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www.philips.com/welcome.
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senaste programvaruuppdateringar och svar på vanliga frågor.
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1	 Viktig säkerhetsinformation

Allmänt underhåll

Så här undviker du skador och dålig funktion:
• Utsätt inte spelaren för stark hetta genom uppvärmning eller direkt solljus.
• Tappa inte spelaren och låt inga föremål falla ned på den.
• Doppa inte spelaren i vatten. Utsätt inte hörlursuttaget eller batterifacket för vatten
eftersom vatten kan orsaka allvarliga skador om det tränger in i enheten.
• Använd inga rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak, bensen eller slipmedel,
eftersom det kan skada enheten.
• Aktiva mobiltelefoner i närheten av enheten kan orsaka störningar i den.
• Säkerhetskopiera filerna. Kontrollera att du behåller originalfilerna som du har hämtat till
enheten. Philips ansvarar inte för förlorade data i händelse av att produkten blir skadad
eller oläsbar.
• Undvik problem genom att endast använda det medföljande musikprogrammet när du
hanterar (överför, tar bort osv.) musikfiler!
Arbets- och lagringstemperatur
• Använd enheten på en plats där temperaturen alltid är mellan 0 och 35 ºC.
• Förvara enheten på en plats där temperaturen alltid är mellan -20 och 45 ºC.
• Batteriets livslängd kan förkortas vid låg temperatur.
Reservdelar/tillbehör
Besök www.philips.com/support om du vill beställa reservdelar/tillbehör.

Skydda hörseln

Lyssna med måttlig volym. 
• Om du använder hörlurar och lyssnar med hög volym kan din hörsel skadas. Den här
produkten kan generera ljud med decibelnivåer som kan orsaka nedsatt hörsel hos en
normal person, även om exponeringen är kortare än en minut. De högre decibelområdena
är till för personer som redan har nedsatt hörsel.
• Ljud kan vara vilseledande. Med tiden kan din “komfortnivå” anpassas till allt högre volymer.
Så efter en längre tids lyssnande kan ljud som låter “normalt” i verkligheten vara högt och
skadligt för din hörsel. För att skydda dig mot detta bör du ställa in volymen på en säker
nivå innan hörseln anpassat sig, och lämna volymen på den nivån.
Upprätta en säker ljudnivå:
• Ställ in volymkontrollen på en låg nivå.
• Höj sedan nivån tills ljudet hörs bekvämt och klart, utan distorsion.



Lyssna under rimlig tid:
• Långvarig exponering för ljud, även på normalt “säkra” nivåer, kan också orsaka hörselskador.
• Använd utrustningen på ett förnuftigt sätt och ta en paus då och då.
Observera följande riktlinjer när du använder hörlurarna.
•
•
•
•
•

Lyssna på rimliga ljudnivåer under rimlig tid.
Justera inte volymen allteftersom din hörsel anpassar sig.
Höj inte volymen så mycket att du inte kan höra din omgivning.
Du bör vara försiktig eller tillfälligt sluta använda hörlurarna i potentiellt farliga situationer.
Använd inte hörlurarna när du kör motorfordon, cyklar, åker skateboard osv. Det kan
utgöra en trafikfara och är förbjudet på många platser.

Viktigt (för modeller med medföljande hörlurar):
Philips garanterar överensstämmelse med den maximala ljudstyrkan i sina ljudspelare i enlighet
med relevanta regelverk endast om originalmodellen av de medföljande hörlurarna används.
Om de behöver ersättas rekommenderar vi dig att kontakta din återförsäljare och beställa en
modell som är identisk med originalet som tillhandahölls av Philips.

Copyrightinformation

Alla andra märken och produktnamn är varumärken som tillhör respektive företag eller
organisation.
Otillåten kopiering av inspelningar, vare sig de har hämtats från Internet eller gjorts av ljud-CDskivor, utgör brott mot upphovsrättsliga lagar och internationella överenskommelser.
Tillverkningen av otillåtna kopior av kopieringsskyddat material, bl.a. datorprogram, filer,
sändningar och ljudinspelningar, kan innebära ett brott mot copyright-lagstiftningen och därmed
vara straffbart. Utrustningen får inte användas i sådant syfte.
Windows Media och Windows-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Microsoft
Corporation i USA och/eller andra länder.

Ta ansvar! Respektera upphovsrätt

Philips respekterar andras intellektuella rättigheter och vi uppmanar våra användare att göra
detsamma.
Multimediainnehåll på Internet kan ha skapats och/eller distribuerats utan den ursprunglige
upphovsrättsinnehavarens godkännande.
Kopiering och distribuering av obehörigt sådant innehåll kan utgöra ett brott mot
upphovsrättslagar i olika länder, inklusive ditt eget.


Efterlevelse av upphovsrättslagar är ditt ansvar.
Inspelning och överföring till den portabla spelaren av videoströmmar som hämtas till
datorn är endast avsedd att användas för innehåll som är allmän egendom eller licensierat
i vederbörlig ordning. Du får endast använda sådant innehåll för privat, okommersiellt bruk
och måste respektera eventuella upphovsrättsanvisningar som tillhandahålls från verkets
upphovsrättsinnehavare. Sådana anvisningar kan slå fast att inga kopior utöver sådana för
privat bruk får göras.Videoströmmar kan innehålla kopieringskyddsteknik som förhindrar
dig att göra sådana kopior som du har rätt till. I sådana situationer fungerar tyvärr inte
inspelningsfunktionen och du aviseras om detta med ett meddelande.

Kassering av din gamla produkt och dess batterier
Alla våra produkter är utvecklade och tillverkade av högkvalitativa material och komponenter
som kan både återvinnas och återanvändas.

Den överkorsade hjulsymbolen på en produkt innebär att produkten är underställd
EU-direktivet 2002/96/EC. Symbolen kan också användas i kombination med en kemisk
symbol, som innebär att produkten följer miljödirektivet för det kemiska ämnet.
Kassera aldrig produkten tillsammans med hushållssoporna. Informera dig själv eller
fråga närmaste återförsäljare om vilka lokala regler som gäller för miljövänlig återvinning.
Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella
negativa effekter på miljö och hälsa.
Produkten innehåller ett inbyggt uppladdningsbart batteri som omfattas av EU-direktivet
2006/66/EC, som inte får kasseras med de vanliga hushållssoporna.
I syfte att skydda produktens funktion och säkerhet, skall du alltid ta med produkten till en
officiell insamlingsplats eller servicecentral där en professionell person kan avlägsna/byta ut
batteriet så som visas:

a

b

c

d

e

f

Informera dig själv om vilka lokala regler som gäller för separat insamling av batterier eftersom
korrekt kassering bidrar till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.

Ändringar

Ändringar som inte har godkänts av tillverkaren kan göra att användaren förlorar sin
behörighet att använda enheten.

Information för EU-länder

Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om radiostörningar.


2 Din nya spelare
Med den spelare som du just har köpt kan du göra följande:
•
•
•
•
•

spela filer av typerna MP3 och WMA
visa bilder
spela in med den inbyggda mikrofonen
visa mappar
anpassa teckenfönstret

2.1 Det här finns i förpackningen
Följande tillbehör medföljer spelaren:

Philips GoGear audio video player

SA2920 SA2925
SA2940 SA2945
SA2980 SA2985

Quick start guide
1 Install
2 Connect
and Charge
3 Transfer
4 Enjoy

Spelare

Hörlurar

USB-kabel

2.2 Registrera produkten

Snabbstartguide

Vi rekommenderar starkt att du registrerar produkten för att få tillgång till kostnadsfria
uppdateringar. Registrera produkten genom att gå till www.philips.com/welcome så att vi kan
informera dig så snart nya uppdateringar blir tillgängliga.



3 Komma igång

3.1	 Översikt över kontroller och anslutningar
A

B

C

D

K

J
I
H

G

F

E

Hörlursuttag
Ger ett urval tillgängliga alternativ beroende på aktuell meny
Mikrofon
Återställ
Höj/sänk volymen (höj/sänk snabbt genom att hålla knappen nedtryckt)
Spela upp/spela in
Paus
Bekräfta val
Navigera framåt
G4
Navigera nedåt/framåt (bläddra snabbt nedåt/framåt genom att hålla
knappen nedtryckt)
HO
Navigera bakåt (återgå till rotmenyn genom att hålla knappen nedtryckt)
I
Mini-USB-kontakt
J z/ skjutreglage Ström på/av
lås/lås upp alla knappar (utom - VOLYM +)
K 3
Navigera uppåt/bakåt (bläddra snabbt uppåt/bakåt genom att hålla knappen
nedtryckt)
A
B
C
D
E
F

p
OPTIONS
MIC
Reset
-VOLUME+
2



3.2 Huvudmenyn
Meny
Musik
Bilder
Inspelningar
Mappvy
Anpassa
Inställningar
S pelas nu
Senast spelad

To
Spela upp digitala musikspår
Visa foton eller andra bilder
Skapa eller lyssna på inspelningar
Visa filerna i mappar
Anpassa temat och teckenfönstret
Anpassa spelarens inställningar
Gå till uppspelningsskärmen
Återuppta uppspelning

3.3 Installera
Systemkrav:
•
•
•
•

Windows 2000, XP, Vista
• Internet-anslutning (rekommenderas)
Pentium III 800 MHz-processor eller högre • Microsoft Internet Explorer 6.0 eller senare
128 MB RAM-minne
• USB-port
500 MB ledigt hårddiskutrymme

1 Anslut mini-USB-kontakten på den medföljande kabeln till spelaren.
2 Anslut standard-USB-kontakten på den medföljande kabeln till datorn.
3 I fönstret som visas väljer du Install Philips Device Manager.
4 Slutför installationen av Philips Device Manager genom att följa instruktionerna på
skärmen.
Om fönstret inte visas automatiskt:
1 Välj Den här datorn (Windows XP / Windows 2000) / Datorn (Windows Vista).
2 Högerklicka på on Philips GoGear Spark.
3 Välj Install Philips Device Manager.
4 Slutför installationen av Philips Device Manager genom att följa instruktionerna på
skärmen.



3.4 Anslut och ladda

Spelaren laddas automatiskt när du ansluter den till datorn.

3.4.1 Använd den medföljande USB-kabeln
1 Innan du använder spelaren för första gången ska du ladda den i minst två timmar.
> Batteriet1 är 100 % laddat efter två timmar och 80 % laddat efter en timme.

2 Anslut ena änden av den medföljande USB-kabeln till mini-USB-porten till vänster på
spelaren, och den andra änden till datorn.
> Spelaren börjar laddas så fort den är ansluten till datorn.
Obs! Spelaren är fulladdad när laddningsanimeringen stannar och
fulladdade spelare klarar upp till 30 timmars1 musikuppspelning.

visas. Din

3.4.2 Batterinivåindikator
Batteriets ungefärliga laddningsnivå visas enligt följande:
Fulladdat

Laddat till två tredjedelar

Laddat till hälften

Låg

Tomt

Obs! När batteriet nästan är tomt börjar fönstret för låg batterinivå
att blinka.
Spelaren sparar alla inställningar och ofärdiga inspelningar och stängs av inom 60 sekunder.

1

Laddningsbara batterier kan laddas ett begränsat antal gånger. Batterilivslängden och antalet
möjliga uppladdningar varierar beroende på användning och inställningar.


3.5 Överför

Spelaren visas som en USB-masslagringsenhet i Utforskaren. Du kan sortera filer och
överföra musik till spelaren så länge USB-anslutningen upprätthålls.
1 Klicka på och markera ett eller flera musikspår som du vill överföra mellan spelaren och
datorn.
2 Dra och släpp de filer du vill överföra.
Tips Om du vill överföra musik-CD-skivor till spelaren använder du programvara som
Windows Media Player för att omvandla musikspåren på CD-skivan till MP3-/WMA-filer.
Kopiera filerna till den digitala ljudspelaren genom Windows Explorer. Kostnadsfria
versioner av programmen finns att hämta på Internet.

3.5.1 Koppla ur spelaren säkert
1 Stäng alla aktiva program som körs med spelaren.
2 Ta bort spelaren säkert genom att klicka på

i datorns aktivitetsfält.

3.6 Njut

3.6.1 Stäng av och sätt på
1 Sätt på genom att trycka skjutreglaget z/ till läget z och håll kvar tills Philips logotyp
visas i teckenfönstret.
2 Stäng av genom att trycka skjutreglaget z/ till läget z och håll kvar tills ‘Bye’ visas i
teckenfönstret.
Tips Om spelaren inte används och ingen knapp trycks ned på 10 minuter stängs den
av automatiskt.

3.6.2 Navigera på menyerna
I spelaren finns ett intuitivt menynavigeringssystem som hjälper dig genom olika inställningar
och funktioner.
Mål
Återgå till föregående meny
Återgå till huvudmenyn
Bläddra genom menyerna
Bläddra genom en lista
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Åtgärd

Tryck på O
Tryck på och håll ned O
Tryck på 2 eller O
Tryck på 3 eller 4

3.6.3 Låsskjutreglage
Spelaren är försedd med ett lås som förhindrar att den används av misstag.
1 Om du vill låsa knapparna medan du använder spelaren för uppspelning för du skjutreglaget
z/ till läget .
> Alla knappar utom -VOL+ är låsta och visar

.

2 Om du vill låsa upp knapparna igen för du skjutreglaget z/ till mittläget.

11

4 Detaljerad användningsinformation

4.1	 Musikläge (även uppspelningsläge för inspelningar)
Spelaren har stöd för formaten MP3 och WMA.

4.1.1 Kontroll
Följande musiklägen finns på spelaren:
Mål

Spela upp/pausa musik
Hoppa till nästa ljudfil
Återgå till föregående ljudfil
Snabbt framåt
Snabbt bakåt
Återgå till menyn för att bläddra
Öka volymen
Minska volymen
Visa alternativ på uppspelningsskärmen
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Åtgärd

Tryck på 2
Tryck på 4
Tryck på 3
Tryck på och håll ned 4
Tryck på och håll ned 3
Lång/kort tryckning på O
Tryck på VOL +
Tryck på VOL Tryck på OPTIONS

4.1.2 Hitta musik

1

1 Välj
på huvudmenyn för att öppna musikläget.
Följande menyalternativ finns på spelaren:
Alla låtar
Artister
Album
Genrer
Spellistor

2 Spår i alfabetisk
ordning
2 Artister i alfabetisk
ordning
2 Album i alfabetisk
ordning
2 Artister i alfabetisk
ordning
2 Alfanumeriskt listade
spellistor

2 Album i alfabetisk
ordning
2 Spår ordnade efter
album
2 Album i alfabetisk
ordning
2 Spårlista

2 Spår ordnade efter
album
2 Spår ordnade efter
album

2 Tryck på 3 eller 4 för att bläddra genom listan.
3 Tryck på 2 för att välja eller tryck på O för att återgå till föregående nivå.
4 Tryck på 2 för att växla mellan uppspelning och paus.
Tips Om du vid uppspelning i musikläge exempelvis trycker på paus eller navigerar bort
från radion, kan du senare återuppta uppspelningen genom att välja alternativet på
rotmenyn (sista posten i listan).
Obs! Upphovsrättsligt skyddade WMA-låtar (Digital Rights Management – DRM) som
är köpta på Internet kan inte användas på spelaren.
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4.1.3 Begränsa volymen
Att lyssna på höga ljud längre än en kort stund kan vara skadligt. Du kan ställa in spelarens
volym på en nivå som passar dig.
1 Gå till huvudmenyn och välj

> Ljudinställningar > Volymgräns.

2 Tryck på Vol- eller Vol+ för att justera nivån.
3 Tryck på 2 för att göra inställningen.

> När du har ställt in en volymgräns kan du inte längre överskrida den inställda volymen, även
om du trycker på Vol+.
När du åter vill aktivera volymgränsen, ställer du tillbaka volymen på max.

14

4.2 Lyssna på ljudböcker
Spelaren kan spela upp böcker i ljudformat. För att använda den här funktionen måste du ladda
ned AudibleManager från audible.com. Med AudibleManager kan du hantera det digitala
innehållet i dina ljudböcker.
Besök audible.com och registrera dig. Anvisningarna på skärmen hjälper dig med hämtningen
av AudibleManager-programvaran.

4.2.1 Lägga till ljudböcker i Spark
1 På datorn startar du AudibleManager.
2 Dra och släpp dina ljudböcker till Spark.

4.2.2 Välja ljudbok efter boktitel
1 På huvudmenyn till Spark väljer du

så öppnas musikläget.

2 Tryck på 3 eller 4 och sedan på 2; och välj Audiobooks (Ljudböcker).
3 Välj titel genom att trycka på 3 eller 4. Spela sedan upp genom att trycka på 2;.
• Tryck på O när du vill avsluta.

15

4.3 Visa bilder

Spelaren har stöd för bilder med formaten JPEG och BMP och innehåller en bildspelsfunktion.

1

1 Välj

på huvudmenyn för att öppna bildläget.

2 Tryck på 2 för att visa bilden i bildspelsläge.
3 Vid bläddring i helskärmsläge trycker du på 3 eller 4 för att växla till nästa eller
föregående bild.

16

4.4 Inspelningar

Du kan använda spelaren till att spela in ljud. I avsnittet 3.1 Översikt över kontroller och
anslutningar kan du se var mikrofonen är placerad.

1

1 På inspelningsmenyn

väljer du Starta röstinspelning.

> Spelaren börjar spela in och inspelningsskärmen visas.
• Tryck på 2 för att växla mellan inspelning och paus.
2 Stoppa och spara inspelningen genom att trycka på O.
> Inspelningen sparas i spelaren. (Filnamnsformat: VOICEXXX.WAV där XXX är ett
inspelningsnummer som genereras automatiskt.)

4.4.1 Spela upp inspelningar
På huvudmenyn väljer du

> Inspelningsbibliotek> Röst.

1 Välj den inspelning som du vill spela upp.
2 Bekräfta genom att trycka på 2.

4.4.2 Ta bort en inspelning
1 På huvudmenyn väljer du

> Inspelningsbibliotek> Röst.

2 Välj de filer du vill ta bort och tryck på 2 för att starta uppspelning.
3 Tryck på OPTIONS så att alternativmenyn visas.
4 Välj Radera och bekräfta genom att trycka på 2.

4.4.3 Överför inspelningar till datorn
1 Anslut spelaren till datorn.
2 Välj spelaren i Utforskaren.
3 Välj Inspelningar > Röst.
4 Kopiera och klistra in inspelningarna på önskad plats på datorn.
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4.5 Visa mappar

Med alternativet för visning av mappar kan du visa alla mappar som finns i spelaren.
1 Från huvudmenyn väljer du Mappvy

.

2 Tryck på 3 eller 4 och 2 för att bläddra bland valda mappar/filer.
3 Tryck på O om du vill gå tillbaka till föregående menyskärm.

4.5.1 Ta bort mappar
1 Medan du visar en bild trycker du på OPTIONS så att alternativmenyn visas.
2 Välj Radera.
3 Bekräfta genom att trycka på 2.
4 Tryck på O om du vill gå tillbaka till föregående menyskärm.
Obs! Du kan endast ta bort mappar som är tomma.

18

4.6 Anpassa teckenfönstret

Du kan anpassa följande av spelarens visningsfunktioner:
• Tema
• Bakgrund
• Startskärmen
• Avslutningsskärmen

4.6.1 Ändra tema
1 Från huvudmenyn väljer du

.

2 Tryck på 3 / 4 för att välja ett tema och tryck sedan på 2 för att spara ändringarna.
• Återgå till föregående meny genom att trycka på O.
• När du vill gå ur anpassningsläget trycker du på O i två sekunder.

4.6.2 Ändra bakgrund
1 Från huvudmenyn väljer du

.

2 Tryck på 3 / 4 för att välja en bakgrund tema och tryck sedan på 2 för att spara
ändringarna.
• Återgå till föregående meny genom att trycka på O.
• När du vill gå ur anpassningsläget trycker du på O i två sekunder.

4.6.3 Ändra startskärm / avstängningsskärm
1 Från huvudmenyn väljer du

.

2 Tryck på 3 / 4 för att välja Startskärm eller Avstängningsskärm och tryck sedan på
2 för att bekräfta.
3 Tryck på 3 / 4 för att välja bilden och tryck sedan på 2 för att spara ändringarna.
• Återgå till föregående meny genom att trycka på O.
• När du vill gå ur anpassningsläget trycker du på O i två sekunder.
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4.7 Inställningar

Du kan göra inställningar i spelaren som passar dina behov.

1

1 Från huvudmenyn väljer du

.

2 Välj ett alternativ genom att trycka på 3 eller 4.
3 Tryck på 2 om du vill återgå till nästa nivå eller O om du vill återgå till föregående nivå.
4 Bekräfta valet genom att trycka på 2.
5 Tryck på O för att gå ur menyn Inställningar
Följande alternativ finns på menyn Inställningar.
Inställningar
Spelläge
Ljudinställningar

Insomningstimer
Visningsinställningar
Bildspelsinställningar

Språk

Information
Fabriksinställningar
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Alternativ
Repet.
Blanda
FullSound
Equalizer

Ytterligare alternativ
Repetera av / Repetera 1 / Repetera alla
Blanda av / Blanda alla
Av / På
Rock / Funk / Hip Hop / Jazz / Klassiskt / Techno /
Anpass. / Av
Volymgräns
Av / Ställ in
Av / 15 min / 30 min / 60 min
Bakgr.belys.timer 10 sekunder / 20 sekunder / 30 sekunder / Alltid på
Skärmsläckare
Av / Anpassat bildspel / Låttitel / Skivomslag / Analog
klocka / Digital klocka / Grafisk EQ / Demoläge
Tid per bild
2 sekunder / 3 sekunder / 5 sekunder
Repet.
Av / På
Blanda
Av / På
Engelska (standard) / Franska / Tyska / Spanska / Italienska /
(Br)‑Portugisiska / Portugisiska (Europa) / Holländska / Svenska /
Norska / Finska / Ungerska / Polska / Kinesiska, förenklad / Kinesiska,
traditionell / Japanska / Koreanska / Thailändska (endast för version
/97) / Turkiska
Kapacitet / Ledigt utrymme / Programvaruversion / Modell /
Supportplats
Återställ fabriksinställningar? (Filer som överförts till spelaren påverkas
inte.)
J/N

4.7.1 Egna inställningar för equalizer
Du kan justera inställningarna för equalizern.
1 Från huvudmenyn väljer du

.

2 Tryck på 3 eller 4 och sedan på 2 för att välja Ljudinställningar.
3 Tryck på 3 eller 4 och sedan på 2 för att välja Equalizer.
4 Tryck på 3 eller 4 och sedan på 2 för att välja Anpass.
5 Tryck på O eller 2 för att välja equalizerband:
B = bas, L = låg, M = mellan, H = hög, T = diskant

6

Tryck på 3 eller 4 för att justera nivån.
> Stapelindikatorn visar aktuell nivå.

7 Bekräfta valet genom att trycka på 2.
> Tryck på O för att avbryta inställningarna
8 Tryck på O för att gå ur menyn Inställningar.

4.8 Använd spelaren till att lagra och bära med
dig datafiler

Du kan använda spelaren till att lagra och bära med dig datafiler genom att kopiera filer till
spelaren med hjälp av Utforskaren.
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5 Uppdatera spelaren
Spelaren styrs av ett internt program som kallas fast programvara. Nyare versioner av den
fasta programvaran kan ha släppts efter att du köpte spelaren.
Ett program som kallas Philips Device Manager söker efter uppdateringar av den fasta
programvaran på Internet.
Installera Philips Device Manager från spelaren eller hämta den senaste versionen från
www.philips.com/support.

5.1	 Bekräfta programvarans status manuellt.
Varning! Den här proceduren kommer att radera spelarens innehåll.
1 Kopiera spelarens innehåll till datorn som en säkerhetskopia.
2 Koppla ur spelaren från datorn.
3 Stäng av spelaren.
4 Kontrollera att datorn är ansluten till Internet.
5 Klicka på Start > Program > Philips Digital Audio Player > GoGear Spark >
Philips GoGear Spark Device Manager för att starta Philips Device Manager.

6 På spelaren håller du ned knappen OPTIONS medan du ansluter spelaren till datorn.
> Device Manager försätts i återställningsläge.
7 Klicka på OK när du vill fortsätta.
8 När ett meddelande visas om att proceduren är klar kopplar du bort spelaren från datorn.
> I teckenfönstret visas Uppdating firmware.
9 Vänta tills uppdateringen har slutförts i spelaren.
> Spelaren startas om och är nu klar för användning igen.
10 Återanslut spelaren till datorn.
11 Överför det säkerhetskopierade innehållet till spelaren.
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6 Tekniska data
Effekt

Musiköverföring

• Strömförsörjning
Inbyggt, laddningsbart 320 mAh
litiumjonpolymerbatteri1

• Dra och släpp i Windows Explorer

Teckenfönster
• OLED, 128 x 128 pixlar
Ljud
• Kanalseparation: 40 dB
• Equalizer-inställning:
FullSound / Rock / Funk / Hip Hop / Jazz /
Klassiskt / Techno / Anpass
• Frekvensomfång: 80 Hz - 18 kHz
• Signal-/brusförhållande: > 80 dB
• Utgående signalstyrka (RMS): 2 x 3 mW
Ljuduppspelning

Dataöverföring
• Via Windows Explorer
Systemkrav
•
•
•
•
•
•

Windows® 2000, XP, Vista
Pentium III 800 MHz-processor eller högre
128 MB RAM-minne
500 MB ledigt hårddiskutrymme
Internet-anslutning
Microsoft Internet Explorer 6.0 eller
senare
• Grafikkort
• Ljudkort
• USB-port

• Komprimeringsformat: MP3 (8-320 kps och
VBR, Samplingsfrekvenser: 8, 11,025, 16,
22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz), WMA (32-192
kbps, Samplingsfrekvenser: 8, 11,025, 16,
22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz)
• Speltid: 30 timmar1
• ID3 Tag Support
Bilder
• JPG (inte progressiv)
• BMP
Inspelning
• Ljudinspelning: Inbyggd mikrofon (mono)
Lagringsmedia
• Inbyggd minneskapacitet:
SA292x 2GB NAND Flash2
SA294x 4GB NAND Flash2
SA298x 8GB NAND Flash2
Anslutningar
• Hörlurar 3,5 mm, USB 2.0 Hög hastighet3
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1

Laddningsbara batterier kan laddas ett begränsat antal gånger. Batterilivslängden och antalet
möjliga uppladdningar varierar beroende på användning och inställningar.

2

1 MB = 1 miljon byte; den tillgängliga lagringskapaciteten är mindre.
1 GB = 1 miljard byte, det tillgängliga lagringsutrymmet är mindre.
Hela minneskapaciteten kanske inte är tillgänglig eftersom en del av minnet krävs för spelaren.
Lagringskapaciteten är baserad på 4 minuter per spår och 64 kbit/s WMA-kodning.

3

Den faktiska överföringshastigheten kan variera beroende på operativsystem och
programvarukonfiguration.
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7 Vanliga frågor
Om du får problem med spelaren kan du gå igenom punkterna i nästa avsnitt. Titta också på de
vanliga frågorna på www.philips.com/support för ytterligare hjälp och andra felsökningstips.
Om du inte kan åtgärda problemet med hjälp av de här tipsen kontaktar du återförsäljaren
eller ett serviceombud.
Varning! Du bör under inga omständigheter försöka reparera enheten själv. Om du
gör det gäller inte garantin.
Det går inte att starta spelaren
• Du kanske inte har hållit skjutreglaget z/ tillräckligt länge. För skjutreglaget z/ till läget
z tills Philips välkomstskärm visas i teckenfönstret.
• Enhetens batteri kan vara slut om den inte har använts på länge. Ladda spelaren.
Om inget av ovanstående fungerar kanske du måste använda Device Manager för
att återställa spelaren:
1 Starta Philips Device Manager genom att gå till Start > Program > Philips Digital
Audio Player > GoGear Spark > Philips GoGear Spark Device Manager på
datorn.
2 Stäng av spelaren.
3 Håll knappen OPTIONS nedtryckt medan spelaren ansluts till datorn.
4 Fortsätt att hålla knappen nedtryckt tills Philips Device Manager känner igen spelaren
och startar återställningsläget.
5 Klicka på knappen Repair och följ instruktionerna i Device Manager.
6 När spelaren är reparerad kopplar du ur den från datorn och startar om den.
Det finns ingen musik på spelaren efter överföringen.
Är spåren i formaten MP3 eller WMA?
Andra format kan inte spelas upp på spelaren.
Spelaren låser sig.
1 Om det mot förmodan skulle hända att spelaren låser sig ska du inte vara orolig. För in
en pennspets i återställningshålet på spelarens undersida. Håll kvar föremålet tills spelaren
stängs av.
Obs! Det befintliga innehållet på spelaren raderas inte.
2 Om ingenting händer ska du ladda batteriet i minst fyra timmar och prova med att sätta
på spelaren och återställa den igen. Om det inte fungerar kan det hända att du måste
reparera spelaren med Philips Device Manager.
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Det kommer inget ljud.
Kontrollera att hörlurarna sitter ordentligt intryckta hela vägen in i hörlursuttaget.
Vissa låtar visas inte, eller spelas inte upp, på spelaren.
• Upphovsrättsligt skyddade WMA-spår (DRM) som är köpta i musikaffärer online kan inte
användas på spelaren. Endast oskyddade WMA-filer kan spelas upp på spelaren. Låten har
ett format som inte stöds av spelaren. Endast filer av typerna MP3 och WMA stöds.
• Det kan vara fel på ljudfilen. Försök spela upp filen på datorn först. Om den inte spelas upp
rippar du den igen.
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PHILIPS förbehåller sig rätten att göra ändringar i produktens design och specifikationer utan
föregående meddelande.
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