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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, samouczek w technologii flash, ostatnie
uaktualnienia oprogramowania i odpowiedzi na często zadawane pytania. 

http://www.philips.com/welcome
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1 Ważne informacje dotyczące
bezpieczeństwa

Konserwacja
Aby zapobiec uszkodzeniu lub wadliwemu działaniu:
• Nie należy narażać odtwarzacza na nadmierne nagrzanie wywołane przez urządzenia

grzewcze lub bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
• Nie wolno upuszczać odtwarzacza lub dopuszczać, aby spadały na niego inne przedmioty.
• Nie należy zanurzać odtwarzacza w wodzie. Należy uważać, aby woda nie dostała się do

gniazda słuchawek i komory baterii, gdyż może ona spowodować znaczne uszkodzenia.
• Nie należy stosować żadnych środków czyszczących zawierających alkohol, amoniak,

benzen lub substancje ścierne, gdyż mogą one uszkodzić powierzchnię odtwarzacza.
• Znajdujące się w pobliżu włączone telefony komórkowe mogą powodować zakłócenia.
• Utwórz kopię zapasową plików. Należy się upewnić, że zostały zachowane oryginalne pliki

pobrane do urządzenia. Firma Philips nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych w
razie uszkodzenia produktu lub braku możliwości odczytania danych.

• Aby uniknąć problemów, plikami należy zarządzać (przesyłać, usuwać itd.) tylko za pomocą
oprogramowania muzycznego dołączonego do zestawu!

Temperatury eksploatacji i przechowywania
• Odtwarzacza należy używać w miejscach, gdzie utrzymuje się temperatura od 0 do 35°C

(32 do 95°F).
• Odtwarzacz należy przechowywać w miejscach, gdzie utrzymuje się temperatura od -20 do

45°C (-4 do 113°F).
• W niskich temperaturach żywotność akumulatora urządzenia może być krótsza.

Części zamienne/ akcesoria
Odwiedź stronę www.philips.com/support lub skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta
(numer telefonu znajdziesz na pierwszej stronie instrukcji) w celu zamówienia części
zamiennych/ akcesoriów

Bezpieczne słuchanie
Należy słuchać muzyki przy umiarkowanym poziomie głośności.
• Używanie słuchawek przy wysokim poziomie głośności może uszkodzić słuch. Produkt

jest w stanie generować dźwięki, których natężenie w decybelach może spowodować
uszkodzenie słuchu u zdrowej osoby, nawet przy słuchaniu przez okres krótszy, niż
minuta. Te zakresy głośności są przeznaczone dla osób, które mają problemy ze słyszeniem.

• Natężenie dźwięku może się wydawać niższe, niż jest faktycznie. Z czasem słuch
przystosowuje się do dźwięków o wyższym natężeniu i odbiera je, jak dźwięki na
normalnym, komfortowym poziomie. Tak więc po dłuższym okresie słuchania "normalne"
natężenie dźwięku może faktycznie być zbyt wysokie i szkodliwe dla słuchu. Aby tego
uniknąć należy ustawić głośność na bezpiecznym poziomie zanim słuch przystosuje się do
poziomu zbyt głośnego.

http://www.philips.com/support
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Ustawianie bezpiecznego poziomu głośności:
• Ustawić głośność na niskim poziomie.
• Powoli zwiększać natężenie dźwięku do momentu, gdy będzie on wyraźny, bez zakłóceń i

nie będzie przeszkadzał.

Nie należy używać słuchawek zbyt długo.
• Długotrwałe słuchanie dźwięków - nawet o normalnym, "bezpiecznym" natężeniu także

może powodować uszkodzenie słuchu.
• Słuchawek należy używać z umiarem i robić stosowne przerwy w słuchaniu muzyki.

Używając słuchawek koniecznie przestrzegaj następujących zaleceń:
• Słuchaj muzyki przy umiarkowanym poziomie głośności i przez umiarkowane okresy czasu.
• Uważaj, by nie zwiększać natężenia dźwięku wraz z przystosowywaniem się słuchu do

poziomu głośności.
• Nie zwiększaj głośności na tyle, by nie słyszeć, co się dzieje wokół Ciebie.
• W sytuacjach, które mogą stanowić zagrożenie należy używać słuchawek z umiarem lub na

jakiś czas z nich zrezygnować.
• Nie wolno używać słuchawek prowadząc pojazdy zmotoryzowane, rowery, jeżdżąc na

desce, itp., gdyż może to stanowić zagrożenie dla ruchu, a w wielu miejscach jest też
zakazane.

Ważne (dotyczy modeli z dołączonymi słuchawkami):
Firma Philips gwarantuje, że jej odtwarzacze są zgodne z maksymalną mocą dźwięku
określoną przez odpowiednie organy regulacyjne tylko w przypadku używania ich z
oryginalnymi słuchawkami. W przypadku konieczności wymiany słuchawek zalecamy
skontaktowanie się ze sprzedawcą w celu zamówienia modelu identycznego z oryginalnymi
słuchawkami dostarczanymi przez firmę Philips.

Informacje o prawach autorskich
Wszystkie inne marki i nazwy produktów są znakami handlowymi odpowiednich firm.

Nieuprawnione kopiowanie dowolnych nagrań, czy to pobranych z Internetu, czy też
wykonanych z dysków audio CD stanowi naruszenie praw autorskich i traktatów
międzynarodowych.

Wykonywanie nieuprawnionych kopii materiałów chronionych przed skopiowaniem, w tym
programów komputerowych, plików, audycji i nagrań dźwiękowych, może stanowić
naruszenie praw autorskich i stanowić przestępstwo kryminalne. Tego odtwarzacza nie należy
używać do takich celów.

Windows Media i logo Windows są znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation w
Stanach Zjednoczonych i/lub innych państwach.
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Rejestrowanie danych 
Firma Philips jest zaangażowana w ulepszanie jakości danego produktu oraz rozszerzanie
doświadczeń użytkowników urządzeń firmy Philips. Aby stworzyć profil użytkowania
niniejszego urządzenia, niniejsze urządzenie rejestruje pewne informacje / dane w obszarze
trwałej pamięci urządzenia. Dane te są używane do identyfikowania oraz wykrywania
wszelkich awarii oraz problemów, których doświadczyć może użytkownik niniejszego
urządzenia. Zapamiętanymi danymi będą na przykład czas odtwarzania w trybie muzycznym,
czas odtwarzania w trybie radia, ile razy nastąpiło rozładowanie akumulatora itp. Zapamiętane
dane nie ujawniają zawartości lub nośników użytych w urządzeniu lub źródeł pobierania. Dane
zapisane w urządzeniu są odzyskiwane i wykorzystywane TYLKO, jeśli użytkownik zwróci
urządzenie do centrum serwisowego firmy Philips i TYLKO w celu ułatwienia wykrywania
błędów i zapobiegania im. Zapamiętane dane zostaną udostępnione użytkownikowi na jego
pierwsze żądanie.

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.

Przeróbki
Przeróbki niezatwierdzone przez producenta mogą spowodować utratę przez użytkownika
prawa do korzystania z tego urządzenia.

Uwaga dotycząca krajów Unii Europejskiej
Niniejszy produkt spełnia wymagania Unii Europejskiej w zakresie interferencji radiowej.
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2 Twój nowy odtwarzacz
Twój nowo zakupiony odtwarzacz ma następujące funkcje:

• odtwarzanie plików MP3 i WMA
• przeglądanie zdjęć
• odtwarzanie filmów wideo
• radio FM
• dyktafon

2.1 Zawartość opakowania
Do Twojego odtwarzacza dołączone są następujące akcesoria:

2.2 Rejestracja produktu
Zalecamy zarejestrowanie produktu w celu uzyskania dostępu do bezpłatnych aktualizacji.
Aby zarejestrować produkt prosimy o zalogowanie się na stronie internetowej
www.philips.com/welcome, tak abyśmy mogli informować jak tylko dostępne będą nowe
aktualizacje.

Przedłużacz do
gniazda USB

Przewodni
szybkiego startu

Płyta CD z menedżerem urządzeń Philips, konwerterem mediów
Philips, instrukcją obsługi oraz często zadawanymi pytaniami

SłuchawkiOdtwarzacz

Philips audio player

1

2

3

4

Install

Connect
and charge

Transfer

Enjoy

Quick start guide
Quick start guide 1

Guide de démarrage rapide 12

Guía de inicio rápido 23

Kurzanleitungsanleitung 34

Handleiding voor snel gebruik 45

Guida di riferimento rapido 56

Snabbstartsinstruktioner 67

Быстрый запуск 78

NL

IT

SV

RU

EN

FR

ES

DE

SA3104 SA3105
SA3114 SA3115
SA3124 SA3125 

http://www.philips.com/welcome
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A Mikrofon
B slider Blokuje wszystkie klawisze za

wyjątkiem zmiany głośności
C MENU Naciśnij, aby przejść do menu

/ powrócić do poprzedniego
menu

D y / 2; Naciśnij na krótko, aby
odtwarzać/zatrzymać
odtwarzanie piosenek/filmów,
naciśnij i przytrzymaj, aby
włączyć/wyłączyć zasilanie.

E p Gniazdo słuchawek
F Zerowanie
G Złącze USB

H 1 Powrót do wyższego poziomu
menu lub opuszczenie funkcji.
W czasie odtwarzania
piosenki//nagrania, naciśnij, aby
przejść do poprzedniej
piosenki/nagania lub naciśnij i
przytrzymaj, aby cofnąć utwór.

2 Przemieszczenie się po menu
o jeden poziom do przodu
lub wybór funkcji.
W czasie odtwarzania
piosenek/utworów nacisnąć,
aby przejść do następnej
piosenki/utworu lub nacisnąć
i przytrzymać, aby szybko
przewinąć do przodu.

3 Przewijanie listy do góry.
W czasie odtwarzania filmu,
naciśnij, aby przejść do
poprzedniego filmu; naciśnij i
przytrzymaj, aby cofnąć.

4 Przewijanie listy do dołu
W czasie odtwarzania filmu,
naciśnij, aby przejść do
następnego filmu; naciśnij i
przytrzymaj, aby szybko
przewinąć do przodu.

I Playlist Naciśnij, aby dodać utwór do
Bieżącej listy odtwarzania.

J - Vol + Regulacja głośności

3 Rozpoczęcie
3.1 Opis kontrolek i podłączeń

I JE F G H

C

A

B

D
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3.3 Instalacja
Ważne Pamiętaj o zainstalowaniu oprogramowania umieszczonego na dołączonej

płycie CD, przeznaczonego do przenoszenia plików muzycznych i wideo.

Wymagania systemowe:

• Windows XP, ME lub 2000
• Procesor Pentium III 800MHz lub wyższy
• 128MB RAM
• 500MB przestrzeni na dysku twardym
• Podłączenie do Internetu (preferowane)
• Microsoft Internet Explorer 6.0 lub późniejszy
• Złącze USB

1 Włóż dostarczoną płytę CD do odpowiedniego napędu w swoim komputerze PC.

2 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wykonać instalację
Menadżera obsługi urządzeń Philips i Konwertera mediów Philips (do konwersji
plików mediów na format plików czytelny dla odtwarzacza; może on również
konwertować zdjęcia formatu JPEG do wyświetlania w odtwarzaczu z dobrą jakością.).

3 Jeżeli program instalacyjny nie uruchomi się automatycznie, przejrzeć zawartość płyty CD
za pomocą Eksploratora Windows i uruchomić program dwukrotnie klikając na pliku z
rozszerzeniem .exe.

Straciłeś płytę CD? Nie martw się, zawartość płyty CD możesz ściągnąć z
www.philips.com/support.

Menu Czynność
Muzyka Odtwarzanie utworów cyfrowych
Zdjęcia Przeglądanie zdjęć
Filmy Odtwarzanie filmów
Radio Słuchanie radia FM
Nagrania Tworzenie lub odsłuchiwanie nagrań
Ustawienia Dostosowanie ustawień odtwarzacza

3.2 Menu główne

http://www.philips.com/support
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3.4.2 Wskaźnik naładowania akumulatora

Przybliżony poziom naładowania akumulatora sygnalizowany jest następująco:

Pełny Naładowany w dwóch trzecich Naładowany w połowie Niski Pusty

* Akumulatory maja ograniczoną liczbę cykli ładowania i mogą po pewnym czasie wymagać
wymiany. Trwałość akumulatora i ilość cykli ładowania zależy od sposobu użytkowania i
ustawień.

3.4 Podłączenie i ładowanie akumulatora
Akumulator odtwarzacza będzie się ładował, kiedy jest on podłączony do komputera.

3.4.1 Korzystanie z dostarczonego kabla USB

1 Podłączyć jedne koniec dostarczonego kabla USB do mini gniazda USB na spodzie
odtwarzacza, a drugi do komputera.

2 Akumulator odtwarzacza zacznie się ładować jak tylko odtwarzacz zostanie podłączony do
komputera.

3 Przed pierwszym użyciem, akumulator odtwarzacza należy ładować przez co najmniej 5
godzin. Akumulator* będzie naładowany całkowicie (100%) po 4 godzinach, a w 80% po 2
godzinach.

Uwaga Akumulator odtwarzacza jest całkowicie naładowany, kiedy animacja ładowania
zatrzymuje się i wyświetlana jest ikona . Całkowicie naładowany akumulator
odtwarzacza pozwala na odtwarzanie do 10 godzin* muzyki.

Uwaga Kiedy akumulatory są prawie rozładowane, ikona niskiego poziomu
naładowania miga. Odtwarzacz wyłączy się w czasie krótszym niż 60 sekund. Wszystkie
ustawienia odtwarzacza i niedokończone nagrania zostaną zapisane przed wyłączeniem
zasilania.
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Czynność Wykonać
Powrót do poprzedniego menu Naciśnij 1 lub MENU
Powrót do menu głównego Naciśnij i przytrzymaj MENU
Przeglądanie menu Naciśnij 1 lub 2
Przewijanie listy Naciśnij 3 lub 4
Wybór opcji Naciśnij 2

Wskazówka Odtwarzacz automatycznie wyłączy się jeżeli w ciągu 10 minut nie
zostanie wykonana żadna czynność, albo nie będzie odtwarzana muzyka lub film.

3.5 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. Do przenoszenia pików wideo należy wykorzystać
Konwerter Mediów Philips. Szczegółowe informacje, patrz Konwerter mediów.

1 Kliknij i podświetl dowolną liczbę utworów, które chcesz przenieść z odtwarzacza na
komputer lub na odwrót.

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.

3.5.1 Prawidłowe odłączanie odtwarzacza

Zamknij wszystkie uruchomione programy współpracujące z odtwarzaczem. Odłącz
odtwarzacz klikając na w pasku zadań komputera

3.6 Użytkowanie
3.6.1 Włączanie i wyłączanie zasilania

W celu włączenia zasilania naciśnij i przytrzymaj 2;, aż nie pojawi się ekran powitalny Philips.

Urządzenie wyłącza się naciskając i przytrzymując 2;, aż wyświetlacz nie zgaśnie.

3.6.2 Nawigacja w menu

Twój odtwarzacz posiada intuicyjny system nawigacji w menu, umożliwiającym dostęp do ró
żnych ustawień i operacji.
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3.6.3 Suwak blokowania

Odtwarzacz ma przełącznik blokowania zapobiegający przypadkowemu uruchomieniu. Po
ustawieniu suwaka blokady w położeniu , kiedy włączone jest zasilanie, na ekranie
wyświetlona zostanie ikona , i wszystkie przyciski funkcji zostaną zalokowane za wyjątkiem
- VOL + do regulacji głośności. Przesunąć suwak do położenia odblokowania, a przyciski
zaczną działać normalnie.
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Czynność Wykonać
Odtwarzanie/zatrzymanie muzyki Naciśnij 2;

Przejście do kolejnego utworu Naciśnij 2
Powrót do poprzedniego utworu Naciśnij 1
Szybko do przodu Naciśnij i przytrzymaj 2
Szybkie cofanie Naciśnij i przytrzymaj 1
Powrót do przeglądania menu Długo/krótko przycisnąć MENU
Przygłośnienie Naciśnij VOL +
Ściszenie Naciśnij VOL -

4 Szczegółowe informacje o obsłudze
4.1 Tryb muzyczny (stosowany również do odtwarzania nagrań)

Twój odtwarzacz obsługuje utwory MP3 i WMA.

4.1.1 Sterowanie

W czasie odtwarzania muzyki możesz wykonać następujące czynności:
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2 Naciśnij 3 lub 4 aby przewinąć listę.

3 Naciśnij 2 aby wybrać lub naciśnij 1, aby powrócić do poprzedniego poziomu.

4 Naciśnij 2;, aby odtworzyć wybór.

4.1.3 Lista odtwarzania

Bieżąca lista odtwarzania w menu lista odtwarzania, jest listą odtwarzania, którą można
stworzyć na odtwarzaczu w czasie ruchu.

4.1.4 Dodawanie utworów do bieżącej listy odtwarzania

Naciskając PLAYLIST, możesz dodać utwór którego tytuł jest podświetlony lub kiedy jest
odtwarzany.

4.1.2 Znajdowanie muzyki

1 Aby wejść do trybu muzyki, w menu głównym wybierz .
Możesz wybrać następujące opcje muzyki:

1

Wskazówka Superplay™ umożliwia natychmiastowe odtwarzanie wybranej muzyki
lub albumu, w dowolnym punkcie, przez naciśnięcie 2; na wybranym utworze.

Uwaga Ten odtwarzacz nie obsługuje utworów WMA chronionych prawem autorskim
(zarządzanie prawami cyfrowymi - DRM) pobieranych z Internetu.

Wszystkie utwory Utwory w kolejności
alfabetycznej

Artyści Artyści w kolejności
alfabetycznej

Albumy w kolejności
alfabetycznej

Utwory w
kolejności albumów

Albumy Albumy w kolejności
alfabetycznej

Utwory w kolejności
albumów

Gatunki Gatunki w kolejności
alfabetycznej

Utwory w kolejności
alfabetycznej

Listy odtwarzania Kolekcje list
odtwarzania

Utwory w kolejności
alfabetycznej
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4.2 Biblioteka obrazów
4.2.1 Transfer obrazów z komputera do odtwarzacza

1 Podłączyć odtwarzacz do komputera.

2 Przeciągnąć myszką i upuścić zdjęcia do folderu ZDJĘCIA.

4.1.5 Czyszczenie bieżącej listy odtwarzania

Listę odtwarzania można wyczyścić całkowicie.

1 Naciśnij PLAYLIST i wybierz Wyczyścić "Bieżącą listę odtwarzania"?.

2 Wybierz Wyczyść aby zatwierdzić usuniecie wszystkich utworów z wybranej Bieżącej
listy odtwarzania, lub wybierz Anuluj aby powrócić do poprzedniego menu.

> Wyświetlony zostanie komunikat Wyczyszczono!

Wskazówka Spowoduje to wyczyszczenie Bieżącej listy odtwarzania, ale nie
spowoduje usunięcia utworów z odtwarzacza.

4.2.2 Przeglądanie zdjęć

Odtwarzacz obsługuje pliki graficzne JPEG i obsługuje funkcję pokazu slajdów.

1 Aby wejść do trybu Zdjęcia, w menu głównym wybierz .

2 Naciśnij 3 lub 4, aby przejrzeć miniatury zdjęć.

3 Naciśnij 2 aby obejrzeć zdjęcie w pełnej wielkości.

4 W czasie przeglądania na pełnym ekranie, naciskaj 3 lub 4 aby przejść do następnego lub
poprzedniego zdjęcia.

1

Wskazówka Aby uzyskać doskonałą jakość wyświetlania zastosuj Konwerter medió
w Philips do konwersji plików JPEG zdjęć.
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4.2.3 Pokaz slajdów

W czasie pokazu slajdów wyświetlone zostaną wszystkie zdjęcia w pełnej wielkości. Kolejne
zdjęcia będą wyświetlane automatycznie po wybranym czasie.

Aby uruchomić pokaz slajdów możesz nacisnąć 2; w czasie pozaglądania miniatur lub
przeglądania pełnoekranowego.

Aby przerwać pokaz slajdów możesz nacisnąć 1 lub MENU.

4.3 Filmy
4.3.1 Transfer filmów z komputera do odtwarzacza

Odtwarzacz obsługuje format SMV plików wideo. W przypadku innych formatów, do ich
transferu do odtwarzacza, należy skorzystać z konwertera mediów dołączonego na
dostarczanej płycie CD.
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4.3.2 Konwerter mediów

Konwerter mediów Philips jest programem umożliwiającym zmianę formatu pliku wideo
na obsługiwany przez odtwarzacz; może on również konwertować zdjęcia formatu JPEG do
wyświetlania w odtwarzaczu z dobrą jakością. Zainstaluj Konwerter mediów Philips z
płyty CD. Obsługiwana jest konwersja następujących formatów plików:

• .wmv

1 Uruchom Konwerter mediów Philips z menu Start > Programy > Konwerter
mediów Philips.

2 Podłącz odtwarzacz do komputera.

3 Kliknij aby wybrać pliki wideo, które chcesz skonwertować. Lub przeciągnij i upuść
pliki wideo z Eksploratora Windows do konwertera.

4 Kliknij , jeżeli chcesz usunąć pliki z listy.

5 Kliknij , aby rozpocząć konwersję wideo.

6 Jeżeli dla danego typu pliku wystąpi błąd, ustaw kursor myszki na ; spowoduje to
wyświetlenie raportu o błędzie dla tego pliku.

Wskazówka Możesz kliknąć Obsługiwane formaty plików w menu pomocy, aby
sprawdzić listę obsługiwanych przez konwerter formatów plików.

Uwaga W przypadku konwersji plików do komputera. Kiedy kolejnym razem będziesz
przenosić skonwertowane pliki wideo do odtwarzacza, przenieś je do folderu FILMY w
odtwarzaczu. W przeciwnym razie odtwarzacz nie będzie w stanie odczytać plików filmowych.
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4.3.3 Odtwarzanie wideo

W celu odtworzenia plików wideo zapisanych w odtwarzaczu należy wykonać polecenia
opisane niżej:

1 Aby wejść do trybu Filmy, w menu głównym wybierz .

> Wyświetlona zostanie lista plików wideo zapisanych w odtwarzaczu.

2 Naciśnij 3 lub 4, aby wybrać plik lub naciśnij 2; aby rozpocząć odtwarzanie.

3 Naciśnij na krótko MENU, aby powrócić do poprzedniego menu lub naciśnij długo MENU,
aby powrócić do menu głównego.

4.4 Nagrania
Na odtwarzaczu możesz nagrywać głos. Położenie mikrofonu do nagrywania, patrz rozdział
Opis elementów sterowania i połączeń.

1 W menu głównym wybierz .

2 Wybierz Włącz nagrywanie głosu, aby rozpocząć nagrywanie głosu.

> Na odtwarzaczu wyświetlony zostanie ekran nagrywania głosu i automatycznie rozpocznie się
nagrywanie.

2 Naciśnij 2; aby przerwać.

2 Naciśnij 1, aby zatrzymać i zapisać nagranie głosu.

> Nagranie głosowe zostanie zapisane na odtwarzaczu. (Format nazwy pliku: VOICEXXX.WAV
gdzie XXX jest automatycznie generowanym numerem nagrania.)

5 Pliki te można znaleźć w > Biblioteka nagrań.

1



Region Zakres częstotliwości Krok zmiany
Europa 87.5 - 108 MHz 0.05 MHz
USA 87.5 - 108 MHz 0.1 MHz
Azja 87.5 - 108 MHz 0.05 MHz
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4.4.1 Odtwarzanie nagrań

W menu głównym wybierz > Biblioteka nagrań.

1 Wybierz nagranie, które chcesz odsłuchać.

2 Naciśnij 2; aby zatwierdzić wybór.

4.4.2 Usuwanie nagrań

Możesz również skasować nagrania z komputera.

1 Podłącz odtwarzacz do komputera.

2 Wybierz odtwarzacz w Eksploratorze Windows.

3 Dwukrotnie kliknij folder VOICE.

4 Wybierz pliki, które chcesz usunąć i naciśnij klawisz Delete na klawiaturze komputera.

4.4.3 Kopiowanie nagrań do komputera

1 Podłącz odtwarzacz do komputera.

2 Wybierz odtwarzacz w Eksploratorze Windows.

> Znajdź folder Voice. Folder ten zawiera nagrania.

3 Skopiuj i wklej nagrania do wybranej lokalizacji na komputerze.

4.5 Radio
Aby wejść do trybu Radio, w menu głównym wybierz .

Podłączanie słuchawek

Dostarczone słuchawki służą również jako antena radiowa. W celu zapewnienia optymalnego
odbioru, należy upewnić się, że są one prawidłowo podłączone.

4.5.1 Wybór regionu FM

W menu głównym wybierz > Ustawienia Radia.
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4.5.2 Automatyczne strojenie

1 Wybierz polecenie Automatyczne strojenie w menu Radio .

> Odtwarzać będzie wyszukiwać stacje o najsilniejszym sygnale i automatycznie zapisze
maksymalnie do 10 stacji.

1

Wskazówka Przerwij automatyczne strojenie naciskając dowolny klawisz inny niż
klawisz głośności.

4.5.3 Włączanie zaprogramowanej stacji

1 W menu Radio , wybierz Pamięć.

2 Naciśnij 3 lub 4, aby przewinąć i wybrać zaprogramowaną stację.

3 Po wybraniu zaprogramowanej stacji, krótkie naciśnięcie klawisza 1/2, spowoduje
przejście do kolejnej zaprogramowanej stacji.

4 Możesz dostroić częstotliwość zaprogramowanej stacji przyciskając dłużej klawisze 3 / 4.

5 Naciśnij krótko 3 lub 4, aby przejść o jeden krok strojenia; naciśnij dłużej klawisz 3 lub
4, aby wyszukać najbliższy, najsilniejszy sygnał.

6 Pasek częstotliwości sygnalizuje zmianę częstotliwości.

7 Aby zatwierdzić i zapisać sygnał naciśnij 2;.



Ustawienia Dodatkowe opcje
Język Angielski / Francuski / Niemiecki / Hiszpański / Portugalski /

Włoski / Holenderski / Szwedzki / Rosyjski / Polski / Chiński
uproszczony / Chiński standardowy / Japoński / Koreański

Tryb odtwarzania Stop / Powtórz 1 / Powtórz wszystkie / Wszystkie losowo /
Powtórz i odtwórz losowo

Korektor Stop / Rock / Funk / Jazz / Klasyczna / Hip-hop / Taneczna
Ustawienia pokazu slajdów3 sekundy / 5 sekund / 10 sekund
Podświetlanie Zawsze włączone / 5 sekund / 15 sekund / 30 sekund
Ustawienia radia Ameryka Północna i Południowa / Azja / Europa
Informacja Pojemność, Wolne miejsce, Wersja oprogramowania, ID

urządzenia
Ustawienia fabryczne Przywraca ustawienia fabryczne urządzenia
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4.6 Ustawienia
Możesz wykonać ustawienia odtwarzacza odpowiednio do własnych wymagań.

1 Naciśnij MENU i wybierz .

2 Naciśnij 3 lub 4, aby wybrać wymaganą opcję.

3 Naciśnij 2, aby do następnego poziomu lub naciśnij 1, aby powrócić do poprzedniego
poziomu.

4 Naciśnij 2, aby zatwierdzić wybór.

5 Naciśnij 1, aby wyjść z menu Ustawienia.

W menu Ustawienia dostępne są następujące opcje:

4.7 Przygotowanie odtwarzacza do
przechowywania i przenoszenia danych

Odtwarzacz może być wykorzystywany do zapisywania i przenoszenia plików danych po
skopiowaniu plików do odtwarzacza za pomocą Eksploratora Windows.
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5 Aktualizacja odtwarzacza
Odtwarzacz sterowany jest programem wewnętrznym zwanym oprogramowaniem
sprzętowym. Po zakupieniu odtwarzacza mogą być wydawane nowe wersje oprogramowania
sprzętowego.

Oprogramowanie o nazwie Menadżer obsługi urządzeń Philips umożliwia aktualizowanie
oprogramowania sprzętowego na urządzeniu, jeżeli owe oprogramowanie dostępne jest na
komputerze.

Zainstaluj Menadżer obsługi urządzeń Philips z płyty CD lub możesz ściągnąć najnowszą
wersję ze strony www.philips.com/support.

5.1 Ręczne sprawdzenie aktualności
oprogramowania sprzętowego

1 Podłącz odtwarzacz do komputera.

2 Uruchom Menedżera obsługi urządzeń Philips z menu Start > Programy >
Cyfrowy odtwarzacz audio Philips > SA31XX > Menedżera obsługi urządzenia
Philips SA31xx.

3 Upewnij się, że Twój komputer jest połączony z Internetem.

4 Kliknij Aktualizuj.

> Menedżer obsługi urządzenia Philips SA31xx sprawdzi czy w Internecie dostępne jest
nowe oprogramowanie sprzętowe i zainstaluje je na Twoim odtwarzaczu.

5 Kiedy na ekranie wyświetlony zostanie komunikat Zaktualizowano!, kliknij OK, aby
odłączyć odtwarzacz.

> Wyświetlony zostanie komunikat Aktualizacja oprogramowania. 
Po zakończeniu aktualizacji oprogramowania odtwarzacz zostanie uruchomiony ponownie.
Odtwarzacz jest teraz ponownie gotowy do użytku.

3

4 5

http://www.philips.com/support
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6 Dane techniczne
Zasilanie
• Zasilanie

Wewnętrzny akumulator 310 mAh Li-ion*

Wyświetlacz
• Wyświetlacz LCD z podświetlaniem na

biało 128 x 160 pikseli 65 tyś. kolorów,
QQCIF

Dźwięk
• Separacja kanałów: 40dB
• Ustawienia korektora:

Stop/ Rock/ Funk/ Jazz/ Klasyczna/ Hip-
hop/ Taneczna

• Zakres częstotliwości: 80-18000Hz
• Stosunek sygnału do szumu: > 80dB
• Moc wyjścia (RMS): 2x3mW

Odtwarzanie audio
• Format kompresji: MP3 (8-320 kb/s i VBR,

Częstotliwość próbkowania: 8, 11.025, 16,
22.050, 24, 32, 44.1, 48kHz), WMA (32-
192 kb/s, Częstotliwość próbkowania: 8,
11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44.1, 48kHz)

• Czas odtwarzania: 10 godzin*
• Obsługa ID3-tag

Obsługa wideo
• .format SMV (inne formaty mogą być

obsługiwane przez dostarczony konwerter
wideo)

• 11 ramek na s, QQCIF

Konwerter mediów
• Obsługiwane formaty:

.bmp, jpg, .wmv.

Nagrywanie
• Rejestracja audio: Wbudowany mikrofon

(mono)

Pamięć
• Pojemność pamięci wbudowanej:

SA310x 512 MB NAND Flash+
SA311x 1 GB NAND Flash +
SA312x 2 GB NAND Flash +

Złącza
• Słuchawkowe 3,5 mm, USB 2.0 (pełna

prędkość)++

Transfer muzyki i zdjęć
• Przeciąganie w Eksploratorze Windows

Transfer wideo
• Przez Konwerter mediów Philips

Transfer danych
• Przez Eksplorator Windows

Wymagania systemowe
• Windows® ME, 2000 lub XP
• Procesor Pentium III 800MHz lub wyższy
• 128 MB RAM
• 500 MB przestrzeni na dysku twardym
• Połączenie z Internetem
• Microsoft Internet Explorer 6.0 lub pó
źniejszy
• Karta graficzna
• Karta dźwiękowa
• Złącze USB
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* Akumulatory maja ograniczoną liczbę cykli ładowania i mogą po pewnym czasie wymagać
wymiany. Trwałość akumulatora i ilość cykli ładowania zależy od sposobu użytkowania i
ustawień.

+ 1MB = 1 milion bajtów; faktyczna pojemność pamięci będzie mniejsza.
1GB = 1 miliard bajtów; faktyczna pojemność pamięci będzie mniejsza.
Pełna pojemność pamięci może być niedostępna, ponieważ jej część będzie zarezerwowana dla
odtwarzacza.
Pojemność przy założeniu 4-minutowej długości utworu i kompresji 64 kb/s w formacie WMA.

++ Prędkość przesyłania może się różnić w zależności od systemu operacyjnego i konfiguracji
oprogramowania.
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Nie można włączyć zasilania

• Mogłeś nie nacisnąć i przytrzymać 2; dostatecznie długo. Naciśnij i przytrzymaj 2; dopóki
nie zostanie wyświetlony ekran powitalny Philips na wyświetlaczu.

• Akumulator urządzenia mógł się rozładować z powodu długiego okresu nieużywania.
Naładuj akumulator odtwarzacza.

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 > SA31XX > Menedżera obsługi urządzenia
Philips SA31XX komputera.

2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk 2; 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.

Nie ma muzyki na moim odtwarzaczu po transferze
Czy twoje utwory są w formacie MP3 lub WMA?
Inne formaty nie będą odtwarzane na odtwarzaczu.

Nie ma zdjęć na moim odtwarzaczu po transferze
Czy twoje zdjęcia są w formacie JPEG?
Zdjęcia w innych formatach nie zostaną przesłane do twojego odtwarzacza.

Nie ma filmu na moim odtwarzaczu po transferze
Upewnij się, że do konwersji plików na format czytelny dla odtwarzacza użyłeś Konwertera
mediów Philips (umieszczonego na płycie CD).

Jeżeli będziesz przenosić skonwertowane pliki wideo do komputera, przenieś je do folderu
FILMY w odtwarzaczu. W przeciwnym razie odtwarzacz nie będzie w stanie odczytać plikó
w filmowych.

7 Często zadawane pytania
W przypadku wystąpienia usterki najpierw należy sprawdzić wyjaśnienia podane w kolejnym
rozdziale. W celu uzyskania dalszej pomocy oraz innych wskazówek usuwania usterek
prosimy również o zapoznanie się z FAQ na stronie www.philips.com/support

Jeżeli nie możesz znaleźć rozwiązania przy pomocy tych wskazówek, skonsultuj się ze
sprzedawcą lub centrum serwisowym.

Ostrzeżenie W żadnym przypadku nie wolno próbować naprawić urządzenia
samodzielnie, ponieważ spowoduje to utratę gwarancji.

http://www.philips.com/support
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2 Jeżeli nic się nie stanie, naładować akumulator przez co najmniej 4 godziny i spróbować
ponownie włączyć zasilanie i wyzerować. Jeżeli to nie zadziała, możesz spróbować
naprawić odtwarzacza za pomocą Menadżera obsługi urządzeń Philips.

Nie ma dźwięku
Sprawdź, czy wtyczka słuchawek jest całkowicie włożona do gniazda słuchawek.

Niektóre utwory nie są widoczne lub nie są odtwarzane na odtwarzaczu
• Odtwarzacz nie obsługuje utworów chronionych prawem autorskim utworów (DRM)

WMA pochodzących z internetowych sklepów muzycznych; na odtwarzaczu mogą być
odtwarzane tylko niezabezpieczone pliki WMA. Piosenka jest w formacie nieobsługiwanym
przez odtwarzacz. Obsługiwane są jedynie pliki MP3, WMA.

• Plik audio może być uszkodzony; spróbuj najpierw odtworzyć plik na swoim komputerze.
Jeżeli nie można go odtworzyć, zapisz utwór ponownie.

Odtwarzacz się zawiesza
1 W razie, mało prawdopodobnego, zawieszenia odtwarzacza, nie panikuj. Włóż szpilkę lub

inny ostry przedmiot do otworu zerowania umieszczonego na spodzie odtwarzacza.
Przytrzymaj dopóki odtwarzacz nie wyłączy się.

Uwaga Zawartość odtwarzacza nie zostanie skasowana.
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Firma PHILIPS zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian wzornictwa i charakterystyk
produktów w celu ich ulepszenia, bez wcześniejszego uprzedzenia.
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