SA3214
SA3215
SA3216
SA3224
SA3225
SA3226
SA3244
SA3245
SA3246

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler,
Philips'e hoş geldiniz!
Philips'in sunduğu destekten tam
olarak yararlanmak için ürününüzü
www.philips.com/welcome adresinde
kaydettirin.
Dijital müzik video oynatıcı

Yardıma mı ihtiyacınız var?
Lütfen
www.philips.com/welcome
adresini ziyaret edin; burada kullanım kılavuzu, en son yazılım güncellemeleri ve
sıkça sorulan sorulara yanıtlar bibi bir dizi destek materyaline ulaşabilirsiniz.
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1 Önemli güvenlik bilgileri
Genel bakım
Hasar veya arızaları engellemek için:
• Cihazı, ısıtma ekipmanları veya güneş ışığından kaynaklanan aşırı ısıya maruz bırakmayın.
• Cihazınızı düşürmeyin ve üzerine bir şey düşmesine izin vermeyin.
• Cihazınızız suya sokulmasına izin vermeyin. Sete giren su ciddi zararlara neden olacağından
kulaklık girişi ve pil bölmesini sudan koruyun.
• Zarar verebileceğinden alkol, amonyak, benzin veya aşındırıcı içeren temizleyicileri kullanmayın.
• Yakın çevredeki cep telefonları parazite neden olabilir.
• Dosyalarınızı yedekleyin. Cihazınıza yüklediğiniz dosyaların orijinallerini saklayın. Philips,
ürünün zarar görmesi veya okunamaz hale gelmesi durumunda söz konusu olacak veri
kaybından sorumlu değildir.
• Herhangi bir sorun olmaması için müzik dosyalarınızın yönetimini (aktarım, silme, vs.)
cihazla birlikte verilen yazılımı kullanarak gerçekleştirin!
Çalışma ve depolama sıcaklıkları hakkında
• Cihazı sıcaklığın 0 - 35ºC (32 - 95ºF) arasında olduğu yerlerde çalıştırın
• Cihazı sıcaklığın -20 - 45ºC (-4 - 113ºF) arasında olduğu yerlerde saklayın
• Düşük sıcaklık koşullarında pil ömrü kısalabilir.
Yedek parçalar/aksesuarlar
Yedek parçalar/aksesuarlar ile ilgili olarak www.philips.com/support adresini ziyaret edin.

İşitme Güvenliği
Orta ses seviyesinde dinleyin.
• Kulaklıkların yüksek ses seviyesinde kullanılması işitme yetinize zarar verebilir.
Bu ürün, bir dakikadan daha kısa bir süre için maruz kalınsa dahi normal bir
kişide işitme kaybına neden olabilecek desibel aralıklarında ses üretebilir.
Yüksek desibel aralıkları, halihazırda işitme kaybı yaşayan kullanıcılar içindir.
• Ses aldatıcı olabilir. Zamanla işitme “rahatlık seviyesi”, daha yüksek seviyelerdeki seslere
uyum sağlar. Bu nedenle uzun süreli dinleme sonunda size “normal” gelen ses, aslında
yüksek ve işitmeye zarar erecek ölçüde olabilir. Bunu engellemek için, işitmeniz uyum
sağlamadan önce ses seviyesini uygun şekilde ayarlayın.
Güvenli bir ses seviyesi ayarlamak için:
• Ses seviyesi kontrolünü düşük bir seviyeye ayarlayın.
• Ses seviyesini, rahat ve açık bir şekilde, herhangi bir bozulma olmadan duymaya başlayana
kadar yavaşça yükseltin.
Dinleme sürelerini makul ölçülerde tutun:
• Normal koşullarda “güvenli” olan seviyelerde dahi uzun süre ses maruz kalınması işitme
kayıplarına yol açabilir.
• Cihazınızı mutlaka makul sürelerle kullanın ve gereken araları verin.


Kulaklıkları kullanırken aşağıdaki talimatlara mutlaka uyun.
• Makul ses seviyelerinde ve makul sürelerle dinleyin.
• İşitme durumunuz ses alıştıkça sesi yeniden ayarlamamaya dikkat edin.
• Ses seviyesini, etrafınızdakileri duymanızı engelleyecek kadar çok açmayın.
• Tehlike potansiyeli taşıyan durumlarda dikkatli olun veya dinlemeye ara verin.
• Motorlu araçları kullanırken, bisiklete binerken, kaykay kullanırken, vs. kulaklıkları
kullanmayın; bu, trafik kazalarına neden olabilir ve birçok yerde yasaktır.
Önemli (kulaklık ile birlikte verilen modeller için):
Philips, ses cihazlarının maksimum ses gücünün ilgili kurumlarca belirlenen standartlar ile
uyumluluğunu, yalnızca orijinal kulaklıklar ile birlikte kullanılması durumunda garanti eder.
Kulaklıkların değiştirilmesi gerektiğinde cihazı satın aldığınız bayi ile iletişime geçmenizi ve
Philips tarafından sağlanan, orijinali ile aynı kulaklıklardan sipariş etmenizi öneririz.

Telif hakkı bilgileri
Diğer tüm markalar ve ürün adları, ilgili şirket veya kuruluşlara ait ticari markalardır.
Internet aracılığıyla yüklenen veya ses CD'lerinden elde edilen kayıtların izinsiz olarak
kopyalanması, telif hakkı kanunlarının ve uluslararası anlaşmaların ihlalidir.
Bilgisayar programları, dosyalar, yayınlar ve ses kayıtları da dahil olmak üzere kopyalamaya
karşı korumalı materyalin izinsiz kopyalarının hazırlanması, telif hakkı ihlali anlamına gelebilir ve
suç teşkil edebilir. Bu cihaz bu tür amaçlarla kullanılmamalıdır.
Windows Media ve Windows logosu, Microsoft Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri
ve/veya diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.

Veri kaydı
Philips, sağladığı ürünün kalitesinin artırılması ve Philips kullanıcısının yaşadığı deneyimin
geliştirilmesi yönünde çaba göstermektedir. Bu cihaz, kullanım profili hakkında bilgi sağlamak
amacıyla bazı bilgileri / verileri cihazın silinmeyen bellek alanına kaydeder. Bu veriler, cihazı
kullanırken yaşayabileceğiniz her türlü arıza ya da sorunun belirlenmesi ve tespiti için kullanılır.
Kaydedilen veriler müzik modunda çalma süresi, radyo modunda çalma süresi, pil düşük
mesajının kaç kez alındığı gibi bilgiler içerecektir. Kaydedilen veriler cihaz üzerinde kullanılan
içerik veya medyayı ya da yükleme kaynaklarını içermez. Cihaz üzerinde saklanan veriler,
YALNIZCA kullanıcının cihazı Philips servis merkezine iade etmesi durumunda ve YALNIZCA
arıza tespit ve engelleme işlemlerine yardımcı olması amacıyla kullanılacaktır. Kaydedilen
veriler kullanıcının talep etmesi durumunda kullanıcıya verilecektir.



Eski ürününüzün atılması
Ürününüz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden kullanılabilen, yüksek kalitede
malzeme ve parçalardan tasarlanmış ve üretilmiştir.
Bir ürüne çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu
ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.
Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz bölgedeki sistem
hakkında bilgi edinin.
Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla
birlikte atmayın. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre
ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açılmasını önlemeye yardımcı olacaktır.
Dahili şarj edilebilir pil, çevre kirliliğine neden olabilecek maddeler içermektedir. Cihazı
atmadan önce mutlaka pilin çıkarılması için bir resmi toplama noktasına götürün. Piller, resmi
toplama noktalarına bırakılmalıdır.

Değişiklikler
Üretici tarafından izin verilmemiş değişiklikler, kullanıcının cihazı kullanma hakkını geçersiz
kılabilir.



ABD için Uyarı
Not:
Bu cihaz test edilmiş ve FCC Kuralları Kısım 15'e göre B Sınıfı dijital
Philips
cihaz sınırlamalarına uygun olduğu görülmüştür. Bu sınırlamalar,
SA3214 SA3215 SA3216
SA3224 SA3225 SA3226
evde kurulum durumunda zararlı parazitlere karşı makul bir koruma
SA3244 SA3245 SA3246
sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekansı enerjisi
üretir, kullanır ve yayabilir; bu talimat kılavuzuna uygun şekilde kurulmadığı ve kullanılmadığı
taktirde, radyo iletişimi için zararlı parazitlere neden olabilir.
Ancak, belirli bir cihaz için parazite neden olmayacağına dair garanti verilmemektedir. Bu
cihazın radyo ya da televizyon sinyalleri için zararlı parazitlere neden olması halinde (bu
durum cihazı açıp kapatarak anlaşılabilir), kullanıcı aşağıdaki önlemlerden bir ya da daha fazlası
aracılığıyla paraziti gidermelidir:
- Antenin yerini değiştirin.
- Cihaz ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Ekipmanı, alıcının bağlı olduğu şebekeden farklı bir şebekedeki prize bağlayın.
- Satıcıdan ya da deneyimli bir radyo-TV teknisyeninden yardım alın.

Kanada için uyarı
Bu B Sınıfı dijital cihaz, Kanada ICES-003 standardına uygundur.
Set, FCC Kuralları Kısım‑15 ve 21 CFR 1040,10 ile uyumludur. Çalıştırma, aşağıdaki iki koşula
tabidir:
• Bu cihaz zararlı parazitlere neden olmaz ve
• Bu cihaz, uygun olmayan kullanıma neden olanlar da dahil olmak üzere her türlü paraziti
alır.

Avrupa Birliği için uyarı
Bu ürün, Avrupa Birliği radyo paraziti gereksinimlerine uygundur.



2 Yeni cihazınız
Yeni aldığınız cihazınızı kullanarak aşağıdakileri yapabilirsiniz:
•
•
•
•
•
•

Video oynatma
MP3 ve WMA ses dosyalarını çalma
Fotoğraf ve albüm kapağı görüntüleme
Metin okuma
Radyo dinleme
Ses kaydetme

2.1 Ambalaj içeriği
Aşağıdaki aksesuarlar cihaz ile birlikte verilmektedir:
Philips GoGear audio video player

SA3214 SA3215
SA3216 SA3224
SA3225 SA3226
SA3244 SA3245
SA3246

Quick start guide
EN
FR
ES
DE
NL

Quick start guide
Guide de démarrage rapide
Guía de inicio rápido
Kurzbedienungsanleitung
Handleiding voor snel gebruik

1
11
21
31
41

IT
SV
RU
PL
TR

Guida di riferimento rapido
Snabbstartsinstruktioner
Ѓыстрый запуск
Przewodni szybkiego startu
Hızlı Başlama Kılavuzu

51
61
71
81
91

1 Install
2 Connect
and charge
3 Transfer
4 Enjoy

Cihaz

Kulaklıklar

USB kablosu

Hızlı başlangıç kılavuzu

Philips Device Manager ve Media Converter uygulamaları,
Kullanım Kılavuzu ve Sıkça Sorulan Soruları içeren CD-ROM

2.2 Ürününüzü kaydettirin
Ücretsiz güncellemelere ulaşabilmek için ürününüzü kaydettirmenizi şiddetle öneririz.
Ürününüzü kaydettirmek için lütfen www.philips.com/welcome adresinde oturum açın;
böylece yeni güncellemeler söz konusu olduğunda sizi bilgilendirebiliriz.



3 Başlangıç
3.1 Kontroller ve bağlantılar hakkında genel bilgiler
A

B
C
d
e
f

J
A -SES SEVİYESİ+
B LİSTE		
C
		
D y / 2;		

E MIC		
F 1		
2		
3/4		
G p		
H
		
I Sıfırlama	
J
kaydırıcı		
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i

h

g

Ses seviyesini artırır/azaltır (hızlı artırmak/azaltmak için basılı tutun)
Geçerli seçimi listeye ekler/listeden siler
Önceki/son görüntülenen öğeyi / ana ekranı gösterir
Açma / Kapatma
Oynat / Kaydet / Duraklat
Seçimi onayla
Mikrofon
Geriye doğru atlar (hızlı atlama için basılı tutun)
İleriye doğru atlar (hızlı atlama için basılı tutun)
Yukarıya/aşağıya kaydırır (hızlı kaydırma için basılı tutun)
Kulaklık girişi
USB konektörü
Tüm tuşları kilitlemek/kilidini açmak için kaydırıcıyı basılı tutun
(-SES SEVİYESİ+ hariç)

3.2 Ana menü
Menü		
Videos (Videolar)		
Pictures (Fotoğraflar)			
Music (Müzik)			
Radio (Radyo)			
Recording (Kayıt)			
Folder view (Klasör görünümü)
Text reader (Metin okuyucu)
Settings (Ayarlar)			
Now playing (Şu anda çalan)
Last played (Son çalan)			

Hedef
Videolarınızı izleyin
Fotoğrafları görüntüleyin
Dijital müzik parçalarınızı çalın
FM radyo dinleyin
Kayıt oluşturun ya da dinleyin
Klasörleri görüntüleyin
TXT dosyalarınızı okuyun
Cihazınızın ayarlarını değiştirin
Çalma ekranına gidin
Çalmaya devam edin

3.3 Kurulum
!

Önemli Cihazı bağlamadan önce cihaz ile birlikte verilen CD'de bulunan yazılımı
mutlaka kurun.

Sistem gereksinimleri:
•
•
•
•
•
•
•
•

Windows 2000, XP veya Vista
Pentium III 800MHz işlemci veya daha yüksek
128 MB RAM
500 MB sabit disk alanı
Internet bağlantısı (tercih edilir)
Microsoft Internet Explorer 6.0 veya daha yeni
CD-ROM
USB portu

1 Ürün ile birlikte verilen CD'yi bilgisayarınızın CD ROM sürücüsüne takın.
2 Philips Device Manager ve Media Converter uygulamalarının kurulumunu
tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın. Media Converter uygulaması, video
klipleri ve JPEG resimlerini bu cihazda kullanılabilecek formatlara dönüştürür.
3 Eğer kurulum programı otomatik olarak başlamazsa, Windows Explorer aracılığıyla CD
içeriğine göz atın ve .exe ile biten dosyayı çift tıklatın.
CD kayıp mı? Endişelenmeyin, CD içeriğini www.philips.com/support adresinden
yükleyebilirsiniz.
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3.4 Bağlama ve şarj etme
Cihaz, bilgisayara bağladığınızda otomatik olarak şarj olmaya başlar.

3.4.1 Cihazla birlikte verilen USB kablosunu kullanın
1 Cihazı ilk kez kullanmadan önce en az 5 saat şarj edin.
> Pil* şarj seviyesi 4 saatin ardından %100, 2 saatin ardından %80'e ulaşır.

2 Cihazla birlikte verilen USB kablosunun bir ucunu cihazın altındaki USB portuna, diğer
ucunu ise bilgisayara bağlayın.
> Cihaz bilgisayara takıldığında şarj olmaya bağlayacaktır.
Not Şarj animasyonu durduğunda ve
simgesi görüntülendiğinde cihaz tam olarak
şarj olmuştur. Tam şarjlı cihaz ile 25 saat1 müzik çalabilirsiniz.

3.4.2 Pil seviyesi göstergesi
Pilin güç seviyesi aşağıdaki şekilde gösterilir:
Tam

Üçte iki dolu

Yarı dolu

Düşük

Boş

Not Pil neredeyse boşaldığında düşük pil ekranı a yanıp sönmeye başlar. Cihaz tüm ayarları
ve tamamlanmamış kayıtları kaydeder ve 60 saniyeden daha kısa bir süre içinde kapanır.

1

Şarj edilebilir piller sınırlı sayıda şar edilebilirler. Pil ömrü ve şarj edilme sayısı, kullanıma
ve ayarlara bağlı olarak değişebilir.

3.5 Müzik, resim ve metin
Cihaz Windows Explorer uygulamasında USB yığın depolama aygıtı olarak görüntülenir.
USB bağlantısı sırasında dosyaları düzenleyebilir ve cihazınıza müzik, resim ve metin dosyaları
aktarabilirsiniz. Video dosyalarını aktarmak için Media Converter uygulamasını kullanın.
Ayrıntılı bilgi için bkz. Media Converter.
1 Cihaz ile bilgisayar arasında aktarım yapmak için bir ya da daha fazla dosyayı tıklatın ve işaretleyin.
2 Aktarımı tamamlamak için sürükle ve bırak işlemlerini kullanın.
İpucu Müzik CD'lerini cihaza aktarmak için Musicmatch Jukebox veya Windows
Media Player gibi uygulamaları kullanarak CD'deki şarkıları MP3/WMA dosyalarına
dönüştürün. Dosyaları Windows Explorer uygulamasını kullanarak dijital ses cihazına
kopyalayın. Bu programların ücretsiz sürümleri Internet'ten yüklenebilir.

3.6 Video aktarma
!

Önemli DRM korumalı dosyaları MediaConverter uygulamasını kullanarak cihaza
aktarmadan önce Windows Media Player ile bilgisayarınızda oynatın.

Video dosyalarını, uygun ekran boyutuna dönüştürmek için medya dönüştürücü kullanın
ve videoları bilgisayarınızdan cihaza aktarın. Bu uygulama, cihaza aktarılmadan önce video
dosyalarınızı uygun format ve çözünürlüğe dönüştürecektir; böylece bu dosyaları
herhangi bir sorun yaşamadan cihazınızda oynatabilirsiniz.
1 Cihazınızı bilgisayara bağlamak için cihazla birlikte verilen USB kablosunu kullanın.
2 Medya dönüştürücü uygulamasını başlatmak için masaüstündeki ü simgesini tıklatın.
Not Video dönüştürme ve akarımı genellikle uzun zaman alır; bu zaman bilgisayarınızın
yapılandırmasına bağlıdır.
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4

6
3
> Tüm dönüştürülmüş dosyalar cihaza aktarılır.
3 Ekranın alt kısmındaki Convert to: (Dönüştür) seçeneğinde Current Device (Geçerli
Cihaz) seçeneğini seçin.
4 Add Media (Medya Ekle) düğmesine basın ve dosyaların bilgisayardaki yerini belirleyin.
5 Seçilen dosyayı eklemek için OPEN (Aç) öğesini tıklatın.
Birden fazla dosya ekleyebilirsiniz.
6 Convert (Dönüştür) öğesine basın.
> Tüm dönüştürülmüş dosyalar cihaza aktarılacaktır.

> Dönüştürme ve aktarım ilerleme seviyesi gösterilir.

İpucu Aynı zamanda, dosyaları Windows Explorer uygulamasında seçtikten sonra
MediaConverter ekranına sürükleyip bırakabilirsiniz.
Not Eğer gerekliyse dosyalar öncelikle cihazda oynatılabilecek bir formata
dönüştürülecektir.
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3.7 Cihazı güvenle çıkarma
1 Cihaz ile ilgili olarak çalışan tüm uygulamaları kapatın.
2 Cihazı güvenle kaldırmak için bilgisayarınızın görev tepsisindeki

öğesini tıklatın.

3.8 Keyfini çıkarın
3.8.1 Açma ve kapatma
Açmak için Philips logosu ekranda görüntülenene kadar y/2; düğmesine basın.
Kapatmak için, ekranda 'Bye' yazısı görüntülenene kadar y/2; tuşunu basılı tutun.
İpucu Eğer cihazınız durma modunda ise ve 10 dakika hiçbir düğmeye basılmazsa, cihaz
otomatik olarak kapanır.

3.8.2 Menüde gezinme
Cihazınızın, çeşitli ayarlar ve işlemler için size rehberlik edecek sezgisel bir menü gezinme
sistemi bulunmaktadır.
Amaç			
Önceki menüye dönme
Ana menüye dönme
Menülere göz atma
Listede gezinme
Bir seçeneği seçme

İşlem
tuşuna basın
tuşunu basılı tutun
1 veya 2 tuşuna basın
3 veya 4 tuşuna basın
2 tuşuna basın

3.8.3 Kilitleme sürgüsü
Cihazın, istek dışı çalışmasını engelleyen bir kilidi bulunmaktadır.
1 Oynatma sırasında düğmeleri kilitlemek için kilitleme sürgüsünü
> -SES+ hariç tüm düğmeler kilitlenir ve ekranda

konumuna getirin.

simgesi görüntülenir.

2 Düğmeleri kilitli konumdan çıkarmak için kilitleme sürgüsünü

konumuna getirin.

15

4

Ayrıntılı çalıştırma

4.1 Müzik modu (aynı zamanda kayıtlar için oynatma modu)
Cihazınız MP3 ve WMA formatlarını destekler.

4.1.1 Kontrol
Cihaz aşağıdaki müzik modu seçeneklerine sahiptir:
Amaç				

İşlem

Müzik çalma / duraklatma
2; düğmesine basın
Sonraki ses dosyasına atlama
2 düğmesine basın
Önceki ses dosyasına dönme
1 düğmesine basın
Hızlı ileri alma
2 düğmesini basılı tutun
Hızlı geri alma
1 düğmesini basılı tutun
Göz atma menüsüne dönme		 düğmesine uzun/kısa basın
Ses seviyesini artırma
SES + düğmesine basın
Ses seviyesini azaltma
SES - düğmesine basın
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4.1.2

Müzik bulma

1

1 Ana menüde
öğesini seçerek müzik moduna girin.
Cihaz aşağıdaki menü seçeneklerine sahiptir:
Tüm
şarkılar

Alfabetik sıralanmış
parçalar

Sanatçılar

Alfabetik sıralanmış
sanatçılar

Albüm
kapağı

Alfabetik sıralanmış
albüm kapağı

Albümler

Alfabetik sıralanmış
albümler

Albüme göre sıralanmış
parçalar

Listeler

Liste koleksiyonu

Çalmaya göre
sıralanmış parçalar

Alfabetik sıralanmış
albümler

Albüme göre sıralanmış
parçalar

2 Listede dolaşmak için 3 veya 4 düğmelerine basın.
3 Seçmek için 2; önceki seviyeye dönmek için

düğmesine basın.

4 Çalmak için 2; düğmesine basın.
Not Bu cihaz, Internet'ten yüklenen telif hakkı korumalı
(Dijital Haklar Yönetimi – DRM) WMA formatındaki şarkıları desteklemez.
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4.1.3 Ses seviyesini sınırlama
Belirli bir süre boyunca yüksek ses seviyesinde dinleme, dinleyici için zararlı olabilir. Cihazın
ses seviyesini tercihlerinize göre ayarlayabilirsiniz:
1 Ana menüde Settings (Ayarlar) > Sound Settings (Ses Ayarları) > Volume Limit (Ses
Seviyesi Sınırı) > Set (Ayarla) öğesini seçin.
2 Seviyeyi ayarlamak için Ses- veya Ses+ düğmesine basın.
3 Ayarlamak için 2; düğmesine basın.

> Bir ses seviyesi sınırı ayarlandığında Ses+ düğmesine basılsa dahi ayarlanan ses seviyesi
aşılamaz.
En yüksek ses seviyesini tekrar etkinleştirmek için ses seviyesi sınırını tekrar en yükseğe
getirin ya da Settings (Ayarlar) > Sound Settings (Ses Ayarları) > Volume Limit
(Ses Seviyesi Sınırı) > Off (Kapalı) seçeneğini seçerek ses seviyesi sınırını kapatın
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4.2 Resim kütüphanesi
4.2.1 Bilgisayarınızdan cihazınıza resim aktarın
1 Cihazı bilgisayara bağlayın.
2 Resimlerinizi cihazın PICTURE klasörüne sürükleyin ve bırakın.
İpucu Media Converter uygulaması JPEG resimleri, görüntüleme kalitesini artıracak
şekilde dönüştürür.

4.2.2 Resimleri görüntüleme
Cihaz JPEG grafiklerini destekler ve slayt gösterisi fonksiyonuna sahiptir.

1

1

Ana menüde

öğesini seçerek Resim moduna girin.

2 Küçük resimlere göz atmak için 3 veya 4 düğmesine basın.
3 Resmi tam ekran olarak görüntülemek için 2; düğmesine basın.
4 Tam ekranda göz atma sırasında sonraki veya önceki resme geçmek için 3 veya 4
düğmelerine basın.

4.2.3 Slayt gösterisi
Slayt gösterisinde tüm resimler tam ekran olarak görüntülenir. Belirli bir süre sonra sonraki
resme geçilir.
1 Küçük resim veya tam ekran göz atma modunda slayt gösterisi başlatmak için 2;
düğmesine basın.
2 Slayt gösterisini iptal etmek için

düğmesine basın.

19

4.3 Video
4.3.1 Video oynatma
Cihaza kaydedilmiş olan video klipleri oynatabilirsiniz.

1

1

Ana menüde

öğesini seçerek Video moduna girin.

> Cihazda bulunan video dosyalarının listesi görüntülenir.
2 3 veya 4 düğmesine basarak dosyayı seçin ve oynatmak için 2; düğmesine basın.
3 Önceki menüye dönmek için
düğmesine kısa süreli olarak, ana menüye dönmek için e
düğmesine uzun süreli olarak basın.
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4.4 Radyo
Ana menüde

öğesini seçerek radyo moduna girin.

Kulaklıkları bağlayın
Cihazla birlikte verilen kulaklıklar, anten olarak da işlev görmektedir. Optimum seviyede sinyal
alımı için kulaklıkları uygun şekilde bağlayın.

4.4.1 Radyo istasyonlarının otomatik ayarlanması
Not Otomatik Ayarlama fonksiyonu, yeni istasyonları mevcut hafızadakilerin üzerine
ayarlar.

1

1

Radyo menüsünde

, Auto tune (Otomatik ayarla) öğesini seçin.

> Radyo istasyonları otomatik olarak ayarlanır ve frekansları, hafızadaki istasyonların üzerine
kaydedilir.
Radyo 20 adete kadar istasyon ayarını hafızada saklayabilir.
düğmesine basın.
Otomatik ayarlamayı durdurmak için
Radyodan çıkmak için
düğmesine uzun süreli basın.

4.4.2 Ayarlanmış radyo istasyonunu çalma
1 Radyo menüsünde

, Presets (İstasyon hafızası) öğesini seçin.

2 3/4 düğmelerine basarak hafızayı seçin, 2; düğmesine basarak çalmayı başlatın.
3 Bir başka hafızaya geçmek için 1/2 düğmelerine basın.

4 Frekansa ince ayar yapmak için 3/4 düğmelerine hızlı bir biçimde basın.
5 Sıradaki güçlü sinyali aramak için 3/4 düğmelerine uzun süreli olarak basın.
Radyodan çıkmak için
düğmesine uzun süreli basın.
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4.4.3 Radyo istasyonunun manuel olarak ayarlanması:
1 Radyo menüsünde

, Manuel tune (Manuel ayarla) öğesini seçin.

> Çalma ekranı görüntülenir.
2 Frekansa ince ayar yapmak için 3/4 düğmelerine hızlı bir biçimde basın.
3 Sıradaki güçlü sinyali aramak için 3/4 düğmelerine uzun süreli olarak basın.
Radyodan çıkmak için
düğmesine uzun süreli basın.

4.4.4 Hafızaya yeni bir frekansı kaydetme:
1 Kaydetmek istediğiniz yeni frekansı ayarlayın.
2 Hafıza ekranına girmek için 2; düğmesine basın.
3 Seçmek için 3/4, kaydetmek için 2; düğmesine basın.
Radyodan çıkmak için
düğmesine uzun süreli basın.

4.4.5 Radyo çalınırken FM radyodan kayıt yapma:
1 Radyo menüsüne girmek için

düğmesine bir veya daha fazla kez basın.

2 Start FM Recording (FM Kaydını Başlat) öğesini seçin.
3 Kaydı başlatmak için 2; düğmesine basın.
Kaydı durdurmak için
düğmesine basın.
Radyodan çıkmak için
düğmesine uzun süreli basın.

4.4.6 Radyo çalınmadığı sırada FM radyodan kayıt yapma:
1 Radyo menüsünde

, Start FM Recording (FM Kaydını Başlat) öğesini seçin.

2 3/4/1/2 düğmelerine basarak FM kanalını seçin.
3 Kaydı başlatmak için 2; düğmesine basın.
Kaydı durdurmak için
düğmesine basın.
Radyodan çıkmak için
düğmesine uzun süreli basın.
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4.5 Kayıtlar
Cihazı kullanarak ses kaydedebilirsiniz. Mikrofonun yeri Kontroller ve bağlantılar
hakkında genel bilgiler bölümünde gösterilmektedir.

1 Ana menüde

öğesini seçin.

2 Mikrofondan kaydı başlatmak için Start voice recording (Ses kaydını başlat) öğesini
seçin.
> Cihaz kayda başlar ve kayıt ekranını görüntüler.
3 Duraklatmak için 2; düğmesine basın.
4 Durdurmak ve kaydı saklamak için

düğmesine basın.

> Kaydınız cihazda saklanacaktır. (Dosya adı formatı: VOICEXXX.WAV, burada XXX otomatik
olarak oluşturulacak kayıt numarasıdır.)
5 Bu dosyayı
> Recordings library (Kayıt kütüphanesi) > Voice recordings (Ses
kayıtları) öğesinin altında bulabilirsiniz.
Not FM radyodan kayıt yapmak için bkz. Radyo bölümü.

4.5.1 Kayıtları oynatma
Ana menüde

> Recordings library (Kayıt kütüphanesi) > Voice (Ses) veya FM radio

(FM radyo) öğesini seçin.
1 Dinlemek istediğiniz kaydı seçin.
2 Onaylamak için 2; düğmesine basın.

4.5.2 Kaydı silme
Bilgisayar üzerinde kayıtları silmek için bilgisayarınızı kullanın.
1 Cihazı bilgisayara bağlayın.
2 Windows Explorer uygulamasında cihazı seçin.
3 Recordings (Kayıtlar) > Voice (Ses) veya FM radio (FM radyo) seçeneğini seçin.
4 Bilgisayarınızda silmek istediğiniz dosyaları seçin ve Sil tuşuna basın.
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4.5.3 Kayıtları bilgisayara yükleme
1 Cihazı bilgisayarınıza bağlayın.
2 Windows Explorer uygulamasında cihazı seçin.
3 Recordings (Kayıtlar) > Voice (Ses) veya FM radio (FM radyo) seçeneğini seçin.
4 Kayıtları kopyalayıp bilgisayarınızda istediğiniz yere yapıştırın.
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4.6 Ayarlar
Cihazınızdaki tercihleri ihtiyaçlarınıza uygun şekilde ayarlayabilirsiniz.

1

1

düğmesine basın ve

öğesini seçin.

2 Bir seçeneği seçmek için 3 veya 4 düğmelerine basın.
3 Sonraki seviyeye gitmek için 2; önceki seviyeye dönmek için ise

düğmesine basın.

4 Seçiminizi onaylamak için 2; düğmesine basın.
5 Settings (Ayarlar) menüsünden çıkmak için

düğmesine basın

Ayarlar menüsünde aşağıdaki seçenekler bulunmaktadır:
Ayarlar

Diğer Seçenekler

Müzik çalma modu

Kapalı / Tekrarla 1 / Tümünü tekrarla / Tümünü rasgele çal / Tekrarla / Rasgele çal ve tekrarla

Video oynatma modu

Oynat 1 / Tümünü oynat / Tekrarla 1 / Tümünü tekrarla

Ses Ayarları

Ekolayzer

Kapalı / FullSound / Rock / Funk / Hip Hop / Jazz /
Classical / Techno / Özel

Ses sınırı

Kapalı / Ayarlanmış

Slayt süresi

3 / 5 / 10 / 30 / 60 saniye

Oynatma Modu

Rasgele / Sıralı

Tekrarla

Kapalı / Açık

Slayt Gösterisi Ayarları

Dil

İngilizce / Fransızca / Almanca / İspanyolca / Portekizce / İtalyanca /
Felemenkçe‑/ İsveççe / Rusça / Lehçe / Basitleştirilmiş Çince / Geleneksel
Çince / Japonca / Korece / Türkçe

Arka aydınlatma zamanlayıcısı

10 san / 30 san / 60 san / Sürekli açık

Bilgi

Bellek kullanımı / Bellenim sürümü

Varsayılan fabrika ayarları

Varsayılan fabrika ayarlarını geri yükle
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4.6.1 Ekolayzer özel ayarları
Ekolayzer ayarlarını özelleştirebilirsiniz:
1

düğmesine uzun süreli basın ve

öğesini seçin.

2 3 veya 4 düğmesine basın, daha sonra 2; düğmesine basarak Sound settings (Ses
ayarları) öğesini seçin.
3 3 veya 4 düğmesine basın, daha sonra 2; düğmesine basarak Equalizer (Ekolayzer)
seçeneğini seçin.
4 3 veya 4 düğmesine basın, daha sonra 2; düğmesine basarak Custom (Özel) seçeneğine
basın.
5 Ekolayzer bandını seçmek için 1 veya 2 düğmesine basın:
B = bas, L = düşük, M = orta, H = yüksek, T = tiz

6 Seviyeyi ayarlamak için 3 veya 4 düğmesine basın.
> Çubuk gösterge, geçerli seviyeyi gösterir.
7 Seçiminizi onaylamak için 2; düğmesine basın.
Ayarlamaları iptal etmek için
düğmesine basın.
8 Settings (Ayarlar) menüsünden çıkmak için

düğmesine basın.

4.7 Cihazınızı veri dosyalarını saklamak ve
taşımak için kullanın
Cihazınızı, Windows Explorer uygulamasını kullanarak veri dosyalarını kopyalamak suretiyle,
veri dosyalarını saklamak ve taşımak için kullanabilirsiniz.
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5

Cihazı güncelleme

Cihazınız, bellenim adı verilen bir dahili program tarafından kontrol edilir. Cihazı satın aldığınız
tarihten sonra bellenimin yeni sürümleri yayınlanmış olabilir.
Philips Device Manager adlı bir yazılım, Internet'te bulunan bellenim güncellemelerini
kontrol eder.
Philips Device Manager uygulamasını cihaz ile birlikte verilen CD'den kurabilir veya www.
philips.com/support adresinden en güncel sürümüne ulaşabilirsiniz.

5.1 Yazılım durumunun manuel olarak onaylanması
1 Internet bağlantınız olduğundan emin olun.
2 Cihazınızı bilgisayara bağlayın.
3 Bilgisayarınızda Philips Device Manager uygulamasını başlatmak için Başlat >
Programlar > Philips Digital Audio Player > SA32XX > Philips SA32XX Device
Manager öğesini tıklatın

4 Update (Güncelle) öğesini tıklatın.

3
4

5

> Philips SA32XX Device Manager uygulaması güncelleme olup olmadığını kontrol
eder ve eğer varsa güncellemeleri yükler.
5 Ekranda Update completed (Güncelleme tamamlandı) ifadesi görüntülendiğinde OK
(Tamam) öğesini tıklatın.
6 Cihazı bilgisayardan çıkarın.
> Ekranda Updating firmware (Bellenim güncelleniyor) ifadesi görüntülenir.
Cihaz, bellenim güncellendikten sonra otomatik olarak yeniden başlatılır. Cihazınız tekrar
kullanıma hazırdır.
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6

Teknik veriler

Güç
• Güç kaynağı
310 mAh Li-ion dahili şarj edilebilir pil1

Kayıt
• Ses Elde Etme: Dahili mikrofon (Mono)
• FM radyo

Ekran
• Beyaz arka aydınlatmalı LCD, 220 x 176
piksel, 65 K renk

Depolama ortamı
• Dahili bellek kapasitesi:
SA321x 1GB NAND Flash2
SA322x 2GB NAND Flash2
SA324x 4GB NAND Flash2
SA328x 8GB NAND Flash2

Ses
• Kanal ayırımı: 40 dB
• Ekolayzer ayarı:
Kapalı / FullSound / Rock / Funk / Jazz /
Classical / Hip Hop / Techno / Özel
• Frekans yanıtı: 80 - 18000 Hz
• Sinyal gürültü oranı: > 80 dB
• Çıkış gücü (RMS): 2x3 mW
Ses çalma
• Sıkıştırma formatı: MP3 (8-320 kps ve VBR,
Örnekleme hızları: 8, 11,025, 16, 22,050,
24, 32, 44,1, 48 kHz), WMA (32-192 kbps,
Örnekleme hızları: 8, 11,025, 16, 22,050,
24, 32, 44,1, 48 kHz)
• Oynatma süresi: 25 saat1
• ID3 etiket desteği
Video oynatma
• .SMV formatı (diğer formatları cihazla
birlikte verilen Media Converter
uygulaması destekler)
• 24 kare / saniye, 220 x 176 piksel
Medya dönüştürücü
• Desteklenen format:
.bmp, jpg, .wmv.
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Bağlanabilirlik
• Kulaklık 3,5 mm, USB 2.03
Müzik, resim ve metin aktarma
• Windows Explorer uygulamasında sürükle
ve bırak
Video aktarma
• Media Converter üzerinden
Veri aktarımı
• Windows Explorer üzerinden
Sistem gereksinimleri
• Windows® 2000, XP, Vista
• Pentium III 800MHz işlemci veya daha
yüksek
• 128 MB RAM
• 500 MB sabit disk alanı
• Internet bağlantısı
• Microsoft Internet Explorer 6.0 veya daha
yeni
• Video görüntüleme kartı
• Ses kartı
• CD-ROM
• USB portu

1

Şarj edilebilir piller sınırlı sayıda şar edilebilirler. Pil ömrü ve şarj edilme sayısı, kullanıma ve
ayarlara bağlı olarak değişebilir.

2

1MB = 1 milyon bayt; kullanılabilir depolama alanı daha az olacaktır.
1GB = 1 milyar bayt; kullanılabilir depolama alanı daha az olacaktır.
Belleğin bir kısmı cihaz için ayrılacağından tamamı kullanılamayabilir.
Depolama kapasitesi, şarkı başına 4 dakika ve 64 kbps WMA şifreleme değerlerine dayanarak
belirtilmiştir.

3

Gerçek aktarım hızı, işletim sisteminize ve yazılım yapılandırmanıza bağlı olarak değişiklik
gösterebilir.
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7

Sıkça sorulan sorular

Cihaz ile ilgili dorun yaşamanız durumunda, sıradaki bölümdeki maddelere bakın. Daha
fazla yardım almak ve arıza tespit ipuçlarına bakmak için lütfen www.philips.com/support
adresindeki SSS'lere göz atın.
Bu ipuçlarını kullanarak çözüme ulaşamamanız durumunda cihazı aldığınız bayi veya servis
merkezine danışın.

!

Uyarı Hiçbir koşulda setinizi kendiniz onarmaya çalışmayın; bu garantinizi geçersiz
kılabilir.

Cihazım açılmıyor.
• 2; düğmesine, gerektiği kadar uzun süre basılı tutmamış olabilirsiniz. Ekranda Philips hoş
geldiniz ekranı görüntülenene kadar 2; düğmesini basılı tutun.
• Cihazınızın pili, uzun süre kullanılmaması nedeniyle boşalmış olabilir. Lütfen cihazınızı şarj
edin.
Yukarıdakilerin hiçbiri işe yaramazsa, cihazınızı geri yüklemek için Device
Manager uygulamasını kullanmanız gerekebilir:
1 Philips Device Manager uygulamasını başlatmak için bilgisayarınızda Başlat >
Programlar > Philips Digital Audio Player > SA32XX > Philips SA32XX Device
Manager öğesini seçin.
2 Cihazınız bilgisayara bağlanırken
düğmesini basılı tutun.
3 Philips Device Manager cihazınızı onaylayarak geri yükleme moduna geçene kadar tuşu
basılı tutun.
4 Repair (onarım) düğmesini tıklatın ve Device Manager uygulaması tarafından sağlanan
talimatları uygulayın.
5 Oynatıcı onarıldıktan sonra bilgisayarınızdan çıkarıp yeniden başlatın.
Aktarım sonrasında cihazımda müzik yok.
Şarkılarınız MP3 veya WMA formatında mı?
Diğer formatlar bu cihazda çalınamaz.
Aktarım sonrasında cihazımda resim yok.
Resimleriniz JPEG formatında mı?
Diğer formatlardaki resimler cihaza aktarılamaz.
Aktarım sonrasında cihazımda video yok.
Cihaz ile birlikte verilen medya dönüştürücüyü (CD Rom'da bulunmaktadır) kullanarak video
klipleri bu cihaz için uygun olan formata dönüştürdüğünüzden emin olun.
Dönüştürülmüş video dosyalarınızı bilgisayardan cihazın VIDEO klasörüne aktarın, aksi halde
video klipler cihaz tarafından okunamaz.
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Cihaz takılıyor.
1 Cihazınızın takılması düşük bir olasılıktır, endişelenmeyin. Cihazın arkasında bulunan
sıfırlama deliğine bir iğne ya da başka bir keskin nesne sokun. Cihaz kapanana kadar basılı
tutun.
Not Oynatıcınız üzerindeki mevcut içerik silinmeyecektir.
2 Hiçbir şey olmaması durumunda pili en az 4 saat şarj edin, daha sonra cihazı açın ve
tekrar sıfırlamayı deneyin. Eğer bu işe yaramazsa cihazınızı Philips Device Manager
uygulamasını kullanarak onarmanız gerekebilir.
Ses yok.
Kulaklıkların, kulaklık girişine tam olarak takılmış olduğundan emin olun.
Bazı şarkılar cihazda görüntülenmiyor veya çalınamıyor.
• Bu cihaz çevrimiçi müzik mağazalarından satın alınmış telif hakkı korumalı (DRM) WMA
dosyalarını desteklemez, yalnızca korumalı olmayan WMA dosyaları bu cihazda çalınabilir.
Dosya, cihaz tarafından desteklenmeyen bir formattadır. Yalnızca MP3 ve WMA formatları
desteklenir.
• Ses dosyası bozulmuş olabilir, dosyayı öncelikle bilgisayarda çalmayı deneyin. Eğer
çalmazsa, şarkıyı tekrar dönüştürün.
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PHILIPS, önceden bildirimde bulunmaksızın ürünün tasarımında ve teknik özelliklerinde değişiklik
yapma hakkını saklı tutar.
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Eski ürününüzün ve tümleşik pilin atılması
Tüm ürünlerimiz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden kullanılabilen, yüksek kalitede
malzeme ve parçalardan tasarlanmış ve üretilmiştir.
Bir ürünün üzerindeki çarpı işaretli tekerlekli çöp kutusu işareti o ürünün 2002/96/EC
sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir. Bu simge ayrıca bir kimyasal
simgesiyle birlikte kullanılabilir, bu da ürünün o kimyasal için çevre yönergesine uygun
olduğu anlamına gelir.
Asla ürünü diğer evsel atıklarla birlikte atmayın. Çevre açısından güvenli geri dönüşüm
yönetmelikleriyle ilgili bilgi edinin veya yerel satıcınıza danışın. Eskiyen ürününüzün atık
işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere
yol açılmasını önlemeye yardımcı olur.
Ürününüz, 2006/66/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olan ve normal evsel atıklarla
birlikte atılmayan bir dahili şarj edilebilir pil içerir.
Ürününüzün çalışır durumda kalmasını ve güvenliğini sağlamak için, ürününüzü her zaman pilinin
uzmanlar tarafından aşağıdaki gibi çıkarılacağı / değiştirileceği resmi toplama noktalarına ve
servis merkezlerine götürün:

a

b

c

d

Lütfen pillerin ayrı toplanması ile ilgili yerel kurallar hakkında bilgi edinin çünkü pillerin doğru
şekilde atılması, çevre ve insan sağlığına zarar vermesini önleyecektir.
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