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БЕЗОПАСНОСТ ПО ВРЕМЕ 
НА СЛУШАНЕ

Слушайте с умерена сила на звука

-  Употребата на слушалките с висока сила 
на звука може да разстрои слушането. 
Този продукт може да произведе звуци с 
децибелни граници, които могат да доведат 
до загуба на слуха при нормален човек, 
дори ако излагането на тях е за по-малко 
от минута. Високите дицебелни граници са 
предоставени за тези, които вече са имали 
някаква загуба на слух. 

-  Звуците могат да бъдат заблуждаващи. С 
времето вашето „ниво на комфорт” ще се 
приспособи към по-висока сила на звука. 
Поради тази причина, когато слушате музика 
дълго време, това което ви се струва с 
„нормално” ниво на звука, всъщност може 
да бъде високо и увреждащо за слуха 
ви. За да се предпазите от този ефект, 
настройте силата на звука на безопасно 
ниво преди слуха ви да се адаптира и не го 
променяйте.

За да установите безопасно ниво на
силата на звука:

-  Настройте контрола за силата на звука на 
по-ниски нива.

-  Бавно усилвайте звука докато започнете да 
го чувате чисто и спокойно, без смущения. 

Слушайте в пеодължение на разумни
периоди от време:

-  Продулжителното излагане на звук, дори с 
нормална “безопасна” сила на звука, също 
може да доведе до загубата на слух.

-  Уверете се, че използвате вашето оборудване 
разумно и правете правилни почивки.

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

-  Слушайте с разумна сила на звука за 
разумен период от време.

-  Бъдете внимателни, за да не настроите 
силата на звука по време на адаптирането 
на слуха ви.

-  Не увеличавайте звука толкова високо, така 
че да не чувате какво става около вас.

-  Би трябвало да използвате предпазни мерки 
или временна непродължителна употреба в 

 ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ 
СВЪРЗАНА С 

БЕЗОПАСНОСТТА

Основна поддръжка

За да избегнете повреда или счупване:

-  Не излагайте плеъра на силна топлина, 
причинена от оборудване, което загрява, нито 
на директна слънчева светлина.

-  Не изпускайте плеъра или не позволявайте на 
други предмети да падат върху него.

-  Не изпускайте пелъра във вода. Не излагайте 
гнездото за слушалки или отделението за 
батериите на вода, тъй като може да проникне 
вътре и да повреди сериозно плеъра.

-  Не използвайте никакви почистващи 
препарати, които съдържат алкохол, амоняк, 
безин, или абразиви, тъй като могат да 
увредят плеъра.

-  Включените мобилни телефони в близост до 
плеъра могат да доведат до смущения.

-  Правете по две копия на файловете. Моля, 
уверете се, че на плеъра се съдържат 
оригиналните файлове, които сте свалили. 
Philips не носи отговорност за каквато и да 
е загуба на информация, ако продуктът се 
повреди или не ако данните не могат да се 
четат.

-  Работете (прехвърляне, изтриване, т.н.) с 
вашите музикални файлове само с осигурения 
музикален софтуеър, за да избегнете 
проблеми!

Относно функционирането и
температурите на съхранение

-  Действайте с плеъра на място където 
температурата е винаги между 0 и 35 градуса 
по Целзий (32 до 95 по Фаренхайт). 

-  Съхранявайте на място където температурата 
е винаги между -20 и 45 градуса по Целзий (-4 
до 113 по Фаренхайт).

-  Живота на батериите може да бъде по-кратък, 
ако плеъра се използва в условия с ниски 
температури.

Подмяна на части/аксесоари

Посетете www.philips.com/support или се свържете 
с горещата линия за помощ на потребители 
(телефоният номер може да бъде намерен на 
първата страница на тази инструкция), за да 
бъдат подменени части/аксесоари.
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потребител, докато използвате устройството. 
Запаметената информация, например, ще бъде 
продължителността на възпроизвеждането 
в режим за музика, продължителността 
на възпроизвеждането в режим за радио, 
колко пъти са отброени сигнализацията за 
почти изтощени батерии, т.н. Запаметената 
информация не разкрива съдържанието или 
използваната мултимедия на устройството 
или източника на сваляне. Запаметената 
информация на устройството се получава отново 
и се използва САМО ако потребителя върне 
устройството в сервизния център на Philips и 
САМО, за да направи по-лесно откриването на 
грешка и предотвратяването й. Запаметената 
информация ще бъде достъпна за потребителя, 
при първото и поискване.

Изхвърляне на вашия стар 
продукт

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

Когато този символ с зачеркнт контейнер за 
боклук на колелца е поставен на продукта, 
това означава, че продукта е под закрилата на 
европейската директива 2002/96/ЕС.
Моля информирайте се относно местната 
система за разделното събиране на електрически 
и електронни продукти.
Моля действайте според местните правила 
и не изхвърляйте вашият стар продукт с 
нормалния домашен боклук. Правилното 
изхвърляне на вашия стар продукт ще помогне 
да се предотвратят евентуални отрицателни 
последствия върху околната среда и човешкото 
здраве.

Модификации

М о д и ф и к а ц и и  н е о п ъ л н о м о щ е н и  о т 
производителя може да лишат потребителя от 
правото да използва това устройство.
 
Бележка за Европейския съюз
Този продукт е съвместим с изискванията за 
радио предаване на Европейския съюз.

потенциално опасни ситуации.
-  Не  използвайте  слушалки ,  докато 

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

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО 
АВТОРСКИТЕ ПРАВА

Всички други марки и имена на продукти са 
запазени търговски марки на техните уважавани 
компании или организации.

Незаконите презаписи на всякакви записи, 
независимо дали са свалени от интернет или са 
направени от аудио дискове са в нарушение със 
законите за авторските права и са международна 
заплаха.

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

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

Съврзване на информация

Philips се заангажира да подобрява качеството 
на вашият продукт и да подобрява опита на 
потребителите на Philips. За да разберете 
профила за употреба на това устройство, 
то се свързва с извества информация към 
региона с постоянна памет на устройството. 
Тази информация се използва, за да се 
различат и засекат всякакви повреди или 
проблеми, с които можете да се сблъскате като 
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ВАШИЯТ НОВ ПЛЕЪР
С вашият новозакупен плеър, можете да се 
насладите на следното:
-  възпроизвеждане на видео
-  възпроизвеждане на MP3 и WMA
-  разглеждане на снимки
-  търсене в папки
-  FM радио
-  диктофон

Какво има в кутията

Следните аксесоари са включени с вашяи 
плеър:

плеър
слушалки
USB удължителен кабел
Напъствие за бърза  употреба
Диск съдържащ Philips Device Manager, Philips 
Media Converter, инструкция за експлоатация и 
секция с често задавани въпроси.

Регистриране на вашия 
продукт

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

 

НАЧАЛО
Преглед на бутоните за управление и местата 
за свързване

А * бутон с приплъзване
 Заключва всички бутони с изключение на 

тези за контрол на звука
B  Рестартиране
C  Място за свързване на USB
D  i Вход за слушалки
E - Vol +
 За контрол на силата на звука
F  MENU   

Натиснете, за да влезете в менюто/ за да 
се върнете към предното меню G Playlist 
 Натиснете, за да добавте песента към 
плейлиста 

H  1/u    
Натиснете веднъж за да пуснете/спрете в 
пауза песни/видео, задръжте, за да включите 
/изключите 

I t  За да върнете с едно меню назад или за 
изход от  функция. По време на песен/видео/
възпроизвеждане на запис, натиснете, за 
да преминете на предишната песен/видео/
запис, или натисенете и задръжте, за да 
превъртите назад

u За да преминете на следваюото меню или за 
избор на функция. По време на песен /видео/
възпроизвеждане на запис, натиснете, за 
да преминете на следващата песен/видео/
запис, или натисенете и задръжте, за да 
превъртите напред

p За да вървите нагоре в списък. 
q За да вървите надолу в списък.
J   Микрофон
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Главно меню

Меню За да

 Videos (видео) Гледате видео клипове

 Picture (снимки)
Гледате снимки

 Music (музика) П у с н е т е  в а ш и т е 
музикални песни

 Radio (радио) Слушате FM радио

 Recording (запис) Направите или слушате 
записи на диктофона

 Folder view (папки) За да разглеждате 
папките

 Settings (настройки) Нагласите настройките 
на вашяи плеър

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

Изисквания на системата:
-  Windows Vista, XP, ME или 2000
-  Pentium III 800MHz процесор или по-добър
-  128 MB RAM
-  500 MB свободно място на хард диска
-  Интернет връзка (за предпочитане)
-  Microsoft Internet Explorer 6.0 или по-нов
-  CD-ROM
-  USB порт

1.  Пуснете приложения с вашия продукт диск в 
CD-ROM устройстово на вашяи компютър.

2.  Следвайте инструкциите на екрана, за да 
завършите инсталацията на Philips Device 
Manager и Philips Media Converter.

3.  Ако програмата за инсталиране не започне 
автоматично, потърсете в съдържанието 
на диска с Windows Explorer и стартирайте 
програмата като натиснете два пъти с 
мишката на файла завършващ на .exe.

Загубилите сте диска? Не се безпокойте, 
можете да свалите съдържанието на диска 
от www.philips.com/support.

СВЪРЗВАНЕ И 
ЗАРЕЖдАНЕ

Вашият плеър ще се зарежда когато е свързан 
към компютър.

Употреба на осигурения USB кабел

Свържете осигурения USB кабел към компютъра 
за да заредите или прехвърлите файлове . 
Въпреки това, компютъра ви трябва да има 
добро захранване, за да може да зареди 
плеъра.

Бележка
Зареждайте вашия плеър поне в продължение 
на 5 часа преди да го използвате за пръв 
път.

Батерията* ще бъде напълно заредена (100%) 
за 4 часа.
Плеъра е напълно зареден когато анимацията 
за зареждането спре и се появи .
Напълно заредения плеъра ще ви позволи да 
възпроизвеждате музика в продължение на 15 
часа* или до 4 часа* видео.

Индикация за нивото на батерията

Приблизителните нива на сила на вашата 
батерия се означават по следния начин:

Пълна 2/3 пълна Наполовина Слаба  Празна
    
Бележка Когато батерията е почти празна, 
индикаторът за недостатъчна (почти 
празна) батерия ще започне да мига. Вашият 
плейър ще се изключи след не повече от 60 
секунди. Вашият плеър ще запамети всички 
настройки и незавършени записи преди да се 
изключи.

*  Батериите, които се презареждат имат 
ограничен брой цикъла на презареждане 
и може евентуално да се наложи да ги 
смените. Живота на батерии и броя на 
циклите на презареждане се различават 
взависимост от  употребата и настройките.
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Прехвърляне на музика, 
снимки и текст

Вашият плейър служи като USB устойство в Win-
dows Explorer. Можете да подреждате файлове, 
да прехвърляте музика, снимки и текст на вашия 
плейър, чрез USB свръзката.

1.  Кликнете и изберете един или повече файла, 
които искате да прехвърлите между вашия 
плейър и вашия компютър.

2.  Прехвърлете ги, като ги издърпате в папката 
на устройството.

Съвет За да прехвърлите музикални дискове 
на вашия плеър, използвате софтуеър като 
Musicmatch Jukebox или Windows Media Player, 
превърнете песните на вашия музикален диск 
в MP3/WMA файлове. Копирайте тези файлове 
на вашия дигитален аудио плеър посредством 
Windows Explorer. Безплатни вресии на 
тези програми могат да се изтеглят от 
интернет.
 
Прехвърляне на видео

Важно Ако имате DRM защитени филми на 
компютъра, уверете се, че можете да ги пуснете 
поне веднъж чрез Windows Media Player преди да 
ги прехвърлите на плеъра като използвате Media 
Converter for Philips.

Използвайте Media Converter for Philips, за 
да превърнете видео файловете в правилния 
формат за екрана и прехвърлете видео файловете 
от компютъра на плеъра. Това приложение ще 
превърне вашите видео файлове в правилния 
формат и разделителна способност преди да ги 
прехвърлите на плеъра, така че да можете да ги 
пуснете на него без проблеми.

1.  Свържете плеъра към компютъра чрез 
осигурения USB кабел.

2.  Пуснете Media Converter for Philips като 
натиснете на иконата на екрана.

Б е л е ж к а  В и д е о  п р е в р ъ щ а н е т о  и 
прехвърлянето е дълъг процес и зависи 
от конфигурацията на компютъра. Моля 
изчакайте докато приключи.
3.  В Convert to: възможноста отдолу на екрана, 

изберете Current Device, и съдържанието 
ще бъде запаметено директно на свързания 
плеър.

4.  Натиснете бутона Add Media, за да изберете 
видео файловете.

5.  Натиснете OPEN, когато откриете видео 
файловете, които искате да прехвърлите на 
плеъра. Можете да добавите и други видео 
файлове.

ИЛИ
 Изберете файловете в Windows Explorer и 

ги издърпайте в екрана на Media Converter 
for Philips.

6.  Натиснете Convert.

Бележка Ако е необходимо, файловете първо 
ще бъдат превърнати във формат, който 
може да се пусне на плеъра.

> Всички превърнати файлове ще бъдат 
прехвърлени на плеъра.

     
7.  Показва се процеса на превръщане и 

прехвърляне.

Изключване на плейъра безопасно

Изключете всяка действащо приложение на 
плейъра. За да го изключите безопасно натиснте 

 на лентата с икони показана на вашяи 
компютър.

Наслаждавайте се

Включване и изключване

За да включите плейъра натиснете u докато на 
екрана не се появи на екрана “PHILIPS”.
За да изключите плейъра натиснете и задръжте 
u докато не изгасне екрана.

Съвет: Вашия плейър автоматично ще се 
изключи след 10 минути, ако няма пусната музика 
или не се извършват някакви действия.
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Управление в менюто

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

За да Направете това

се върнете към 
п р е д и ш н о т о 
меню

натиснете t или MENU

се върнете към 
главното меню

натиснете и задръжте MENU

прехвърляте 
менюта

натиснете t или u

с к р о л и р а т е 
през списък

натиснете p или q

и з б е р е т е 
възможност

натиснете u

Плъзгащ бутон за заключване

Плеъра има бутон за заключване, за да се 
предотврати всякакво инцидентно действие. 
Когато приплъзнете бутон за заключване на 
позиция , докато плеъра е включен, на 
екрана се появява  и всички функционални 
бутони се изключват с изключение на - VOL +, 
за да нагласяте силата на звука. Приплъзнете 
обратно бутона за заключване на отключващата 
позиция и бутоните започват да функционират 
нормално.
 

РАБОТА

Режим музика (също приложим 
при възпроизвеждане на запис)

Вашият плеър поддържа MP3 и WMA 
формати.

Управление

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

За да Направете следното

Пуснете/спрете в 
пауза музиката

натиснете u

П р е с к о ч и т е 
следващата песен

натиснете u

Се върнете  към 
предишната песен

натиснете t

Превъртите напред натиснете и задръжте u

Превъртите назад натиснете и задръжте t

Се върнете  към 
менюто за търсене

задръжте/натиснете веднъж 
MENU

Увеличите звука натиснете VOL +

Намалите звука натиснете VOL -

Функцията SuperPlay на плеъра ви позволява да 
пуснете всички песни на показаните изпълнител, 
албум, жанр или плейлист без да е нужно да 
избирате всяка песен по отделно.
 
Откриване на вашата музика

1.  От главното меню, изберете , за да 
влезете в режим за музика.

Можете да търсите от следните възможности 
за музика:

Всички 
песни

Песните са 
подредени по 
азбучен ред

Изпълнител Изпълнителите 
са подредени 
по азбучен ред

Албумите са 
подредени по 
азбучен ред

Песните са 
подредени 
по ред на 
албума

Албуми Албумите са 
подредени по 
азбучен ред

Песните са 
подредени по 
ред на албума

Жанр Жанровете са 
подредени по 
азбучен ред

Изпълнителите 
са подредени 
по азбучен ред

Албумите са 
подредени 
по азбучен 
ред

Плейлист Колекция 
записана като 
плейлист

Песните са 
подредени по 
азбучен ред

2.  Натиснете p или q, за да скролирате  
през списъка.

3. Натиснете u, за да изберете или натиснете 
t, за да се върните към предишното ниво.

4.  Натиснете u, за да пуснете вашия избор.

Бележка: Този плеър не поддържа защититени 
срещу записване (DRM - Digital Rights Manage-
ment) WMA песни свалени от интернет.

�



Режим на пускане

Можете да настроите плеъра да пуска песни в 
разбъркан ред (Shuffle All ) или с повтаряне 
(Repeat One  или Repeat All ).

1.  От главното меню, изберете >Play mode.
2.  Натиснете p или q, за да местите между 

възможностите.
3.  Натиснете u, за да изберет възможност.
 Докато сте пуснали музика, можете да 

видите отгоре на екрана активния режим за 
пускане.

 

Настройки на звука

Настройте плеъра за пуска песни с различни 
настройки на еквалайзера (EQ).

1.  От главното меню, изберете >Sound set-
tings.

2.  Натиснете p или q, за да местите в списъка 
с възможностите: Rock, Funk, Jazz, Classical,

 HipHop, Techno, Spoken word, Custom(по избор) 
или Off (изключено). Можете да изберете една 
от тях.

Бележка Настройката по изобр ви позволява 
да зададете желани настройки на еквалайзера 
като нагласите сами баса (В), ниските (L), 
средните (М), високите (H) тонове и требъла 
(Т).

3. Натиснете u, за да изберете.

Плейлист 

Playlist on the go е плейлист, който може да бъде 
създаден на плеъра докато сте в движение. 
Всички песни ще бъдат показани и подредени 
в списък в плейлиста. Новите песни се дабавят 
автоматично в края на плейлиста.

добавяне на песни към плейлист

Натиснете PLAYLIST, за да изберете песен, 
която искате да добавите в плейлиста. Ако се 
създали повече от един плейлист, те ще бъдат 
показани по ред на номера си. Използвайте 
бутоните p/q, за да изберете плейлиста, към 
който да добавите песенра и натиснете u, за 
да потвърдите.

Пускане на плейлист

1.  Изберете >Playlist>Playlist on the go 1 (или 
Playlist on the go 2 или 3 ако има).

2.  Изберете плейлиста и натиснете u.

добавяне на плейлист

Можете да създадете до 3 плейлиста.

1.  Изберете >Playlist>Create playlist on the 
gо.

 
Изчистване на плейлист

Можете да изчистите плейлиста напълно.

1.  Натиснете PLAYLIST и изберете Clear ‘playl-
ist on the go 1’? (или Playlist on the go 2 или 3 
ако има).

2.  Изберете Clear ‘Playlist on the go’.
3.  Изберете C lear ,  за  да потвърдите 

изчистването на всички песни в избрания 
плейлист, или изберете Cancel, за да се 
върнете към предишното меню.

 - Ще се появи съобщение Cleared!

Съвет: Това ще направи плейлиста празен, но 
няма да изтрие тези песни от самия плеър.

Библиотека със снимки

Прехвърляне на картинки от вашия компютър 
на вашия плеър

1. Свържете плеъра към вашия компютър.
2. Издърпайте и пуснете вашите снимки в 

папката Pictures на вашия плеър.

Откриване на снимки

Плеъра поддържа JPEG файлове и осигурява 
функция за  гледане под формата на 
презентация.
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1. От главното меню, изберете , като използвате 
p или q.

 Можете да търсите чрез следните 
възможности:

Всички снимки Снимки подредени по азбучен 
ред

2.  Изберете папката със снимки, която искате 
да разгледате.

 >Ще видите всички снимки от папката в 
умален размер (фиг.1)

3.  За пуснете презентация, изберете  
и натиснете u. Ако искате да видите 
определена снимка в цял размер, изберете 
умалената и натиснете u/u, за да започне 
презентацията натиснете отново u.

4.  Когато гледате снимка в цял размер, 
натиснете t /u , за да преминете на 
предишната/следващата снимка. За да се 
върнете към предишното меню, натиснете 
MENU.

Видео клипове

Можете да пускате видео клипове, които са 
заредени от компютъра чрез MediaConverter 
софтуеъра.

Откриване на филми

1. В дървовидното меню на плеъра изберете 
, като натиснете p или q.

 Можете да търсите чрез следните 
възможности:

Всички видео 
клипове

Видео клипове подредени по азбучен 
ред

2.  Натиснете u, за да влезете в библиотеката 
с видео клипове на плеъра.

3.  Натиснете p или q, за да изберете видео 
клип, който искате да гледате, след това 
натиснете u или u, за да го пуснете.

Бележка Видео клипа ще се пусне в landscape 
режим, за да го гледате на цял екран.

Съвет За да подредите по-добре видео 
клиповете, можете да направите папки на 
плеъра чрез Windows Explorer.
1.Свържете плеъра към компютъра.
>Ще бъде разпознат като Philips или Philips 
GoGear в Windows Explorer.
2. Влезте в папка Videos.
3. Натиснете дясния бутон на мишката, за да 
създадете и наименувате папка в плеъра.
4. Издърпайте и пуснете превърнатите видео 
файлове (.wmv) в новата папка.
5. Папката, която създадохте ще бъде 
показана в менюто Videos.
 

Управление

По време на възпроизвеждане на видео, може 
да правите следното:

За да Направете следното

Пуснете/спрете в пауза 
видеото

натиснете u

Превъртите напред 
или назад

натиснете и задръжте 
бутоните t или u

Изберете предишното/
следващото видео

Натиснете бутоните 
t или u

Нагласите звука Натиснете бутоните – и +

За да се върнете на 
предното меню

Натиснете MENU

Изтриване на мултимедия

Можете да изтриете видео, снимки, музика и 
текст чрез Windows Explorer на компютъра.

Бележка Възможността за изтриване е 
достъпна и в менюто за изтриване на 
изпълнители, албуми, жанрове и т.н. Това ще 
изтрие за постоянно избраното включително 
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цялото съдържание на библиотеката. 
Ако това съдържание го има в плейлист, 
то ще остане там, но когато пуснете 
плейлиста, изтритото съдържание ще бъде 
пропускано.

Записи

Можете да направите запис на глас като 
използвате вашия плеър. Погледнете раздела 
Преглед на копчетата за управление и свързките, 
за да видите къде се намира микрофона.

1.  От главното меню, изберете .
2.  Изберете Start recording, за да започнете 

записването на глас.
-  На плеъра ще се появи екрана за записване 

на глас и записа започва автоматично.
3.  Натиснете u, за да спрете в пауза.
4.  Натиснете t  , за да спрете и запишете 

записания глас.
-  Записът на гласа ще бъде запаметен на 

вашия плеъра. (формат на името на файла: 
VOICEXXX.WAV, където ХХХ е поредния 
номер на записа, който ще бъде автоматично 
създаден.)

5.  Можете да откриете този файл в  > Record-
ings Library.

Възпроизвеждане на записи

От главното меню, изберете  > Recordings 
Library.
1.  Изберете записа, който искате да чуете.
2.  Натиснете u, за да потвърдите.
 
Изтриване на записа

Плеъра осигурява възможност за изтриване на 
всички файлове със записи от вашия плеър.
1.  От главното меню, изберете  > Recordings 

Library > Delete all recordings.
2.  Натиснете u, за да потвърдите.
 
Можете също така да изтриете записите на 
компютър.

1.  Свържете вашия плеър към вашия 
компютър.

2.  Изберете плеъра в Windows Explorer.
3.  Кликнете два пъти на папката VOICE.
4.  Изберете файловете, които искате да 

изтриете и натиснете Delete на клавиатурата 
на компютъра.

Зареждане на вашите записи върху
компютър
1.  Свържете вашия плеър към вашия 

компютър.
2.  Изберете плеъра в Windows Explorer.
-  Ще откриете папка Voice. Тази папка 

съдържа записите.
3.  Копирайте и прехвърлете записите в 

желаното от вас място на компютъра.

Радио

От главното меню, изберете , за да влезете 
в режим за радио.

Свържете слушалките

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

Избор на FM регион

От главното меню, изберете  > Radio set-
tings.

Регион Честотен диапазон Стъпки за финна 
настройка

Европа 87.5 - 108 MHz 0.1 MHz

САЩ 87.5 - 108 MHz 0.1 MHz

Азия 87.5 - 108 MHz 0.1 MHz

 
Автоматично настройване

1.  Изберете Auto tune в менюто за радиото 
.

-  Плеъра ще търси радио станции със най-
силен сигнал и автоматично ще ги запамети, 
като може да запамети максимално 20 
предварително зададени канала.

Съвет Спрете автоматичното настройване 
като натиснете някой бутон с изключение на 
бутоните за силата на звука.
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Пускане на предварително зададена
радио станция и настройване на
станцията

1.  От менюто за радио , изберете Preset.

2.  Натиснете p или q, за да търсите и изберете 
предварително зададените радио станции.

3.  След като сте избрали предварително 
зададена радио станция, натискането 
веднъж на t/u може да смени на друга 
предварително зададена радио станция. 

4.  Можете също така да настроите честотата на 
избраната предварително зададена радио 
станция като задържите p/q.

5.  Натиснете веднъж на p  или q , за да 
промените честотата с една стъпка, задръжте 
p или q, за да потърсите следващият най-
близък силен сигнал.

6.  Мястото където е обозначена честотата 
облелязва смяната в честотата.

7.  За да потвърдите и запаметите сигнала, 
натиснете u.

 

Текстове на песни

Плеъра поддържа файлове с формат LRC и 
може да показва текста на песента докато е 
пусната. Тази функция позволява файловете 
с текстове да бъдат записани и обработвани 
с прогрмата за това (файловете с текстовете 
и софтуеъра за обработката им са достъпни в 
интернет).

Съвет За да създадете и/или обработите 
текст ви трябва Lyrics Editor. Има много 
версии на програмата както и файлове 
с текстове, които можете да свалите 
безплатно от интернет.

Бележка Редовете на текстовете са свързани 
с определено времетраене, така че ще бъдат 
показани само тези редове, които отговарят 
на времевия маркер на песента.

Важно За да показва правилно текста, трябва 
да:
- изберете да се показват текстове от 
настройките като изберете възможността 

On за тях;
- запишете файла с текста (трябва да има 
разширение .lrc) със същото име и в същото 
място където е аудио файла за този текст.

Скролиране през редовете на текста

Текстовете са разделени на редове с времеви 
маркери, което позволява на устройството 
да показва съвпадащия ред на текста за 
определена част от песента.

Разглеждане на папки

Плеъра поддържа функцията Folder view за 
разглецдане на базата данни и папките. Тя 
показва съдържанието на устройството и 
неговата структура, като съответства на това, 
което виждате на компютъра.

 
достъп до файлове

Използвайте бутона u  или u за директен 
достъп или за да пуснете файлове от Folder 
view.
Използвайте бутона t , за да преминете 
на следващото ниво или бутона u , за да 
преминете на предишното ниво. Режимите 
на възпроизвеждане (например ‘Repeat All’) 
работят за дадена папка, но не функционират 
за свързани папки.

Бележка Бутона u не функционира ако 
се натисне в папка. Свързаните папки 
ще бъдат пропуснати по време на 
възпроизвеждането.
Файлове, които не се разпознават от плеъра 
са сиви и имат икона обозначаваща непознат 
файл. Тези файлове немогат да се пускат и ще 
бъдат прескачани.
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Настройки

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

1.  От глваното меню изберете .
2.  Натиснете p или q, за да изберете бъзможност.
3.  Натиснете u, за да преминете на следващото ниво или натиснете t, за да се върнете към 

предишното ниво.
4.  Натиснете u, за да потвърдите вашия избор.
5.  Натиснете t, за да излезете от менюто с настройките.
 В менюто с настройките, имате следните достъпни възможности:

Настройки Възможности Описание

Език Английски, Фремски, Немски, 
Испански,  Португалски, 
Италиански, Холандски, 
Ш в е д с к и ,  Н о р в е ж к и , 
Фински, Унгарски, Руски, 
Полски, Опростен китайски, 
традиционен  Китайски , 
Я п о н с к и ,  К о р е й с к и , 
Тайландски *

Изберете езика, които да се изписва на 
екрана

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

Изберете режима за всички/избраните песни

Настройки на звука Изключен/Рок/Фънк/Джаз/
Класика/Хип-хоп/Денс/По 
избор

Изберете най-подходящите настройки на 
еквалайзера

Светлина на заден фон Винаги включена/10 сек/30 
сек/45 сек/60 сек

Изберете времетраенето на фоновата 
светлина

Презентация 3 сек./5 сек./10 сек. Изберете времетраенето на презентацията

Яркост 5 степени Изберете нивото на контраста, за да нагласите 
яркостта

Текст на песни On/Off Включете или изключете текста на песните

Информация Капацитет/Свободно място/ 
Версия на Firmware

Показва информация за плеъра

Настройки на радиото Избор на честотен регион    
Европа/САЩ/Азия

Изберете района, за който приемате FM 
радио

Фабрични настройки В ъ з с т а н о в я в а н е  н а 
фабричните настройки
Възстановяване/ Отменяне

Изберете Restore, за да изтриете настоящите 
настройки на плеъра и да възстановите 
фабричните

Използвайте плеъра за да запаметявате и пренасяте файлове с информация

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

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

Софтуеър програма наречена Philips Device 
Manager ви позволява да обновите firmware 
на вашето устройство, ако по-нов firmware е 
достъпен на вашия компютър.

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

Ръчно проверяване дали вашия
firmware е още последния излязъл

1.  Свържете плеъра към компютъра.
2.  Стартирайте Phi l ips Device Manager 

от Start>Programs>Philips Digital Audio 
Player>SA33XX>Philips SA33XX Device Man-
ager.

3.  Уверете се, че имате връзка с интернет.
4.  Натиснете Update.
-  Philips SA33XX Device Manager ще провери 

дали има нова версия на firmware в интернет 
и ще я инсталира на вашия плеър.

5.  Когато Update Complete се появи на екрана, 
натиснете ОК и разкачете плеъра.

-  Ще се появи съобщение Updating firmware.
 Плеъра ще се рестартира автоматично 

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

ТЕхНИЧЕСКА 
ИНФОРМАЦИЯ

Захранване

Захранване от мрежата
850 mAh Li-ion вградена презареждаща 
батерия*
4 часа за пълно зареждане

Размери
93.8 x 55.9 x 12.4 мм

Тегло
75 г
Екран
LCD с бяла светлина на заден фон, 320 х 240 
пиксела, 65К цвята

Звук
Разделяне на каналите: 40 dB

Настройки на еквалайзера: Рок/Фънк/Джаз/
Класика/Хип-хоп/Техно/Говор/По избор
Честотен отговор: 45-16000 Hz
Съотношенив сигнал-шум: >85 dB
Изходна мощност (RMS): 2x2.5mW 16Ohm

Възпроизвеждане на видео
Време на възпроизвеждане 4 часа*

Поддържани формати

MEPG4 SP: до 320 x 240 при 384kbps (видео), 
128kbps (аудио), 8-48kHz, до 20fps стерео звук 
при .avi формат.
MEPG4 ASP: до 320 x 240 при 384kbps(видео), 
128kbps (аудио), 8-48kHz, до 15fps стерео звук 
при .avi формат.
WMV9: WMV9 SP: до 320 x 240 при 384kbps 
(видео), 128kbps (аудио), 44.1kHz, до 15fps 
стерео звук при .wmv формат.

Възпроизвеждане на снимки
Поддържан формат JPEG

Възпроизвеждане на музика

Време на възпроизвеждане: 20 часа*
Формат на компресиране: МР3 (8-320 kps и 
VBR, честота на сампъла: 8, 11.025, 16, 22.050, 
24, 32, 44.1 и 48 kHz); WMA (5-320 kps , честота 
на сампъла: 8, 11.025, 16, 22.050, 32, 44.1 и 48 
kHz)
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Поддържа текстове на песни: .lrc файлове и 
вложен ID3-tag

Радио/Приемане/Предаване
Честото на радиото: FM стерео

Запаметяване на информация
Капацитет на вградената памет:
SA331X 1 GB NAND Flash+
SA332X 2 GB NAND Flash+
SA334X 4 GB NAND Flash+
SA338X 8 GB NAND Flash+

Места за свързване
Слушалки 3.5 мм, USB 2.0++

Софтуеър

Manager на устройството: за възстановява и 
обновява

MediaConverter for Philips: превръща следните 
формати за плеъра: AVI (Microsoft video I 
формат), MPEG-1, 2, 4, DVD (*.vob), MOV, WMV, 
RM и т.н., Needs Quicktime (за MOV) и Windows 
Media Player 11 (за WMV) инсталации
Windows Media Player 11
 
Системни изисквания

-  Windows Vista, XP, ME или 2000
-  Pentium III 800 Mhz процесор или по-добър
-  256 MB RAM
-  200 MB хард диск или повече
-  Връзка към интернет
-  Microsoft Internet Explorer 6.0 или по-нов
-  CD-ROM
-  USB порт

*  Презареждащите се батерии имат определен 
брой зареждащи цикъла и може да се наложи 
да се сменят. Живота и броя презареждания 
на батерията зависят от начина на употреба 
и настройките.

+   1MB = 1 милион байта; възможното място 
за съхранение ще е по-малко.

    1GB = 1 мириард байта; възможното място 
за съхранение ще е по-малко.

 Не цялата памет може да се използва, 
тъй като трябва да остане малко за самия 
плейър.

    Мястото за съхранение е базирано на 4 
минутна песен или 64 kbps WMA.

++  Реалната скорост на прехвърляне може 
да варира взависимост от операционната 
система и настойките на софтуеъра

 

Често задавани въпроси

Ако се сблъскате с проблем с плеъра, прочетете 
следващите точки в раздела. Проверете също 
така FAQ секцията на www.philips.com/support, за 
помощ и други съвети при възможни възникнали 
проблеми. Свържете се с доставчика или 
сервиза ако не можете да откриете разрешение 
сред тези съвети.

Внимание При никакви обстоятелства не 
опитвайте да поправяте плеъра сами, тъй 
като това прави гаранцията невалидна.

Плеъра пропуска песни
Пропуснатите песни може да са защитени. 
Може да нямат достатъчно права, за да ги 
пуснете. Вижте авторските права на осигурената 
музика.

Плеъра не може да пусне
Батерията може да е изтощена поради 
продължителен период, през който не е била 
използвана. Моля заредете плеъра.
Ако има грешка на плеъра, свържете го към 
компютъра и използвайте Philips Device Manager, 
за да го възстановите.

Важно Цялото съдържание ще бъде 
изтрито след като приключи процеса 
по възстановяването. След това само 
синхронизирайте плеъра, за да прехвърляте 
музика на него.
 
1.  Възстановете плеъра като вкарате игла 

или друг остър предмет в дупката отзад на 
плеъра.

2.  Стартирайте Philips Device Manager от 
Start>Programs>Philips Device Manager. 
Изберете бутона Repair.

3.  Докато натискате Vol + на устройството, 
свържете го към компютър.
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4.  Потвърдете с Yes когато видите следния 
екран, можете да пуснете Vol+.

5.  Изберете име на устройството (SA33xx) от 
възможните.

6.  След като възстановяването е завършено, 
натиснете ОК и използвайте плеъра както 
обикновено.

Няма музика на плеъра след като е 
била прехвърлена

Ако не можете да откриете песните, които сте 
прехвърлили, проверете дали песните са в MP3 
или WMA формат? Другите формати немогат да 
се пускат на плеъра.
 
Плеъра ми блокира

1. Въпреки, че това се случава рядко, не се 
паникьосвайте. Пъхнете малка игла или друг 
остър предмет в дупката отзад на плеъра. 
Задръжте я докато плеъра се изключи. 
Включете го отново след това.

Бележка Съдъжанието на плеъра няма да бъде 
изтрито.

2.  Ако не се случи нищо, презаредете батерията 
за поне 4 часа и се опитайте да го включите 
или рестартирате отново. Ако това не даде 

резултат, трябва да го възстановите с Philips 
Device Manager (Погледнете Обновяване на 
плеъра).

Плеъра е пълен и има по-малко песни
отколкото очаквах

Вашия плеър има вградена памет за записване 
на песни. Вижте номера на модела, за да видите 
размера на паметта. Можете да писвате повече 
песни ако те са с формат WMA на 64kbps+ с 
вариращ bitrate.
+Капацитета за запис базиран на 4 минутна 
песен и кодиране на 64kbps WMA.
 

Речник

Албум
Списък с песни/снимки.

Жанр
Определен стил или тип музика.

MP3
Формат за компресия на музика познат като 
MPEG-1 Audio Layer 3.

Снимка
Изображение или картинка с JPEG формат.

Плейлист
Списък с цифрово мултимедийно съдържание.

Playlist on the go
Плейлист, който може да бъде създаден 
на плеъра като се дабавят любими песни, 
албими, изпълнители и жанрове по време на 
възпроизвеждането.

Превръщане
За копиране на мултимедийно съдържание 
от аудио диск. Съдържанието може да бъде 
превърнато в друг формат по време на този 
процес.

дървовидно меню
Главното меню, което е най-отгоре на интерфейса 
със структура на дърво.

Песни
Отделни песни или определени части от аудио 
съдържание.
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SuperscrollTM
Интерфейс на Philips за търсене, за да се 
подобри скоростта на търсене в дълъг списък 
със съдържание.

Синхронизация
Процес за поддържане на цифрови мултимедийни 
файлове на преносимо устройство базиран на 
правила определени от потребителя. С него 
можете да копирате файлове от компютър 
на устройство, обновявате на информацията 
на устройството или изтривате файлове от 
устройството.
 
Умален размер
Умалена версия на основното изображение, 
използвана за индексиране и търсене.

Заглавие
Най-голямата част от цифрово мултимедийно 
съдържание. За дискове, това може да е името 
им.

WAV
Цифров мултимедиен файлов формат за 
запаметяване на звук.

Windows Media Audio (WMA)
Аудио файл в Windows Media Format. Аудио 
съдържанието на файла е кодирано с един от 
Windows Media Audio кодеците.
 
PHILIPS си запазва правото да променя 
дизайна и спецификациите за подобряване на 
продукта без предварително уведомяване.
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