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Hulp nodig?
Ga naar
www.philips.com/welcome
waar u toegang heeft tot uitgebreide documentatie,
waaronder een gebruiksaanwijzing, een handleiding in flash, de
nieuwste software-upgrades, en antwoorden op veelgestelde
vragen.
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Is een handleiding beschikbaar?
U vindt een gedetailleerde gebruikershandleiding en lijst met veel gestelde vragen op de cd die met
uw speler is meegeleverd. U kunt deze bestanden ook downloaden van deze website:
www.philips.com/welcome.

Uw product registeren
Omdat het mogelijk is uw product op te waarderen raden wij u aan de speler te registreren op
www.philips.com/welcomezodat wij u kunnen informeren zodra gratis nieuwe upgrades
beschikbaar zijn.

De upgrades niet vergeten
Wij zijn er van overtuigd dat u lang van uw product zult genieten. Voor het optimaal functioneren
van uw product raden wij u aan regelmatig www.philips.com/support te bezoeken voor gratis
upgrades van de nieuwste software en Device Manager voor uw product. Deze downloads helpen
u om het maximale uit uw product te halen, en gebruik te maken van onze toekomstige
ondersteuning van nieuwe audio-formaten.
Geniet van uw nieuwe muziekervaring.
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Hoofdtelefoon

USB-kabel

NL

What is meegeleverd?
AAA-batterij

Philips audio player

CD-ROM

SA4126 SA4127
SA4146 SA4147

Quick start guide
EN
FR
ES
DE
NL

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

1
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19
28
37

IT
PO
RU
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HU

Guida di riferimento rapido
Início rápido
Быстрый запуск
Krótka instrukcja obsługi
Gyors áttekintés
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1 Install
2 Connect
and charge
3 Transfer
4 Enjoy

Pouch

Extra cover

Snel beginnen

Wat u verder nodig heeft?

Computer

Computer met:
Windows XP (SP2 of hoger)
Pentium Klasse 300 MHz processor of
hoger
CD-ROM-speler
128 MB RAM
500 MB ruimte op harde schijf
USB-poort
Internetverbinding (aanbevolen)
Microsoft Internet Explorer 6.0 of hoger

* De kleur van de cover van de speler kan afwijken van de afbeeldingen in deze gebruikershandleiding, en
is afhankelijk van waar u het toestel heeft gekocht.
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Overzicht van toetsen en aansluitingen
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E )K

J Vol K Vol +
L
M

Hoofdtelefoonaansluiting
Microfoon
Dynamisch displaymenu, opties en trackinformatie
Indrukken voor vorige track, ingedrukt houden
om terug te spoelen.
Indrukken om door het menu te navigeren als het
menu is ingeschakeld.
Indrukken om naar het volgende track te gaan,
ingedrukt houden om snel door te spoelen.
Indrukken om door het menu te navigeren als het
menu is ingeschakeld.
Speler aan/uit en Weergave/Pause, en een menuinstelling te bevestigen
Holnietje voor halsriem
Spraakopname starten of onderbreken
Indrukken om het menu te openen / Terug naar
vorige menu
Ingedrukt houden om de bedieningstoetsen te
activeren of te vergrendelen
Volume lager
Volume hoger
Batterijklep
USB-aansluiting
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Installeren

NL

1
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1 Plaast de meegeleverde cd in het cd-romstation van uw pc.
2 Volg de instructies op het scherm om Windows Media Player 11 en Philips Device
Manager te installeren.

2

Aansluiten

A De batterij plaatsen

1 Verwijder de batterijklep door deze in de richting van de pijl te schuiven.
2 Plaats de meegeleverde AAA-batterij in de batterijhouder.

B Controleer de indicator van het batterijniveau van de speler
Het laadniveau van de batterij wordt als volgt aangegeven:
Batterij vol

Batterij tweederde vol

Batterij halfvol

Batterij bijna leeg

Batterij leeg

TIP Als de batterij bijna leeg is, wordt dit knipperend op het scherm aangegeven.
Het apparaat schakelt zichzelf dan binnen 60 seconden uit. Voordat het apparaat
uitschakelt, slaat het alle instellingen en niet-afgewerkte opnamen op.
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Overzetten

U kunt bestanden beheren en muziek naar uw speler overzetten met de USB-aansluiting
en de Windows Verkenner of Windows Media Player 11.

A Foto’s en muziek synchroniseren met Windows Media Player 11
Download de Windows Media Player11:
http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/11/default.aspx
3

4

1 Start Windows Media Player 11.
2 Sluit de speler op uw computer aan met behulp van de meegeleverde USB-kabel.
3 Als de speler is aangesloten, verandert het synchronisatie tabblad, en het
apparaat en de inhoud verschijnt in de Windows Media Player 11 (
).
4 De Windows Media Player 11 synchroniseert de inhoud van uw
muziekbibliotheek met uw speler automatisch.
Zie de gebruikershandleiding voor bijzonderheden over het instellen van de
synchronisatie opties in de Windows Media Player 11.
50
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Geniet
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4
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A Aan/uit-schakelen
Druk om het toestel in te schakelen op 2; totdat het Philips logo op het display
verschijnt.
Druk om het toestel uit te schakelen nogmaals op 2; totdat het display verdwijnt.

B Door het menu navigeren
Uw speler beschikt over een intuitief menu-navigatiesysteem en helpt u met instellingen
en de bediening. Gebruik J( en )K om door de menu’s te bladeren. Druk op 2; om uw
keuze te bevestigen.
Als u het toestel inschakelt ziet u het Hoofdmenu. U kunt ook op MENU drukken de het
hoofdmenu in te schakelen. Hier vindt u:
Muziek
Uw digitale nummers afspelen
Opnamen

Uw opnamen afspelen

Instellingen

Weergavemodus, equalizer, backlight of taalinstelling
veranderen, informatie speler oproepen

Selecteer Muziek in het hoofdmenu om de muziekmodus te openen.
U kunt voor het zoeken naar muziek uit de volgende opties kiezen:
Alle songs
Albums
Artiesten
Playlists

Albums in alfabetische volgorde
Artiesten in alfabetische volgorde
Playlists - collecties
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(ook van toepassing op weergave van opnamen)

Tijdens het afspelen van muziek heeft u de volgende opties:
Voor
Muziek Weergave / Pauze
Volgende nummer
Vorige nummer
Voorwaarts zoeken

Doet u dit
Druk op 2;
Druk op )K
Druk op J(
Ingedrukt houden )K

Voor
Achterwaarts zoeken
Optiemenu openen
Volume verhogen
Volume verlagen

Doet u dit
Ingedrukt houden J(
Druk op MENU
Druk op Vol +
Druk op Vol -

Opnamen
U kunt uw speler gebruiken om spraakopnamen te maken en af te spelen.

Opnamen maken
1
>
2
>

Ingedrukt houden REC (OPNEMEN) om een spraakopname te beginnen.
De speler toont de stand voor het opnemen.
Ingedrukt houden REC (OPNEMEN) om de spraakopname te onderbreken.
De speler toont de stand voor opslaan. De spraakopname wordt op de speler opgeslagen.
(Bestandsnaam: VOICEXXX.WAV, waarbij XXX het nummer is dat automatisch wordt aangemaakt.)
TIP U kunt de opname op elk gewenst moment onderbreken en opnieuw starten door op
2; te drukken.

Opnamen afspelen
U kunt uw opnamen in de Opnamestand vinden.
1 Selecteer OPNAMEN in het hoofdmenu om de Opnamestand te openen. Uw speler speelt alle
opnamen in alfabetische volgorde af, te beginnen met de laatst-gemaakte opname.
2 Druk op 2; om het weergeven van de opname te onderbreken.
3 Druk op J( (Terugspoelen) of )K (Doorspoelen) om naar de vorige of volgende opname te gaan.
4 J( (Terugspoelen) of )K (Doorspoelen) ingedrukt houden om de opname snel door of terug te
spoelen.
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Gebruik van de pouch
4

Leg de magnetische kant van de pouch op een vlakke ondergrond zoals hierboven te zien is.
Draai de pouch om en wikkel hem om de speler.
De pouch moet de speler geheel bedekken.
Als de pouch goed is aangebracht, moeten de bedieningstoetsen en het LCD-scherm zichtbaar
zijn door het doorzichtige venster.

Verwisselen van de front covers
1 Trek de klep naar boven in
de richting van de pijlen
zoals in de afbeelding is
getoond.

2 Plaats de nieuwe cover op
3 Druk de cover op de speler
de speler en let er op dat de
zodat deze vergrendeld is
5 klemmen in de
met een hoorbare klik.
corresponderende groeven
van de behuizing van de
speler vallen.
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De halsriem bevestigen
1 Haal de lus aan het eind van de
halsriem door het oog aan de
achterkant van de speler. (Dit
vereist enige handigheid en
wellicht het gebruik van een
naald).
2 Trek de halsriem in zijn geheel
door de lus om de speler goed aan
de riem te bevestigen.

4

3 De halsriem kan losgemaakt
worden door op de twee
klemmen van de gesp te drukken
en de twee delen van de gesp los
te trekken.
4 De riem kan weer bevestigd
worden door de twee delen van
de gesp aan te drukken totdat een
klik te horen is.
De halsriem moet pas
aangebracht worden "nadat" de
speler in de pouch is
gewikkeld. Als de pouch
verwijderd wordt, moet de
halsriem eerst losgekoppeld
worden.
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Problemen oplossen
Hoe kan ik mijn speler herstellen?
Volg de onderstaande aanwijzing op als het toestel een storing vertoond:
1 Zorg ervoor dat de speler losgekoppeld is van de pc en uitgeschakeld is.
2 Start de Philips Device Manager via Start > Programma's > Philips Device Manager >
Philips Device Manager op uw pc, en klik op het tabblad Repair (Repareren).
3 Druk op de )K toets en houd deze ingedrukt terwijl het toestel op de pc wordt aangesloten.
4 Houd de toets ingedrukt totdat de Philips Device Manager de herstelmodus van uw speler
herkent.
5 Klik op repair (repareren), en volg de aanwijzing van de Device Manager.
6 Ontkoppel de pc van uw speler, en start de speler opnieuw als deze hersteld is.
7 De speler is klaar voor gebruik na een herstart.
Waarschuwing Als u het apparaat de eerste keer op de pc aansluit in de herstelmodus,
verschijnt een hardware wizard voor de installatie van de software. Selecteer “de software
automatisch installeren”, klik op Next (Volgende), en vervolgens op Finish (Voltooien) om
het installeren to voltooien.
Tijdens het installeren verschijnt de melding "De software die u voor deze hardware
installeert is niet getest voor het Windows logo”. Selecteer "Continue Anyway"
(Doorgaan). Het installeren heeft geen invloed op uw pc.

Hoe kan ik mijn speler resetten?
Als de speler niet reageert op het indrukken van toetsen, of is vastgelopen, de batterij verwijderen
en vervolgens weer inbrengen.

Hergebruik van uw oude product
Uw product is ontworpen met en vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen, welke gerecycled
en opnieuw gebruikt kunnen worden.
Producten die voorzien zijn van een symbool met een doorstreepte afvalcontainer op wieltjes vallen onder EU-richtlijn
2002/96/EC.
Laat u voorlichten over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden
ingezameld.
Neem bij het verwijderen van oude producten de lokale wetgeving in acht, en plaats deze niet bij het gewone huishoudelijke afval.
Als u oude producten op de juiste wijze verwerkt, dan voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.
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