
2. Натиснете p илиq , за да изберете
възможност.
3. Натиснете u , за да преминете на
следващото ниво или натиснете D, за да
се върнете към предишното ниво.
4. Натиснете u, за да потвърдите вашия
избор.
5. Натиснете D, за да излезете от менюто с
настройките.
В менюто с настройките, имате следните
достъпни възможности:

Съвет За да запишете FM радио, погледнете
раздела Радио.

Режим на възпроизвеждане
Off(изключен), Repeat 1 (повторение на една
песен), Repeat All (повторение на всички песни),
Shuffle All (разбъркано пускане на всички),
Repeat & Shuffle (повторение и разбъркано
пускане)

Възпроизвеждане на записи
От главното меню, изберете
> Voice или
FM radio.
1. Изберете записа, който искате да чуете.
2. Натиснете u, за да потвърдите.



Настройки на звука
Еквалайзер
Изключен/Рок/Фънк/Джаз/Класика/Хип-хоп/Денс/
По избор
Лимит на звука
Изключено/Настройване
Език
Английски, Фремски, Немски, Испански,
Португалски, Италиански, Холандски,
Шведски, Норвежки, Фински, Унгарски,
Руски, Турски, Португалски (Бразилски),
Полски, Опростен китайски, традиционен
Китайски, Японски, Корейски

Натиснете D, за да отмените
настройките.
8. Натиснете D, за да излезете от менюто
Settings.

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

Светлина на заден фон
Винаги включена/10 сек/30 сек /60 сек

Обновяване на плеъра

Скрийн сейвър
Изключен/Празен екран/Заглавие на песен

Вашия плеър се контролира от вградена
програма наречена Firmware. По-нова версия на
този Firmware може да бъде пусната след като
сте закупили вашия плеър.

Информация
Свободно място/ Версия на Firmware

Софтуеър програма наречена Philips Device
Manager проверява за нови версии на firmware
достъпни в интернет.

Фабрични настройки
Възстановяване на фабричните настройки

Инсталирайте Philips Device Manager от
приложения диск или свалете от интернет
последната версия от www.philips.com/support.

Настройки на еквалайзера
Можете да нагласите настройките на
еквалайзераю:

Ръчно проверяване на версията на
софтуеъра

1. Задръжте D и изберете
.
2. Натиснете pилиq, след това u, за да
изберете Sound settings.
3. Натиснете pилиq, след това u, за да
изберете Equalizer.
4. Натиснете pилиq, след това u, за да
изберете Custom.
5. Натиснете pилиq, за да изберете честота
на еквалайзера:
B = бас, L = ниски, M = средни, H = високи,
T = требъл

6. Натиснете p илиq , за да нагласите
нивото.
Индикаторна лента показва настоящето
ниво.
7. Натиснете u, за да потвърдите избора
си.

1. Уверете се, че сте свързани към интернет.
2. Свържете плеъра към компютъра.
3. Стартирайте Philips Device Manager
от Start>Programs>Philips Digital Audio
Player>SA28XX>Philips SA28XX Device Manager.
4. Натиснете Update.

Philips SA28XX Device Manager ще провери
дали има нова версия на firmware в интернет
и ще я инсталира на вашия плеър.
5. Когато Update Complete се появи на екрана,
натиснете ОК.
Ще се появи съобщение Updating firmware.
Плеъра ще се рестартира автоматично


когато новата версия на firmware е качена
напълно. Сега вашия плеър е готов за
употреба отново.

Техническа информация
Захранване
270 mAh Li-ion вградена презареждаща
батерия
Дисплей
OLED с бяла фонова светлина, 128 х 64
пиксела
Звук
Разделяне на каналите: 40 dB
Настройки на еквалайзера: Изключен/Рок/Фънк/
Джаз/Класика/Хип-хоп/Техно/Говор/По избор
Честотен отговор: 80-18000 Hz
Съотношенив сигнал-шум: >80 dB
Изходна мощност (RMS): 2x3mW
Възпроизвеждане на музика
Формат на компресиране: МР3 (8-320 kps и VBR,
честота на сампъла: 8, 11.025, 16, 22.050, 24,
32, 44.1 и 48 kHz); WMA (32-192 kps , честота
на сампъла: 8, 11.025, 16, 22.050, 32, 44.1 и
48 kHz)
Време на възпроизвеждане: 20 часа*
Поддържа ID3-tag

- 500 MB хард диск или повече
- Връзка към интернет
- Microsoft Internet Explorer 6.0 или по-нов
- Видео карта
- Звукова карта
- CD-ROM
- USB порт
1 Тази функция е достъпна само в някой
райони
2 Презареждащите се батерии имат определен
брой зареждащи цикъла и може да се наложи
да се сменят. Живота и броя презареждания
на батерията зависят от начина на употреба
и настройките.
3 1MB = 1 милион байта; възможното място
за съхранение ще е по-малко.
1GB = 1 мириард байта; възможното място
за съхранение ще е по-малко.
Не цялата памет може да се използва,
тъй като трябва да остане малко за самия
плейър.
Мястото за съхранение е базирано на 4
минутна песен или 64 kbps WMA.
4 Реалната скорост на прехвърляне може
да варира взависимост от операционната
система и настойките на софтуеъра

Записване
Звукозапис: с вграден микрофон (моно)
FM радио
Запаметяване на информация
Капацитет на вградената памет:
SA281X 1 GB NAND Flash+
SA282X 2 GB NAND Flash+
SA284X 4 GB NAND Flash+
SA288X 8 GB NAND Flash+
Места за свързване
Слушалки 3.5 мм, USB 2.0++
Прехвърляне на музика
Чрез издърпване и пускане в Windows Explorer
Прехвърляне на информация
Чрез Windows Explorer
Системни изисквания
- Windows 2000, XP или Vista
- Pentium III 800 Mhz процесор или по-добър
- 128 MB RAM
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Често задавани въпроси
Ако се сблъскате с проблем с плеъра, прочетете
следващите точки в раздела. Проверете също
така FAQ секцията на www.philips.com/support, за
помощ и други съвети при възможни възникнали
проблеми. Свържете се с доставчика или
сервиза ако не можете да откриете разрешение
сред тези съвети.
Внимание При никакви обстоятелства не
опитвайте да поправяте плеъра сами, тъй като
това прави гаранцията невалидна.
Плеъра не може да се пусне
Можете да не сте успели да натиснете и
задържите достатъчно дълго *. Натиснете и
задръжте *, докато поздравителния екран на
Philips не се появи на дисплея.
Батерията на вашето устройство може да е
изтощена, поради това, че не е използвана дълго
време. Заредете плеъра.
Ако нищо отгоре не помогне, може да се
наложи да използвате Device Manager, за да
възстановите плеъра:
1. Пуснете Philips Device Manager от Start
> Programs > Philips Digital Audio Player >
SA28XX > Philips SA28XX Device Manager
на компютъра.
2. Натиснете и задръжте бутона * докато
плеъра е свързан към компютъра.
3. Продължавайте да държите бутона докато
Philips Device Manager разпознае плеъра и
премине в режим за възстановяване.
4. Натиснете бутона repair и следвайте
инструкциите дадени от Device Manager.
5. След като плеъра бъде възстановен,
изключете го от компютъра и го
рестартирайте.

Бележка Съдържанието на плеъра няма да
бъде изтрито.
2. Ако нищо не се случи, заредете батерията
поне за 4 часа и се опитайте да го включите
или да го рестартирате. Ако това не свърши
работа, може да се наложи да поправите
плеъра с Philips Device Manager.
Няма звук
Уверете се, че слушалките са поставени изцяло
в жака.
Някой песни не се появяват или не се
възпроизвеждат на плеъра.
- Плеъра не поддържа защитени срещу
записване (DRM) WMA песни закупени
от онлайн музикални магазини, само
незащитени WMA файлове могат да се
възпроизвеждат. Песента е с формат, който
не се поддържа от плеъра. Поддържат се
само MP3, WMA.
- Аудио файла може да е повреден, опитайте
да пуснете файла на компютъра си. Ако
не може да се пусне, превърнете песента
отново.
PHILIPS си запазва правото да променя
дизайна и спецификациите за подобряване на
продукта без предварително уведомяване.

Няма музика на плеъра след като е била
прехвърлена
Ако не можете да откриете песните, които сте
прехвърлили, проверете дали песните са в MP3
или WMA формат? Другите формати немогат да
се пускат на плеъра.
Плеъра блокира
1. Въпреки, че не би трябва да става, не се
паникьосвайте ако се случи. Пъхнете малка
игла или друг остър предмет в дупката за
рестартиране отдолу на плеъра. Задръжте
докато плеъра се изключи.
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