Philips GoGear MP3-speler

SA2920 SA2925
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SA2940 SA2945
SA2947 SA2948
SA2980 SA2985
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Is er een handleiding?

U vindt een gedetailleerde gebruikershandleiding en veelgestelde
vragen op de speler. U kunt dezelfde bestanden ook op deze website
downloaden: www.philips.com/support

Product registreren

Omdat u uw product kunt upgraden, raden wij u aan uw product
te registreren op www.philips.com/welcome, zodat we u kunnen
informeren zodra er nieuwe gratis upgrades beschikbaar zijn.

Vergeet niet te upgraden

We zijn ervan overtuigd dat u lange tijd plezier zult beleven
aan dit product. Schakel voor betere prestaties de functie voor
automatische updates op de speler in. De speler zoekt updates
zodra u de speler op de computer aansluit. U kunt nieuwe updates
en de Firmware Manager voor uw speler gratis downloaden via
www.philips.com/support. Zo kunt u optimaal gebruik maken van uw
product en bent u ervan verzekerd dat ook nieuwe audioformaten
door de speler zullen worden ondersteund.
Geniet van uw nieuwe muziekervaring.
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Oortelefoon
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Wat zit er in de doos
USB-kabel
Philips GoGear audio video player

SA2920 SA2925
SA2940 SA2945
SA2980 SA2985

Quick start guide

Siliconen tas met
riemklem
Wat u nog meer
nodig hebt

Computer

1 Install
2 Connect
and Charge
3 Transfer
4 Enjoy

Snelstartgids

Een computer met:
Windows 2000, XP of Vista
Pentium III 800MHz-processor of hoger
128 MB RAM
500 MB ruimte op de harde schijf
Internetverbinding (aanbevolen)
Microsoft Internet Explorer 6.0 of hoger
USB-poort
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Aansluiting hoofdtelefoon
Geeft u een aantal opties, afhankelijk van het menu
waar u in zit
C MIC
Microfoon
D Reset
Resetten
E -VOLUME+ Volume verhogen/verlagen (houd deze ingedrukt om
het volume snel te verhogen/verlagen)
F 2
Afspelen/opnemen
Onderbreken
Selectie bevestigen
Vooruit navigeren
G4
Omlaag navigeren/vooruit navigeren (houd deze
ingedrukt om snel omlaag/vooruit te bladeren)
HO
Terug navigeren (houd deze ingedrukt om terug te
keren naar het hoofdmenu)
I
Mini-USB-connector
J z/ schui- In-/uitschakelen
Alle toetsen vergrendelen/ontgrendelen (behalve
fregelaar
- VOLUME +)
K3
Omhoog/terug navigeren (houd deze ingedrukt om
snel omhoog/terug te navigeren)
Ap
B OPTIONS

1

Installeren

111Sluit de mini-USB-plug van de meegeleverde kabel aan op de
speler.
222Sluit de standaard USB-plug van de meegeleverde kabel aan
op uw PC.
333Selecteer Install Philips Device Manager in het popupvenster.
444Volg de instructies op het scherm om de installatie van
Philips Device Manager te voltooien.
Als het pop-upvenster niet automatisch wordt weergegeven:
111Selecteer My Computer (Deze computer) (Windows XP /
Windows 2000) / Computer (Windows Vista).
222Klik met de rechtermuisknop op Philips GoGear Spark.
333Selecteer Install Philips Device Manager.
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Aansluiten en opladen

A Aansluiten op PC
Als u de speler rechtstreeks aansluit op de PC, wordt de
speler automatisch opgeladen.

111 Laat de speler eerst minstens 2 uur opladen voordat u
deze voor het eerst gebruikt.
>> De batterij is volledig opgeladen na 2 uur en voor 80% na
1 uur.
222 Sluit de meegeleverde USB-kabel aan op de mini-USBpoort aan de linkerkant van de speler. Sluit het andere
uiteinde rechtstreeks aan op de PC.
>> Zodra de speler is aangesloten op de PC, begint de speler
met opladen.
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B Indicatie batterijniveau
Het batterijniveau wordt bij benadering als volgt weergegeven:
Vol

Tweederde vol Halfvol

Bijna leeg

Leeg

Opmerking Als de batterij bijna leeg is, gaat het
knipperen. De speler slaat alle instellingen
pictogram
en onvoltooide opnamen op en schakelt zichzelf binnen
60 seconden uit.
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Overbrengen
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De speler wordt weergegeven als een USB-apparaat voor
massaopslag in Windows Verkenner. Via de USB-verbinding kunt
u bestanden organiseren en muziek naar de speler overbrengen.
111Klik en markeer een of meerdere nummers om deze over te
brengen tussen de speler en de computer.
222Voltooi de overdracht met slepen-en-neerzetten.
Tip U kunt muziek-CD’s overbrengen naar de speler
met software zoals Windows Media Player. De nummers
op de muziek-CD worden dan geconverteerd naar MP3/
WMA-bestanden (rippen). Kopieer de bestanden met
Windows Verkenner naar de digitale audiospeler. Dergelijke
programma’s zijn gratis te downloaden van internet.
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Genieten

A Aansluiten op PC
111 Schuif de z/ -schuifregelaar naar de positie z en houd
deze vast totdat het Philips-logo in het display wordt
weergegeven om de speler in te schakelen.
222 Schuif de z/ -schuifregelaar naar de positie z en houd
deze vast totdat ‘Bye’ in het display wordt weergegeven
om de speler uit te schakelen.
B Hoofdmenu
Muziek
Afbldingen
FM-radio
Opnamen
Mapweergave
Personaliseren
Instell
Nu afspelen
Laatst afgesp
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Uw digitale muziektracks afspelen
Foto’s of andere afbeeldingen weergeven
Naar FM-radio luisteren
Opnamen maken of beluisteren
Bestanden in mappen weergeven
Het thema en display personaliseren
De instellingen van uw speler aanpassen
Ga naar het afspeelscherm
Afspelen hervatten

Doel
Terug naar vorig menu
Terug naar hoofdmenu
Door menu’s bladeren
Door een lijst bladeren

Actie
Druk op
Houd O
Druk op
Druk op

O
ingedrukt
2 of O
3 of 4

d Naar gesproken boeken luisteren
De speler ondersteunt boeken in audioformaat. Voor
het gebruik van deze functie moet u de AudibleManager
downloaden van audible.com. Met de AudibleManager kunt u
de digitale inhoud van uw gesproken boeken beheren.
Kijk op audible.com en registreer u. Via instructies op
het scherm wordt u geholpen bij het downloaden van de
AudibleManager-software.
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C Door het menu navigeren
De speler beschikt over een gemakkelijk te begrijpen systeem
voor menunavigatie om u door de diverse instellingen en
functies te leiden.

Muziekmodus
(ook afspeelmodus voor opnamen)

In de muziekmodus heeft de speler de volgende opties:
Doel
Muziek afspelen/onderbreken
Naar volgende audiobestand
Naar vorige audiobestand
Vooruitspoelen.
Terugspoelen
Terug naar bladermenu
Volume harder
Volume zachter
Opties op afspeelscherm weergeven
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Actie
Druk op 2
Druk op 4
Druk op 3
Houd 4 ingedrukt
Houd 3 ingedrukt
Druk lang/kort op O
Druk op Vol +
Druk op Vol Druk op OPTIONS
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Radio
Selecteer in het hoofdmenu om de radiomodus te openen.
De hoofdtelefoon aansluiten
De meegeleverde hoofdtelefoon fungeert ook als radioantenne. Zorg
ervoor dat u de hoofdtelefoon goed aansluit voor een optimale
ontvangst.
Automatisch afstemmen op radiostations
111 Druk in het menu Radio op OPTIONS en selecteer
Automatisch afstemmen.
>> De radio stemt automatisch af op radiozenders en slaat de
frequenties op als voorkeuzezenders.
De radio kan maximaal 20 radiozenders als voorkeuzezender
opslaan.
Een voorkeuzezender beluisteren
111 Selecteer in het menu Radio de huidige voorkeuzezender.
222 Druk op 3 of 4 om naar een andere voorkeuzezender te gaan.
•• Druk 2 seconden op O om de radiomodus te sluiten.
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Opnamen
U kunt met de speler geluidsopnamen maken.
Opnamen maken
111 Selecteer in het opnamemenu Spraakopname starten.
>> De speler neemt op en geeft het opnamescherm weer.
222 Druk op 2 om te wisselen tussen onderbreken en opnemen.
333 Druk op O om te stoppen met opnemen en de opname op te
slaan.
>> De opname wordt opgeslagen op de speler. (Bestandsnaamindeling:
VOICEXXX.WAV waarbij XXX het automatisch gegenereerde
nummer van de opname is.)
Opmerking Raadpleeg paragraaf Gebruikershandleiding :
Radio voor het opnemen van FM-radio.
Opnamen afspelen
111 Selecteer in het hoofdmenu > Opnamebibliotheek >
Spraak of FM-radio.
222 Selecteer de opname die u wilt horen.
333 Druk op 2 om te bevestigen.
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Hoe herstel ik de standaardinstellingen van de speler?
Steek de punt van een pen in het reset-gaatje aan de onderkant van
de speler. Blijf drukken tot de speler zichzelf uitschakelt.
Als het bovenstaande niet helpt, moet u mogelijk de speler
herstellen met Device Manager:
111 Start Philips Device Manager met Start > Programma’s >
Philips Digital Audio Player > SA29XX > Philips SA29XX
Device Manager op uw PC.
222 Schakel de speler uit.
333 Houd de knop OPTIONS ingedrukt terwijl de speler verbinding
maakt met de PC.
444 Blijf de knop ingedrukt houden tot Philips Device Manager de
speler heeft herkend en de herstelmodus start.
555 Klik op de knop Repair en volg de instructies in Device
Manager.
666 Nadat de speler is gerepareerd, koppelt u deze los van de PC en
start u de speler opnieuw op.

79

nl

Problemen oplossen

Hulp nodig?
Gebruikershandleiding
Raadpleeg de gebruikershandleiding die op deze speler is opgeslagen.
Online
Ga naar www.philips.com/welcome

Verwijdering van uw oude product
en de ingebouwde batterij

Al onze producten zijn vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen,
welke gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden.
De doorgekruiste afvalcontainer op wieltjes op een product betekent dat het
product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EC. Dit symbool kan ook in combinatie
met een chemisch symbool worden gebruikt, wat betekent dat het product voldoet
aan de milieurichtlijn voor die chemische stof.
Plaats uw product niet bij ander huishoudelijk afval. Win informatie in over de lokale
milieuvriendelijke recyclingrichtlijnen of vraag ernaar bij uw dealer. Als u oude producten correct
verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.
Uw product bevat een ingebouwde oplaadbare batterij die onder de EU-richtlijn
2006/66/EC valt. De batterij mag niet bij het gewone huishoudelijke afval worden
gegooid.
Om de werking en de veiligheid van uw product te garanderen, dient u uw product
altijd naar een officieel inzamelingspunt of servicecentrum te brengen waar een deskundige de
batterij kan verwijderen of vervangen zoals afgebeeld:
Win informatie in over de lokale wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van batterijen.
Door u op de juiste wijze van de batterijen te ontdoen voorkomt u negatieve gevolgen voor
het milieu en de volksgezondheid.
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Specificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.
Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V.
of de respectieve eigenaren.
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