Philips audio lejátszó

SA4000 SA4005
SA4010 SA4015
SA4020 SA4025

Gyors tájékoztatás
a használathoz
1 Telepítés
2 Összekapcsolás
és feltöltés
3 Másolás
4 Élvezze!

Segítségre van szüksége?
Kérjük, látogasson el a
www.philips.com/support
honlapra, ahol a segédanyagok teljes választékát érheti el, mint
a használati útmutató, gyors oktatóanyag, a legújabb
szoftverfrissítések és a gyakran feltett kérdésekre adott
válaszok.
Vagy hívja az Ügyfélkapcsolati segédvonalat,
06 80 018544
ahol professzionális támogatást nyújtó csapatunk örömmel
segít Önnek bármilyen probléma megoldásában, amely a
lejátszójával kapcsolatban felmerül.

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

Das Kaufdatum. Modellnummer und Serial nummer
La date d’achat la référence et le numéro de série du produit
Datum zakoupení, číslo modelu a sériové číslo
Indkøbsdato, type-, model- og serienummer
Ostopäivä ja tarkka mallinumero ja sarjanumero
La date d’achat la référence et le numéro de série du produit
Das Kaufdatum. Modellnummer und Serial nummer
            
       
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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Van egy útmutató?
A CD-n mellékeltünk a lejátszója mellé egy részletes felhasználói utasítást a GY.I.K listájával együtt.
Erről az internetes oldalról letöltheti ugyanazt a fájlt: www.philips.com/support.

Regisztrálja a terméket!
Mivel lehetőség van arra, hogy frissítse a terméket, javasoljuk, hogy regisztrálja azt a
www.philips.com/register, így informálni tudjuk, amikor új ingyenes frissítés elérhető.

Ne feledkezzen meg a frissítésekről!
Tudjuk, hogy a terméket hosszú ideig használni fogja majd. A legjobb teljesítmény elérése
érdekében javasoljuk, hogy időnként nézzen be a www.philips.com/support internetes oldalra az
ingyenes frissítések és a legújabb szoftverek és Eszközkezelő miatt a termékéhez. Ezek a letöltések
segítenek optimalizálni a termék teljesítményét, és hasznát veheti az új audio formátumok
támogatásának, amely a későbbiekben várható.
Élvezze az új zenei élményt.
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A doboz tartalma
Fülhallgatók

USB kábel

AAA elem

Philips Micro Jukebox

SA4000
SA4005
SA4010
SA4015
SA4020
SA4025

Quick start guide
EN
FR
ES
DE
NL

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

1
11
21
31
41

IT
PO

Guida di riferimento rapido
Início rápido

RU

Быстрый запуск

PL

Krótka instrukcja obsługi
Gyors áttekintés

HU

51
91
111
121
151

1 Install
2 Connect
and charge
3 Transfer
4 Enjoy

CD-ROM

Mi másra van szüksége?

Számítógép
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Gyors tájékoztatás a
használathoz
Számítógép felszereltsége:
Windows XP (SP2 vagy ennél újabb verzió)
Pentium Class 300MHz-es vagy ennél
magasabb szintű processzor
CD-ROM meghajtó
128MB RAM
500MB lemezterület
USB csatlakozó
Internetkapcsolat (javasolt)
Microsoft Internet Explorer 6,0 vagy újabb
verzió
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Kezelőszervek és csatlakozások
áttekintése
Fejhallgató jack-dugó
Mikrofon
Dinamikus kijelző menü, opciók és zeneszám
információk.
Nyomja meg az előző számra való ugráshoz,
nyomja meg és tartsa lenyomva a gyors
visszatekeréshez.
Nyomja meg menü módban a menün keresztül
történő navigációhoz.
Nyomja meg a következő számra való ugráshoz,
nyomja meg és tartsa lenyomva a gyors
előretekeréshez.
Nyomja meg menü módban a menün keresztül
történő navigációhoz.
Be-/kikapcsolás és Lejátszás/Szünet, a
menübeállítás jóváhagyása
Hangfelvétel indítása és leállítása
Nyomja meg a menühöz való csatlakozáshoz /
Visszatérés az előző menühöz
Nyomja meg és tartsa lenyomva a kezelőgombok
lezárásához/feloldásához
Hangerő le
Hangerő fel
Elemtartó fedél
USB csatlakozó
85

1

Telepítés

1 Helyezze be a termékhez kapott CD-t a számítógép CD-ROM meghajtójába.
2 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a Windows Media Player 10 (Windows
Médialejátszó 10) és a Philips Device Manager (Philips Eszközkezelő) programok
telepítéséhez.

2

Csatlakoztatás

A Elem behelyezése

1 Távolítsa el az elemtartó fedelet a nyíl irányába való csúsztatással.
2 Tegye be a mellékelt AAA elemet az elemtartóba.

B Az elem állapotának kijelzése
Az elem kb. töltöttségi szintje a következőképpen van kijelezve:
Teljesen feltöltve

2/3 rész feltöltve

Félig feltöltött

Alacsony töltés Üres

TIPP Ha már az elemek majdnem üresek, a battery low (alacsony töltés) kijelző
villog
. A lejátszó kevesebb mint 60 másodperc múlva leáll. A lejátszó minden
beállítást, befejezetlen felvételt elment, mielőtt leáll.
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Másolás

HU

3

Rendszerezheti a fájlokat és zenét vihet át a lejátszóra Windows Explorert vagy a
Windows Media Player 10 használva USB-n keresztül.

A Zene másolása
5

4

Philips SA4000

6
1 Csatlakoztassa a számítógéphez a lejátszót a mellékelt USB kábel segítségével.
2 Indítsa el a Windows Media Player 10-et (Windows Médialejátszó 10).
3 Válassza a Manual (Manuális)-t az Eszköztelepítő varázsló képernyőjén. (Ugyancsak alkalmazhat
automata szinkronizációt, nézze át a CD-n lévő felhasználói kézikönyvet az instrukciókért).
4 Válassza ki a Sync (Szinkronizálás) fület. A jobboldali mező legördülő menüjében jelölje ki
célként a Philips SA40XX lehetőségeket. Ha nem találhatóak a listán, kattintson a
frissítéshez az F5 gombra, és próbálja meg újra.
5 Válassza ki a Library (Könyvtár) fület a média könyvtárhoz való hozzáféréshez.
Kattintson a kijelöléshez a másolni kívánt zeneszámra. Jobb klikk az elemen és válassza az
alábbit:Add to (Hozzáadás) > Sync List (Szinkronizációs lista).
VAGY
Húzza a dalt a jobboldali mezőben található Sync List (Szinkronizálási lista) lehetőségre.
6 Kattintson a Start Sync (Szinkronizáció kezdete) gombra az összehangolás megkezdéséhez.
A folyamat ki lesz jelezve.
7 Ha a másolás befejeződött, eltávolíthatja a lejátszót a számítógépről.
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4

Szórakozás

A Be-/kikapcsolás
A bekapcsoláshoz nyomja meg a 2; gombot, amíg a PHILIPS felirat megjelenik a kijelzőn.
A kikapcsoláshoz nyomja meg és tartsa lenyomva a 2; gombot, amíg el nem tűnik a
kijelzőn a jelzés.

B Navigálás a menüben
A lejátszó intuitív menünavigációs rendszerrel rendelkezik, amely segíti Önt a különböző
beállítások és műveletek során. Használja a J( és )K gombokat a menüben való
tallózáshoz. Nyomja meg a 2; gombot a választás jóváhagyásához.
Ha a lejátszó bekapcsol, a Főmenüt láthatja. Megnyomhatja a MENÜ gombot is a
főmenühöz való csatlakozáshoz. Ennek tartalma a következő:
Zene

Digitális zeneszámok lejátszása

Felvételek

Az Ön felvételeinek lejátszása

Beállítások

Változtassa meg a lejátszási módot, az equlizer, háttér vagy a
nyelv beállításait, jelezze ki a lejátszási infomációkat

A főmenüben válassza ki a Music (Zene) pontot a zene üzemmódba történő belépéshez.
Az alábbi zene opciók közül választhat:
All songs (Az összes
zeneszám)
Artists (Művészek)
Playlists (Lejátszási
lista)
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Betűrendben listázott művészek
Lejátszási listák gyűjteménye

Zenemód
Az alábbi
műveletekhez
Zeneszámok lejátszása/
megállítása
Ugrás a következő
zeneszámra
Ugrás az előző
zeneszámra
Keresés előre

Ezt kell tennie
Nyomja le a 2;
gombot
Nyomja le a )K
gombot
Nyomja le a J(
gombot
Nyomja le és tartsa
lenyomva a )K gombot

Az alábbi
műveletekhez
Keresés hátrafelé
Belépés a lehetőségek
menübe
Hangerő növelése
Hangerő csökkentése

HU

(felvételek lejátszásakor használható)
Zene lejátszása közben az alábbi műveleteket hajthatja végre:
Ezt kell tennie
Nyomja le és tartsa
lenyomva a J( gombot
Nyomja le a MENU
gombot
Nyomja le a Vol +
gombot
Nyomja le a Vol gombot

Felvételek
A lejátszóval lehetősége van hangfelvételt készíteni, és az Ön által felvett felvételek lejátszására.

Felvételek készítése
1
>
2
>

Nyomja meg a REC (felvétel) gombot a hangfelvétel indításához.
A lejátszó mutatja a felvétel állapotát.
Nyomja meg a REC (felvétel) gombot megint a hangfelvétel leállításához.
A lejátszó mutatja a mentés állapotát. A hangfelvétel a lejátszón kerül mentésre. (Fájl neve:
VOICEXXX.WAV ahol az XXX a felvétel száma, amely automatikusan generált..)
TIPP Szüneteltetheti és újraindíthatja a felvételt bármikor a 2; gombbal.

Lejátszás és felvétel
Az Ön által készített felvételeket a Felvételek módban találhatja.
1 A főmenüből válassza a FELVÉTELEK-et a Felvételek módba való belépéshez. A lejátszó az
Ön felvételeit betűrendben fogja lejátszani, és a legutolsóként készített felvétellel kezdi.
2 Nyomja meg a 2; gombot az aktuális felvétel szüneteltetéséhez.
3 Nyomja meg a J( vagy )K gombot a következő ill. az előző felvétel lejátszásához.
4 Nyomja meg és tartsa lenyomva a J( vagy )K gombot az adott zeneszám gyors
előretekeréséhez vagy visszatekeréséhez.
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Zavarelhárítás
Hogyan hozom helyre a lejátszót hiba esetén?
Készülékhiba esetén, kérjük kövesse az alábbi lépéseket:
1 Győződjön meg róla, hogy a lejátszó le lett választva a PC-ről is ki van kapcsolva.
2 Indítsa újra a Philips eszközkezelőt a start menüből > Programok > Philips
eszközkezelő> Philips eszközkezelő a számítógépen és klikkeljen a Javítás fülre.
3 Nyomja meg és tartsa lenyomva a )K gombot, miközben csatlakoztatja a készüléket a
számítógéphez.
4 Tartsa lenyomva a gombot, amíg a Philips eszközkezelő felismeri a lejátszó visszaállítási módját.
5 Kattintson a javítás gombra és kövesse az eszközkezelő utasításait.
6 Miután a lejátszó meg lett javítva, távolítsa el a számítógépről és indítsa újra.
7 A lejátszót az újraindítás után ismét használhatja.
Figyelmeztetés Amikor az eszközt első ízben csatlakoztatja számítógéphez a visszaállító
módban, a hardver varázsló megjelenik a szoftver telepítéséhez. Kérjük válassza ki a
"Szoftver automatikus telepítése" pontot, kattintson a Következő pontra, majd a Befejezés
pontra a telepítés befejezéséhez.
A telepítés alatt, megjelenik a következő figyelmeztetés "Erre a hardverre telepítendő
szoftver nem ment át a Windows Logo teszten.", ekkor válassza a "Tovább" pontot, ez a
telepítés nem befolyásolja az Ön számítógépét.

Hogyan indítom újra a lejátszót?
Amennyiben a készülék nem reagálna semmilyen gombnyomásra, megakadt vagy lefagyott, kérjük
vegye ki, majd helyezze vissza az akkumulátort (elemet).

Az elhasznált termék hulladékkezelése
Ezt a terméket minőségi, újra feldolgozható és újrahasznosítható anyagok és alkatrészek felhasználásával tervezték és készítették.
A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekes kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv.
Kérjük, informálódjon az elektromos és elektronikus hulladékok szelektív gyűjtésének helyi rendszeréről.
Kérjük tartsa be a helyi előírásokat és ne helyezze az elhasznált készüléket háztartási hulladék közé. Az elhasznált
készülék megfelelő elhelyezése segít elkerülni a környezetre és emberi egészségre gyakorolt potenciális negatív
következményeket.
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