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Potrzebna pomoc?
Odwiedź stronę internetową:
www.philips.com/support
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.
Możesz też zadzwonić do pomocy telefonicznej działu obsługi
klienta,
022 3491504
gdzie nasz profesjonalny zespół pomocy technicznej pomoże
rozwiązać wszystkie problemy, które użytkownik może
napotkać podczas korzystania z odtwarzacza.

Country

Helpdesk

Tariff / min

Keep ready

Austria
Belgium
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Greek

0820 901115
070 253 010
800142100
3525 8761
09 2290 1908
08 9165 0006
0180 5 007 532
0 0800 3122 1223

€0.20
€0.17
Místní tarif
Lokal tarif
Paikallinen hinta
€0.23
€0,12
1 a  a

Hungary
Ireland
Italy
Luxemburg
Netherlands
Norway
Poland

06 80 018544
01 601 1161
199 404 042
26 84 30 00
0900 0400 063
2270 8250
022 3491504

Portugal
Russia

2 1359 1440
(495) 961-1111
8 800 200-0880

Helyi tarifa
Local tariff
€0.25
Tarification locale
€0.20
Lokal tariff
Cena połączenia
lokalnego
Preço local
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La date d’achat la référence et le numéro de série du produit
Datum zakoupení, číslo modelu a sériové číslo
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Ostopäivä ja tarkka mallinumero ja sarjanumero
La date d’achat la référence et le numéro de série du produit
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A vásárlás dátuma, modell szám és szériaszám
Date of Purchase. Model number and Serial number
La data di acquisto, numero di modello e numero di serie
La date d’achat, la référence et le numéro de série du produit
De datum van aankoop, modelnummer en serienummer
Datoen da du kjøpte produktet & modellnummer & serienummeret
Data zakupu, Numer modelu i numer seryjny

Europe

Slovakia
Spain
Sweden
Switzerland
UK

A data de compra, número do modelo e número de série
Дата покупки, Номер модели и Серийный номер

по России звонок
бесплатный
Miestna tarifa
€0,15
Lokal kostnad
Ortstarif
£0.15

Dátum zakúpenia, číslo modelu a sériové číslo
Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Inköpsdatum, modellnummer och serienummer
Das Kaufdatum. Modellnummer und Serial nummer
Date of Purchase, Model number and Serial number

0820 901115
(Francophone)
1-888-744-5477
(English / Spanish)
1-888-744-5477

Free

Date of Purchase, Model number and Serial number

Free

Date of Purchase, Model number and Serial number

11 4544 2047
0800 701 02 03
(Except Sao Paulo)
2121 0203
(Sao Paulo)
600 744 5477
01 800 504 6200

Tarifa local
Grátis

Fecha de compra y número del modelo y número de serie
A data de compra, número do modelo e número de série

0800004551
902 888 785
08 632 0016
02 2310 2116
0906 1010 017

North America
Canada

USA

South America
Argentina
Brazil

Chile
Mexico

Asia
China
Hong Kong
Korea

4008 800 008
2619 9663
02 709 1200

Preço local
Tarifa local
Gratis

Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Fecha de compra y número del modelo y número de serie
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Czy dostępny jest podręcznik
użytkownika?
Na plycie dołączonej do odtwarzacza jest szczegółowa instrukcja obsługi oraz często zadawane
pytania. Plik ten można pobrać również z witryny internetowej: www.philips.com/support.

Możliwość zarejestrowania
posiadanego produktu
Ponieważ jest możliwa aktualizacja produktu, zalecamy zarejestrowanie go na stronie
www.philips.com/register, abyśmy mogli informować o dostępnych nowych bezpłatnych
aktualizacjach.

Pamiętaj o aktualizacjach
Jesteśmy pewni, że będziesz zadowolony ze swojego odtwarzacza przez długi czas. Aby zapewnić
lepsze działanie odtwarzacza, zaleca się regularne odwiedzanie witryny www.philips.com/support,
skąd można pobrać bezpłatne najnowsze aktualizacje oprogramowania oraz program Device
Manager dla odtwarzacza. Pobrane pliki pomogą zoptymalizować działanie odtwarzacza, a w
przyszłości korzystać z obsługi nowych formatów plików audio.
Życzymy dobrej zabawy w tej nowej formie odtwarzania muzyki.
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Słuchawki

Kabel USB

Philips Micro Jukebox
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Quick start guide
Guide de démarrage rapide
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Bateria AAA

SA4000
SA4005
SA4010
SA4015
SA4020
SA4025

Quick start guide
EN

Guida di riferimento rapido
Início rápido

RU

Быстрый запуск

PL

Krótka instrukcja obsługi
Gyors áttekintés

HU
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Zawartość opakowania

51
91
111
121
151

1 Install
2 Connect
and charge
3 Transfer
4 Enjoy

CD-ROM

Co jest jeszcze potrzebne?

Komputer

Podręcznik szybkiego
rozpoczęcia pracy
Komputer zawierający:
System Windows XP (z dodatkiem SP2 lub
nowszym)
Procesor klasy Pentium 300 MHz lub szybszy
Napęd dysków CD-ROM
128 MB pamięci RAM
500 MB miejsca na dysku twardym
Port USB
Połączenie internetowe (zalecane)
Program Microsoft Internet Explorer w
wersji 6.0 lub nowszej
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Opis kontrolek i podłączeń

A
B
G
H
C

I
J

D
K

E
F

Ap
Gniazdo słuchawek
B
Mikrofon
C Wyświetlacz Dynamicznie wyświetla menu, opcje i informacje
o utworach
D J(
Naciśnij, aby przejść do poprzedniego utworu,
naciśnij i przytrzymaj, aby szybko przewinąć utwór.
W trybie menu, naciśnij w celu przemieszczania
się po menu.
E )K
Naciśnij, aby przejść do następnego utworu, naciśnij
i przytrzymaj, aby przejść do szybkiego przewijania.
W trybie menu, naciśnij w celu przemieszczania
się po menu.
F 2;
Włączanie/Wyłączanie i Odtwarzanie/pauza,
zatwierdzenie ustawienia menu
G REC
Włącza lub wyłącza nagrywanie głosu
H MENU/

L
I Vol J Vol +
K
L
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Naciśnij, aby uzyskać dostęp do menu / powrót
do poprzedniego menu
Naciśnij i przytrzymaj, aby wyłączyć lub włączyć
działanie przycisków.
Ściszanie
Przygłośnianie
Pokrywa przedziału baterii
Złącze USB

Instalacja

PL

1

1 Włóż dysk CD dostarczany wraz z produktem do napędu CD ROM komputera.
2 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby przeprowadzić instalację
programów Windows Media Player 10 i Philips Device Manager.

2

Podłącz

A Włóż baterię

1 Zdejmij osłonę baterii przesuwając ją w kierunku strzałki.
2 Włóż dostarczoną baterię AAA do zasobnika baterii.

B Odczytaj poziom naładowania baterii na odtwarzaczu
Przybliżone poziomy naładowania baterii są wyświetlane w następujący sposób:
Pełen

Naładowanie w 2/3

Niski poziom naładowania

Wyładowana

Naładowanie do połowy

Rada Kiedy bateria wkrótce się wyczerpie, wskaźnik poziomu naładowania baterii
miga
. Odtwarzacz wyłączy się w ciągu 60 sekund. Odtwarzacz zapisze wszystkie
ustawienia i niedokończone nagrania przed wyłączeniem się.
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3

Przesyłanie

Wybór plików i przesyłanie muzyki do odtwarzacza można wykonać za pomocą
połączenia USB i Eksploratora Windows lub Windows Media Player 10.

A Przesyłanie muzyki
5

4

Philips SA4000

6
1 Podłącz odtwarzacz do komputera za pomocą kabla USB (w zestawie).
2 Uruchom program Windows Media Player 10.
3 Wybierz opcję Manual (Ręcznie) na ekranie Device Setup Wizard (Kreatora
konfiguracji urządzenia). (Można również wykonać synchronizację automatyczną;
instrukcje znajdują się w podręczniku użytkownika na dysku CD).
4 Wybierz zakładkę Sync (Synchronizuj). W menu rozwijanym w prawym panelu wybierz
opcję Philips SA40XX jako miejsce docelowe. Jeśli nie ma ich na liście, kliknij przycisk
F5, aby odświeżyć zawartość listy, i spróbuj ponownie.
5 Wybierz zakładkę Library (Biblioteka), aby uzyskać dostęp do biblioteki multimedialnej.
Kliknij tytuł utworu do skopiowania, aby go podświetlić. Kliknij prawym przyciskiem myszy
element i wybierz opcje Add to (Dodaj do) > Sync List (Lista synchronizacji).
LUB
Przeciągnij utwór i upuść go na liście Sync List (Lista synchronizacji) w prawym panelu.
6 Kliknij przycisk Start Sync (Rozpocznij synchronizowanie), aby uruchomić
synchronizację. Postęp operacji będzie wyświetlany.
7 Po zakończeniu transferu, można odłaczyć odtwarzacz od komputera.
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Obsługa
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4

A Przycisk Wł./Wył.
Aby włączyć, naciśnij 2; do pojawienia się napisu PHILIPS na ekranie.
Aby wyłączyć zasilanie, naciśnij i przytrzymaj 2; do momentu zniknięcia wskazań z ekranu.

B Nawigacja w menu
Twój odtwarzacz posiada intuicyjny system nawigacji w menu umożliwiający do różnych
ustawień i operacji. Użyj J( i )K do poruszania się po menu. Naciśnij 2; aby zatwierdzić
wybór.
Po włączeniu odtwarzacza widoczne jest menu główne (ROOT). Możesz nacisnąć MENU,
aby przejść do menu głównego. Menu zawiera:
Muzyka

Odtwarzanie utworów cyfrowych

Nagrania

Odtwarzanie nagrań

Ustawienia

Zmiana trybu odtwarzania, ustawień korektora graficznego,
podświetlenia lub języka i wyświetlanie informacji na temat odtwarzacza

W menu głównym wybierz opcję Music (Muzyka), aby przejść do trybu muzycznego.
Można wyszukać następujące opcje muzyczne:
All songs (Wszystkie
utwory)
Artists (Artyści)
Playlists (Lista
odtwarzania)

Kolekcje list odtwarzania
Artyści w kolejności alfabetycznej
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Tryb muzyki

(umożliwia również odtwarzanie nagrań)

Podczas odtwarzania muzyki można wykonać następujące czynności:
Aby:
Należy
Aby:
Należy
Odtwarzać muzykę/
Nacisnąć klawisz 2; Wyszukiwać utwór wsteczNacisnąć i przytrzymać
ustawić pauzę
klawisz J(
Przejść do następnego
Nacisnąć klawisz )K
Uzyskać dostęp do opcji Nacisnąć klawisz
utworu
menu
MENU
Zwiększyć głośność
Nacisnąć klawisz Vol +
Przejść do poprzedniego Nacisnąć klawisz J(
utworu
Zmniejszyć głośność
Nacisnąć klawisz Vol Wyszukiwać utwór do
Nacisnąć i przytrzymać
przodu
klawisz )K

Nagrania
Twój odtwarzacz umożliwia nagrywanie głosu i odtwarzanie nagrań.

Wykonanie nagrania
1
>
2
>

Naciśnij REC, aby uruchomić nagrywanie.
Twój odtwarzacz wyświetla stan nagrania.
Naciśnij ponownie REC, aby przerwać nagrywanie
Twój odtwarzacz wskazuje stan zapisu. Nagranie zostaje zapisane w odtwarzaczu. (Nazwa pliku:
VOICEXXX.WAV gdzie XXX automatycznie generowanym numerem nagrania.)
Rada Możesz przerwać i wznowić nagrywanie w dowolnym momencie za pomocą przycisku 2;.

Odtwarzanie nagrania
Nagrania są dostępne w trybie nagrywania.
1 Z menu głównego, należy wybrać NAGRANIA, aby przejść do trybu nagrywania. Odtwarzacz,
odtwarza wszystkie nagrania w kolejności alfabetycznej i rozpoczyna odtwarzanie od ostatniego
nagrania.
2 Naciśnij 2; aby włączyć pauzę odtwarzanego nagrania.
3 Naciśnij J( lub )K, aby odtworzyć następne lub poprzednie nagranie.
4 Naciśnij i przytrzymaj J( lub )K, aby przewinąć do przodu lub do tyłu bieżące nagranie.
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Rozwiązywanie problemów
Jak przywracać funkcjonalność odtwarzacza?
W przypadku awarii urządzenia należy postępować w następujący sposób:
1 Upewnij się, czy odtwarzacz jest odłączony od komputera i wyłączony.
2 Uruchom Menadżer obsługi urządzeń Philips korzystając z Start > Programy >
Menadżer obsługi urządzeń Philips > Menadżer obsługi urządzeń Philips na Twoim
komputerze i kliknij zakładkę Napraw.
3 Naciśnij i przytrzymaj przycisk )K w czasie łączenia urządzenia z komputerem.
4 Przytrzymuj przycisk dopóki Menadżer obsługi urządzeń Philips nie potwierdzi trybu
odzyskiwania Twojego odtwarzacza.
5 Kliknij przycisk Napraw I postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez Menadżera
obsługi urządzeń.
6 Kiedy odtwarzacz zostanie naprawiony, odłącz go od komputera i ponownie uruchom.
7 Odtwarzacza można będzie znów używać po ponownym uruchomieniu.
Ostrzeżenie W czasie pierwszego podłączania urządzenia w trybie odzyskiwania do
komputera, wyświetlony zostanie kreator znajdowania sprzętu w celu zainstalowania
oprogramowania. Prosimy wybrać "zainstaluj oprogramowanie automatycznie" i kliknij
"Dalej", a następnie kliknij "Zakończ", aby zakończyć instalację.
W czasie instalacji wyświetlany jest komunikat "Oprogramowanie instalowane dla tego
urządzenia nie przeszło testu Windows Logo". Prosimy wybrać polecenie "Kontynuuj mimo
to", instalacja ta nie ma wpływu na komputer.

Jak resetować odtwarzacz?
Jeżeli odtwarzacz nie reaguje na naciskanie przycisków, zawiesił się lub przestał działać, to należy
wyjąć i włożyć baterie.

Utylizacja zużytych urządzeń
Produkt został wykonany z wysokiej jakości materiałów i elementów, które mogą zostać poddane utylizacji i
przeznaczone do pono wnego 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.
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