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Behöver du hjälp?
Besök 
www.philips.com/welcome
där får du tillgång till en mängd understödjande material såsom bruksanvisning,
snabblektioner i flashformat, de senaste mjukvaruuppgraderingarna och svar på
vanliga frågor.

http://www.philips.com/welcome
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1 Viktig säkerhetsinformation
Allmänt underhåll
Förhindra skada eller fel på funktionerna:
• Utsätt inte för höga temperaturer orsakade av element eller direkt solljus.
• Tappa inte din spelare och låt inte saker falla på den.
• Se till att inte doppa den i vatten. Utsätt inte hörlursuttaget eller batterifacket för vatten

eftersom vatten kan orsaka allvarliga skador om det tränger in i enheten.
• Använd inga rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak, bensin eller slipmedel då

dessa kan skada enheten.
• Aktiverade mobiltelefoner i enhetens närhet kan orsaka störningar.
• Säkerhetskopiera dina filer. Kontrollera att du behåller originalfilerna som du har hämtat

till hdd. Philips ansvarar inte för förlust av innehållet om spelaren blir skadad eller
produkten inte kan avläsas.

• Undvik problem genom att endast använda det medföljande musikprogrammet när du
hanterar (överför, tar bort osv.) dina filer!

Arbets- och lagringstemperaturer
• Använd på en plats där temperaturen alltid är mellan 0 och 35 ºC. (32 to 95º F).
• Förvara på en plats där temperaturen alltid är mellan -20 och 45 ºC. (-4 to 113º F).
• Livslängden för batteriet för kan förkortas vid låg temperatur.

Reservdelar / tillbehör
Besök www.philips.com/support eller kontakta vår Kundhjälplinje (du hittar telefonnumret på
första sidan i denna handboks) för att beställa reservdelar/ tillbehör.

Skydda din hörsel
Lyssna med lagom volym.

• Om du har hög ljudvolym när du använder hörlurar, kan du skada hörseln. Denna produkt
kan avge ljud i sådana decibelnivåer att en person normalt skadas, även vid
exponering under en minut. Dom högre decibelnivåerna finns till för dom som redan
har vissa hörselskador.

• Ljud kan vara förrädiskt. Med tiden anpassar sig din hörsels ”bekvämlighetsnivå” till högre
ljudvolymer. Efter en längre tids lyssnande, kan det som uppfattas som “normalt” i själva
verket vara för högt och skadligt för din hörsel. För att förebygga detta, ställ in
ljudvolymen på en säker nivå innan din hörsel har anpassat sig, och låt den vara där.

För att ställa in en säker nivå:
• Ställ in ljudvolymen på en låg nivå.
• Öka långsamt ljudet tills dess att du kan höra det bekvämt och klart, utan förvrängning.

Lyssna i rimliga tidslängder:

http://www.philips.com/support
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• Lång exponering för ljud, även vid normalt “säkra” nivåer kan orsaka hörselskador.
• Se till att använda din utrustning med förnuft och ta rimliga pauser.

Se till att följa dessa riktlinjer när du använder hörlurar.
• Lyssna på lagom ljudvolym och under rimliga tidsrymder.
• Skruva inte upp ljudvolymen efterhand som höseln anpassar sig.
• Skruva inte upp ljudvolymen så mycket att du inte kan höra ljud runt omkring dig.
• Du bör vara försiktig och inte använda dom vid potentiellt farliga situationer.
• Använd inte hörlurar när du framför ett motorfordon, cycklar, skejtar, etc.; det kan orsaka

trafikfaror och är förbjudet i många områden.

Viktigt (för modeller med medföljande hörlurar):
Philips garanterar konformitet med bestämmelser från tillsynsmyndigheter på de högsta
ljudnivåerna på sina audio-spelare, enbart vid användande av de medlevererade
originalhörlurarna. Om denna kräver utbyte, ber vi att du kontaktar din återförsäljare som
kan leverera en likvärdig produkt, som den levererad av Philips.

Copyrightinformation
Alla omnämnda varumärkesnamn är respektive tillverkares servicenamn, varumärke eller
registrerade varumärke.

Icke godkänd kopiering och distribution av Internetoch cd-inspelningar bryter mot
copyrightlagar och internationella avtal.

Det kan vara straffbart att kränka andras upphovsrättigheter vid olovlig framställning av
kopior av kopieringsbeskyddat material, såsom dataprogram, filer, tv utsändningar och
ljudupptagningar. Denna produkt får icke användas till dessa ändamål.

Den här produkten skyddas av vissa immateriella rättigheter som tillhör Microsoft
Corporation. Användning eller distribution av sådan teknik utanför den här produkten är
förbjuden utan licens från Microsoft eller ett auktoriserat dotterbolag till Microsoft.

Innehållsleverantörer använder teknik för förvaltning av digitala rättigheter för Windows
Media som finns i den här enheten ("WM-DRM") för att skydda innehållet ("skyddat innehåll")
så att deras immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätt, i sådant innehåll inte missbrukas.
Den här enheten använder WM-DRM-programvara för uppspelning av skyddat innehåll
("WM-DRM-programvara"). Om WM-DRM-programvarans säkerhet har äventyrats kan
Microsoft återkalla (antingen på eget initiativ eller på begäran av ägarna av det skyddade
innehållet ("ägare av skyddat innehåll")) WM-DRM-programvarans funktion för att förvärva
nya licenser för att kopiera, visa och/eller spela upp skyddat innehåll. Ett återkallande kan
också påverka enhetens förmåga att överföra, spara, kopiera, visa och/eller spela upp skyddat
innehåll som du tidigare sparat på din enhet. Ett återkallande påverkar inte WM-DRM-
programvarans förmåga att spela upp oskyddat innehåll. En lista över återkallad WM-DRM-
programvara skickas till din enhet när du laddar ned en licens för skyddat innehåll från
Internet eller från en dator. Microsoft kan, i anslutning till en sådan licens, även ladda ned
återkallelselistor till din enhet för en ägare av skyddat innehålls räkning, vilket kan påverka din
enhets förmåga att kopiera, visa och/eller spela upp skyddat innehåll.
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Vid ett återkallande kommer Philips att försöka göra programvaruuppdateringar tillgängliga
som återställer en del av eller hela din enhets förmåga att överföra, spara, få tillgång till,
kopiera, visa och/eller spela upp skyddat innehåll. Philips kan dock inte helt råda över
möjligheten att göra sådana uppdateringar tillgängliga. Philips garanterar inte att sådana
programvaruuppdateringar kommer att finnas tillgängliga efter ett återkallande. Om sådana
uppdateringar inte finns tillgängliga kan din enhet inte överföra, spara, kopiera, visa och/eller
spela upp skyddat innehåll - inte heller skyddat innehåll som du tidigare sparat på din enhet.

Även om sådana uppdateringar finns tillgängliga är det inte säkert att de kan få din enhet att
överföra, spara, kopiera, visa och/eller spela upp skyddat innehåll som du tidigare sparat på
din enhet. I vissa fall kan du föra över innehållet från datorn. I andra fall kan du behöva köpa
det skyddade innehållet på nytt. 

Sammanfattningsvis - Microsoft, ägare av skyddat innehåll och distributörer av skyddat
innehåll kan neka dig tillgång till, eller begränsa din tillgång till, skyddat innehåll. De kan också
avaktivera din enhets förmåga att överföra, spara, kopiera, visa och/eller spela upp skyddat
innehåll också efter det att du betalat för och tagit emot innehållet. Varken ditt medgivande
eller Philips medgivande eller godkännande behöver inhämtas för att de ska kunna neka dig,
undanhålla eller på annat sätt begränsa din tillgång till skyddat innehåll eller avaktivera din
enhets förmåga att överföra, spara, få tillgång till, kopiera, visa och/eller spela upp skyddat
innehåll. Philips garanterar inte att du kan överföra, spara, få tillgång till, kopiera, visa och/eller
spela upp skyddat innehåll.

Logotyperna för PlaysForSure, Windows Media och Windows är varumärken eller
registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller övriga länder.

Dataloggning
Philips har förbundit sig att förbättra kvaliteten på din produkt och för att förbättra
användarupplevelsen. För att få en uppfattning om hur denna produkt används sparas viss data
i apparatens permanentminne. Denna data används för att spåra problem som du som
användare kan råka ut för medan du använder apparaten. Exempel på den data som sparas
kan vara hur länge musik spelas, hur länge radion är på, hur ofta batteriet körs slut, m.m. Den
sparade datan avslöjar på intet sätt innehållet eller materialets härkomst. Datan som sparas på
apparaten läses och används enbart om du skickar tillbaka apparaten till Philips service center
och ENBART för att förenkla felsökning och reparation. Du som är användare kan begära att
få ta del av den sparade datan.
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Kassering av din förbrukade produkt
Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter
som kan både återvinnas och återanvändas.

När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär
det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG.

Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska
produkter. Följ de lokala bestämmelserna och släng inte dina förbrukade produkter i det
vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina förbrukade produkter på rätt sätt kan du
bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.

Förändringar
Förändringar som inte godkänts av tillverkaren kan upphäva användarens behörighet att
använda enheten.

Information för EU-länder
Denna apparat uppfyller EU:s krav beträffande radiostörningar.
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2 Din nya spelare
Med din nyinköpta spelare kan njuta av följande:

• MP3 och WMA-musik
• FM radio*
• Röstinspelning

2.1 Vad finns i lådan
Följande tillbehör följer med med din spelare:

2.2 Registrera din apparat
Vi rekommenderar starkt att du registrerar din apparat för att få tillgång till fria
uppdateringar. För att registrera din produkt, logga in på www.philips.com/welcome så att vi
kan informera dig så snart nya uppdateringar blir tillgängliga.

AAA-batteriUSB
förlängningskabel

Snabbstartsinstruktioner CD-ROM med Windows Media Player 11, Philips Device
Manager, Bruksanvisning och Svar På Vanliga Frågor

HörlurarSpelare

* FM-radio finns bara i vissa lokala versioner.

Philips GoGear audio video player

Quick start guide
1

2

3

4

SA4310 SA4320
SA4340
without FM tuner

SA4315 SA4325
SA4345
with FM tuner

Install
Connect
and Charge
Transfer

Enjoy

http://www.philips.com/welcome
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3 Att börja
3.1 Spelarens reglage och anslutningar

A - Vol + Volymkontroll
B p Hörlursuttag
C Mikrofon För röstinspelningar
D slider Låser alla knappar utom

ljudvolymsknapparna
E RESET Återställning
F USB-

anslutning
Tryck in och dra ut för USB

G USB-anslutning
H REC Starta eller stoppa

röstinspelning
I MENU Tryck för att öppna menyn /

Återgå till föregående meny

J 1 Gå tillbaka en menynivå eller
lämna en funktion
Under uppspelning av
musik/inspelningar, tryck för att
återgå till tidigare
musik/inspelning, eller håll
intryckt för att spola tillbaka

2 Navigera framåt en menynivå
eller välj en funktion
Under uppspelning av
musik/inspelningar, tryck för att
gå till nästa musik/inspelning,
eller håll intryckt för att spola
framåt

3 Bläddra uppåt i listan
4 Bläddra nedåt i listan

K y / 2; Slå på/stäng av och spela/pausa,
bekräfta en menyinställning

I H GK

A

FJ

C

D

E

B

För att få ut USB-kontakten,
tryck in och flytta USB-
knappen till det läge som visas i
bilden

För att dra in USB-kontakten,
tryck in och skjut tillbaka USB-
knappen som visas.
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1 Stoppa in den medföljande CD:n i din dators (PC) CD-spelare.

2 Följ instruktionerna på skärmen för att avsluta installationen av Windows Media Player
och Philips Device Manager.

3 Om inte installationsprogrammet startar av sig självt, starta Windows Utforskaren och
starta installationsprogrammet genom att dubbelklicka på den fil vars namn slutar på .exe.

Har du ingen CD? Inga problem, du kan ladda ner innehållet i CD:n från
www.philips.com/support.

Meny Funktion
Musik Spela din digitala musik
Radio Lyssna på FM-radio
Inspelning Skapa eller lyssna till inspelningar
Mappar Botanisera i mapparna med din musik eller dina inspelningar.
Inställningar Anpassa din spelares inställningar

3.2 Huvudmeny

3.3 Installation
Viktigt Se till att installera mjukvaran som finns på den medlevererade CD:n innan du

ansluter din spelare.

Systemkrav:

• Windows XP (SP2 eller bättre) eller Vista
• Pentium III 800MHz processor eller bättre
• 256MB RAM
• 200MB hårddiskutrymme
• Internetanslutning (att föredra)
• Microsoft Internet Explorer 6.0 eller bättre
• CD-ROM-spelare
• USB-port

Viktigt Du behöver Windows XP Service Pack 2 för att installera och köra denna
mjukvara.

Om du inte har det på din dator, kommer du att bli ombedd att installera Service Pack.
Vänligen installera detta, fullgör resten av mjukvaruinstallationen och anslut först därefter
din enhet.

Det är viktigt att göra detta rätt för att din spelare skall fungera när du ansluter den till din
dator.

* FM-radio finns bara i vissa lokala versioner.

http://www.philips.com/support
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3.4 Anslut och ladda
3.4.1 Ladda batteriet

1 Din spelare har ett inbyggt batteri som laddas med USB.  För att ladda din spelare, tryck
in och dra fram USB anslutningen.  Anslut din spelare direkt till din dators USB-port.

> En skärm som visar USB-anslutningen visas så snart du är ansluten.

2 Ladda din spelare i 4 timmar eller tills batteriikonen slutar blinka.**

3.4.2 Indikatorer för laddningsnivå

Den ungefärliga laddningen av dina batterier visas som följer:

Batteriet är fulladdat

Batteriet är laddat till 2/3

Batteriet är laddat till hälften

Batteriet är lite laddat

Batteriet är tömt

OBS När batterierna är nästan helt urladdade blinkar skärmbilden för låg laddning 
Din spelare kommer att stängas av inom 60 sekunder. Alla inställningar och oavslutade
inspelningar kommer att sparas innan spelaren stänger av.
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3.6.2 Navigering i menyn

Din spelare har ett intuitivt menynavigeringssystem som hjälper dig genom olika inställningar
och användningsmöjligheter. Använd 1, 2, 3 och 4 för att titta igenom menyerna. Tryck 2;

för att bekräfta ditt val.

Funktion Gör så här
Återgå till föregående meny Tryck 1 eller MENU
Återgå till föregående meny Håll MENU intryckt
Bläddra genom menyer Tryck 1 eller 2
Rulla en lista Tryck 3 eller 4
Superscroll™ Håll 3 eller 4 intryckt
Välj ett alternativ Tryck 2
Bekräfta ditt val Tryck 2;

Tips Din spelare stänger automatiskt av om du inte rör knapparna samt ingen musik
eller video spelas på 10 minuter.

3.5 Överföring
Du kan överföra musik till din spelare med Windows Media Player. Se avsnittet Organisera
och överför musik med Windows Media Player 11 i denna handbok för mera detaljer.

3.6 Använding
3.6.1 På- och avstängning

För att slå på, tryck 2; tills dess att välkomstbilden med Philips visas.

För att stänga av, håll 2; intryckt tills skärmen slocknar.

3.6.3 Knappsatslås

Spelaren har ett knappsatslås som förhindrar oavsiktlig knapptryckning. När du för låset till
låsläget medan apparaten är på, visas på skärmen och alla funktionsknappar är spärrade
utom - VOL + för justering av ljudnivån. För låset till ospärrat läge och knappsatsen fungerar
normalt igen.
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4 Organisera och överför musik
med Windows Media Player 11

4.1 Om Windows Media Player 11
Även om din spelare fungerar med Windows Media Player 10, föreslår vi att du använder
Windows Media Player 11 för att få en mer utvecklad mediaupplevelse, både på datorn
och på din spelare. 

Windows Media Player 11 är ett allt-i-ett program för uppspelning och inspelning som låter
dig spela dina CD, rippa CD-spår till din hårddisk, överföra mediafiler till din spelare, etc. Detta
avsnitt beskriver de steg du måste följa för att framgångsrikt iordningställa och överföra musik
till din spelare. För vidare information, se Windows Media Player Hjälpen i din dator eller
besök www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/faq/default.mspx

Viktigt Se till att du har installerat den i CD:n medlevererade mjukvaran för
Windows Media Player 11 för musiköverföring.

Du måste vara inloggad som administratör eller som medlem av Administratörsgruppen för
att utföra följande procedurer. För mera information, besök www.microsoft.com

4.1.1 Innan du installerar Windows Media Player 11 (option)

Innan du installerar Windows Media Player 11, bör du om så behövs gå till Windows
Update och installera de nödvändigaste uppdateringar som finns för din dator.

Utför följande om du vill spara mediainformation och klassificeringar i din mediafil, samt göra
säkerhetskopiering av befintlig data.

1 I Windows Media Player 10, klicka Verktyg, klicka sedan Alternativ.

2 Klicka på fliken Bibliotek, klicka i rutan Behåll mina klassificeringar som globala
klassificeringar i mediafilerna.

> Klassificeringarna för din musik sparas i mediafilerna i stället för i bibliotekets databasfil (detta
kan ta flera minuter).

3 Klicka på Verktyg, och klicka sedan på Bearbeta mediainformationen nu.

> Detta ser till att dina klassificeringar (och förändringar du har gjort med annan
mediainformation) genast sparas i dina mediafiler.

4 Välj Start > Alla Program > Tillbehör > Systemverktyg > Säkerhetskopiering
för att säkerhetskopiera befintlig data.

http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/faq/default.mspx
http://www.microsoft.com
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3 Klicka Verifiera för att fortsätta.

4.1.2 Installering av Windows Media Player 11

1 Stoppa in den medlevererade CD:n i CD-spelaren på din dator.

2 Följ instruktionerna på skärmen för att avsluta installationen av Windows Media
Player 11.

OBS Om inte installationsprogrammet startar av sig självt, bläddra genom innehållet i
CD:n i Windows Utforskaren och starta programmet genom att dubbelklicka på den fil
vars namn slutar på .exe.

OBS Om följande dialogrutor visas under installeringsprocessen, läs texterna innan du
fortsätter med installeringen.
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4 Klicka Jag accepterar för att fortsätta.

5 Välj EXPRESS och klicka Avsluta.
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6 Klicka i rutorna för de filtyper du vill att Windows Media Player skall spela
automatiskt, eller klicka i rutan för Spela alla och klicka sedan Avsluta.

OBS Ditt mediabibliotek överförs just nu till Windows Media Player 11. Detta kan
ta flera minuter beroende på storleken på ditt mediabibliotek.
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7 Klicka i rutorna för dina val under fliken Sekretess och klicka sedan på Nästa för att
fullfölja de nödvändiga inställningarna.

4.1.3 Att återgå till en tidigare variant av Windows Media Player

Om du upptäcker att du har problem med Windows Media Player 11, kan du på ett
enkelt sätt återgå till den variant du hade innan.

1 Koppla loss din spelare från datorn.

2 Välj Start, klicka sedan på Kontrollpanelen.

3 I Kontrollpanelen, välj Lägg till / Ta bort Program.

4 Välj Windows Media Player 11, och klicka Ta bort.

> En bekräftande dialogruta visas.

5 Klicka OK.

6 När borttagningsprocessen är klar (vilket kan ta flera minuter), klicka Starta om.

7 Välj Start, klicka sedan på Kontrollpanelen.

8 I Kontrollpanelen, välj Lägg till / Ta bort Program.

9 Välj Windows Media Player 11 Runtime, och klicka Ta bort.

> En bekräftande dialogruta visas.

10 Klicka OK. 

> Ännu en bekräftande dialogruta visas.

11 Klicka OK.

12 När borttagningsprocessen är klar (vilket kan ta flera minuter), klicka Starta om.
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13 Välj Start, klicka sedan på Kontrollpanelen.

14 I Kontrollpanelen, välj Lägg till / Ta bort Program.

15 Välj Microsoft User-Mode Driver Framework Feature Pack 1.0, och klicka Ta
Bort.

16 Följ instruktionerna som finns i Software Update Removal Wizard.

17 Om dialogrutan för Wudf01000 visas, klicka Ja för att fortsätta. När
borttagningsprocessen är klar (vilket kan ta flera minuter), klicka Avsluta.

4.1.4 Mer om att återgå till en tidigare variant av Windows
Media Player

Om du återgår till en tidigare variant av Windows Media Player, och din spelare inte kan
upptäckas av Windows eller Windows Media Player, gör följande procedurer:

1 Slå på din spelare och anslut den till din dator med den medlevererade USB-kabeln.

2 Högerklicka på Min Dator, och klicka Hantera.

3 I den vänstra rutan, klicka på Enhetshanteraren.

4 I den högra rutan, klicka på "+" bredvid Flyttbara Enheter.

5 Högerklicka på GoGear SA43xx, och klicka sedan på Avinstallera.

6 I dialogrutan för bekräftelse, klicka på OK för att avinstallera spelaren.

7 Koppla loss spelaren från din dator, se till att den fortfarande är på, och anslut den åter
till din dator.

> Windows hittar din spelare, och kommer automatiskt att installera om den. Inom ett par minuter
kommer GoGear SA43xx att visa sig bland de Flyttbara Enheterna i Enhetshanteraren.

4.2 Musiköverföring
Du kan se på och hantera dina musikfiler  med Windows Media Player.

Viktigt Vi rekommenderar att du alltid använder Windows Media Player för att
överföra musik till din spelare. 
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4.2.1 Lägg till musikfiler i Windows Media Player Bibliotek

Windows Media Player lägger automatiskt alla musikfiler som finns i mapparna My Musik
i biblioteket. Om du lägger nya filer i dessa mappar, läggs de automatiskt in i biblioteket.

Lägg till musikfiler som finns i andra mappar på din dator eller i datorns nätverk.

1 Välj Start > Alla Program > Windows Media Player för att starta Windows
Media Player programmet.

2 Klicka på nerpilen under fliken Bibliotek och välj Lägg till Bibliotek ...

> Dialogrutan Lägg till Bibliotek visas.

3 Klicka på <<Advancerade Val för att öppna dialogrutan.
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4 Klicka Lägg till...

> Dialogrutan Lägg till Mapp visas.

5 Välj den mapp i vilken du har dina musikfiler och klicka OK.

6 Återgå till dialogrutan Lägg till Bibliotek och klicka OK.

> Windows Media Player börjar söka genom mappen och lägger till de tillgängliga musikfilerna
i biblioteket. 

7 Klicka på Stäng när det är klart.

4.2.2 Växla mellan musikbibliotek i Windows Media Player och
din spelare

För att växla mellan musikbiblioteken, klicka bara på pilen uppe till vänster på Windows
Media Player och välj den typ du vill titta på.

Tips Windows Media Player är inställt för att hoppa över ljudfiler kortare än 100KB.
För att den skall ta med filer kortare än 100KB, kan du ändra inställningar i dialog- rutan
Lägg till Bibliotek.
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4.2.3 Rippa musik från en CD

Om du vill föra över musik från en CD till din spelare, måste du först skapa en digital kopia
av musiken på din dator. Detta kallas att Rippa.

1 Starta Windows Media Player.

2 Klicka på nerpilen under fliken Rippa och välj Format för att välja det format du vill ha.

3 Klicka på nerpilen under fliken Rippa och välj Bithastighet för att välja den bithastighet
du vill ha.

Tips En högre bithastighet ger bättre ljudkvalitet, men filerna blir större. Det
rekommenderade formatet för din spelare är 128kbps MP3 eller 64kbps WMA.
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4 Stoppa in musik-CD:n i CD-spelaren på din dator.

> Alla spåren på CD:n visas. Windows Media Player börjar normalt rippa alla låtar på CD:n.
För att ändra på detta, klicka på nerpilen under fliken Rippa, och välj Rippa CD:n
Automatiskt När Den Startar > Aldrig.

Viktigt Se till att du är ansluten till Internet innan du börjar att rippa musiken så att
Windows Media Player kan ladda ner information om albumet och spåren från en
musikdatabas på nätet. Om din dator inte är ansluten till Internet, måste du mata in
informationen om album och spåren manuellt.

Eftersom Windows Media Player inte alltid lyckas identifiera rätt låt på CD:n och databasen
på nätet inte alltid har rätt information (speciellt för ny musik eller för mindre kända
artister), kan du ibland bli tvungen att manuellt redigera eller kanske även skriva dit
information om album och spår. Se vidare Redigering av musikinformation med
Windows Media Player.
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5 Välj de låtar du vill rippa genom att klicka i rutorna.

6 Klicka på Starta Rippning.

> De valda spåren konverteras och läggs till i Windows Media Player bibliotek.

4.2.4 Köp musik på nätet

Om du vill köpa musik på nätet, välj en musikbutik.

1 Starta Windows Media Player.

2 Klicka på nerpilen under fliken Guide och välj Sök efter media på nätet.

3 Välj en butik och följ instruktionerna på skärmen.
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> När du har köpt musik, kommer den att synas i Windows Media Players bibliotek.

4.3 Synkronisera innehållet i Windows Media till
din spelare

Du kan synkronisera musik till din spelare med Windows Media Player. Anslut bara din
spelare till din dator med den medlevererade USB-kabeln, gör iordning synkroniseringen, och
du är klar att synkronisera ditt mediabibliotek till spelaren.

När du första gången ansluter din spelare till din dator, känner Windows Media Player
automatiskt av den synkroniseringsmetod (automatisk eller manuell) som passar bäst för din
spelare.

Automatisk: Om din spelare har tillräckligt med lagringsutrymme (minst 4 GB ledigt), och
hela mediabiblioteket får plats i spelaren, kommer hela mediabibloteket att automatiskt
kopieras till din spelare så snart den ansluts till din dator.

Manuell: Om hela ditt mediabibliotek inte får plats på spelaren, kommer du bli uppmanad att
manuellt välja de filer eller spellistor som du vill överföra till spelaren.

4.3.1 Inställning av din spelare

1 Starta Windows Media Player.

2 Slå på din spelare och anslut den till din dator med den medlevererade USB-kabeln. 

> Vid uppmaningen, välj att synkronisrea enheten med Windows Media Player.

3 Om Windows Media Player väljer att synkronisera din enhet automatiskt, klicka
Avsluta. 

> Hela ditt bibliotek kommer att synkroniseras till din spelare. Efter det, kommer spelaren
automatiskt att synkroniseras när du ansluter din spelare till din dator. Du kan också välja och
prioritera vad som synkroniseras automatiskt (se Välj och Prioritera Vad som
Synkroniseras Automatiskt).

4 Om Windows Media Player väljer att synkronisera din enhet manuellt, klicka Avsluta.

> Du måste klicka på fliken Synkronisera och välja de filer och spellistor du vill synkronisera
manuellt. (se 4.3.4 Välj filer och spellistor för Manuell Synkronisering).

VIKTIGT Koppla inte loss spelaren medan överföring pågår. Om du kopplar loss din
spelare, blir överföringen inte fullständig, och Windows hittar inte din spelare. För att rätta
till detta problem, gör om steg 1 – 7 i avsnittet 4.1.4 Mer om att återgå till en
tidigare variant av Windows Media Player.

OBS Beroende på var du är och språket du använder, kan listan på butiker avvika mot
vad som visas här.
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4.3.2 Växla mellan Automatisk och Manuell Synkronisering

Efter det att din spelare har ställts in första gången, kan du, beroende på vad du föredrar,
växla mellan automatisk och manuell synkronisering.

1 Klicka på nerpilen under fliken Synkronisering, välj Philips GoGear SA43xx >
Inställningar Synkronisering.

2 Välj eller rensa rutan Synkronisera automatiskt.

4.3.3 Välj och Prioritera Vad som Synkroniseras Automatiskt

Om Windows Media Player har valt att synkronisera din enhet automatiskt, kan du välja
att inte synkronisera hela mediabiblioteket. Du kan välja vad du vill synkronisera bland
befintliga spellistor, eller skapa nya spellistor. De spellistor du har valt, kommer att
synkroniseras till spelaren varje gång du ansluter den till din dator.

1 Klicka på nerpilen under fliken Synkronisering, välj Philips GoGear SA43xx >
Inställningar Synkronisering.

> Dialogrutan Inställning enhet visas.

2 Välj de befintliga spellistor du vill synkronisera i rutan Tillgängliga Spellistor och klicka
sedan Lägg till.
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4.3.4 Välj filer och spellistor för Manuell Synkronisering

Om du vill synkronisera manuellt, måste du skapa en lista av de filer och spellistor du vill
synkronisera. Du kan också blanda vilka filer från dina spellistor du vill synkronisera till din
spelare. 

1 Starta Windows Media Player.

2 Slå på din spelare och anslut den till din dator med den medlevererade USB- kabeln.

3 Klicka på fliken Synkronisering.

4 Dra de filer och spellistor du vill synkronisera från Innehållsrutan till Synkroniseringslistans
ruta. Du kan också högerklicka på filen eller spellistan och välja Lägg till
Synkroniseringslistan.

3 För att skapa en spellista, klicka på Ny Automatisk Spellista och följ instruktionerna på
skärmen för att specificera kriterierna för filerna i den automatiska spellistan (för vidare
detaljer om hur du skapar en automatisk spellista, se 4.4.2 Skapa en Automatisk
Spellista)

4 För att ta bort en spellista, klicka på spellistan i listan till Synkroniserade spellistor,
och klicka sedan Ta Bort.

5 I rutan Synkromiserade spellistor, välj en spellista, och klicka på pilarna Prioritering
för att ordna dem i den ordning du vill ha dem synkade.

> Om din spelare är full innan synkningen är färdig, kommer de filer och spellistor som har lägre
prioritet på listan inte att synkroniseras.

Tips Om din spelare har begränsad lagringskapacitet, eller om ditt mediabibliotek har
blivit för stort för att passa i din spelare, kan du flytta runt filerna som finns i de spellistor du
har valt att synkronisera. För att göra det, klicka i rutan Blanda det som synkroniseras.
Därefter så tas de gamla filerna bort och nya läggs till (till Synkroniserade Spellistor) varje
gång du ansluter din spelare till din dator.

Tips För att växla mellan musik- och bildbiblioteken, klicka bara på pilen upptill till
vänster på Windows Media Player och välj den typ du vill titta på.
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5 I rutan till Synkroniseringslistan, kontrollera att det du vill synkronisera passar på din
spelare. Avlägsna filer från listan vid behov.

6 För att ta bort filer, högerklicka på filen i Synkroniseringslistans ruta, och välj Ta bort
från Listan.

7 Klicka på knappen Starta Synkronisering för att synkronisera filerna till din spelare.

> Överföringen visas ner till höger i Windows Media Player.

Tips Om filen du synkroniserar är skyddad, kommer du att uppmanas att uppgradera
säkerhetskomponenterna på din dator. När detta händer, spela låten i Windows Media
Player och när du uppmanas till det, följ stegen på skärmen för att uppgradera
säkerhetskomponenterna. Efter det att du har uppgraderat dina säkerhetskomponenter,
synkronisera filen till din spelare igen.
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8 Om du vill stoppa överföringen, klicka på Stoppa Synkroniseringen.

4.3.5 Blanda manuellt synkroniserade filer på din spelare

Egenskapen för Blandad Synkronisering i Windows Media Player kan känna hur mycket
plats som finns i din spelare, och kan överföra ett slumpvis urval av filer. 

1 Starta Windows Media Player.

2 Slå på din spelare och anslut den till din dator med den medlevererade USB- kabeln.

3 Klicka på nerpilen under fliken Synkronisering, välj Blanda ”Philips GoGear SA43xx".

4 På uppmaning, klicka knappen Ja för att starta synkronisering. Annars bör
synkroniseringen börja genast.

> Överföringen visas ner till höger i Windows Media Player.

5 För att stoppa Synkroniseringen, klicka på nerpilen under fliken Synkronisering och välj
“Stoppa Synkronisering till "Philips GoGear SA43xx".

Tips För att välja ett flertal filer, klicka på en fil, tryck sedan på knappen CTRL på
tangentbordet och klicka på de andra filer du vill ha med.

För att välja ett flertal filer i rad, klicka på en fil, tryck sedan på knappen UPPIL på
tangentbordet och klicka på den sista fil du vill ha med.

För att välja alla filer, klicka på en valfri fil för att markera den, tryck sedan på knapparna
CTRL + A på ditt tangentbord.
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4.3.6 Överför filer från din spelare till din dator

Din spelare understödjer även synkronisering åt andra hållet, och låter dig kopiera filer från
din spelare till din dator med Windows Media Player.

1 Starta Windows Media Player.

2 Slå på din spelare och anslut den till din dator med den medlevererade USB- kabeln.

3 Klicka på Philips GoGear SA43xx i den vänstra Navigationsrutan.

> Du kan bläddra genom innehållet i din spelare på olika sätt, såsom Nyligen Inlagd, Artist, Album,
Låtar, etc.

Innehållet i din spelare visas i rutan Innehåll.

4 Navigera till den fil eller spellista du vill kopiera från din spelare till din dator.

5 Högerklicka på filen eller spellistan och välj Kopiera från Enhet.

4.4 Att hantera dina filer och spellistor i
Windows Media Player

4.4.1 Leta efter musik med Windows Media Player

1 Klicka på fliken Bibliotek.

2 För att leta efter musikfiler, klicka på pilen uppe till vänster på Windows Media Player
och välj Musik. För att leta efter bilder, välj Bilder.

3 Skriv in ett par nyckelord för filen, såsom musiktitel, artist, etc. i sökrutan.

> Sökresultatet visas i rutan Innehåll efterhand som du skriver, och förnyas med varje bokstav du
tillfogar sökorden.

4 Fortsätt att skriva in sökord för att finjustera sökresultatet.

4.4.2 Ta bort musik och spellistor ur Windows Media Players
bibliotek

1 Klicka på fliken Bibliotek.

2 För att ta bort musikfiler, klicka på pilen uppe till vänster på Windows Media Player
och välj Musik. För att ta bort bilder, välj Bilder.

3 Navigera till den fil eller spellista du vill ta bort.

4 Högerklicka på filen eller spellistan och välj Radera.

5 Välj Radera ur Bibliotek eller Radera ur Bibliotek och Dator och klicka OK.

Tips För att växla mellan musik- och bildbiblioteken i din spelare, klicka bara på pilen
uppe till vänster på Windows Media Player och välj den typ du vill titta på.
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4.4.3 Radera filer och spellistor i din spelare

Du kan också använda Windows Media Player för att hantera filer som finns i din spelare.
När du ansluter spelaren till din dator, visas innehållet i din spelare i Windows Media
Player. Du kan radera filer och spellistor, precis som du gör med andra filer som visas i
Windows Media Player.

1 Klicka på Philips GoGear SA43xx i den vänstra Navigationsrutan.

> Du kan bläddra genom innehållet i din spelare på olika sätt, såsom Nyligen Inlagd, Artist, Album,
Låtar, etc.

Innehållet i din spelare visas i rutan Innehåll.

2 För att ta bort musikfiler, klicka på pilen uppe till vänster på Windows Media Player
och välj Musik. För att ta bort bilder, välj Bilder.

3 Navigera till den fil eller spellista du vill ta bort.

4 Högerklicka på filen eller spellistan och välj Radera.

5 Klicka OK.
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4.4.4 Anpassa Musikinformation med Windows Media Player

1 Klicka på fliken Bibliotek.

2 Navigera till den låt du vill redigera.

3 Högerklicka på låten och välj Avancerad Tagredigering i menyn som öppnas.

> Dialogrutan Avancerad Tagredigering öppnas.

4 Välj den flik det gäller och skriv in eller redigera informationen.

5 Klicka OK för att spara ändringarna.
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4.4.5 Formatera din spelare med Windows Media Player

Du kan formatera om hårddisken på din spelare för att radera all data.

1 Starta Windows Media Player.

2 Slå på din spelare och anslut den till din dator med den medlevererade USB- kabeln.

3 Klicka på nerpilen under fliken Synkronisering, välj Philips GoGear SA43xx >
Formatering.
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Tips Superplay™ tillåter dig att spela den valda musiken när som helst genom att du
trycker 2; på urvalet.

2 Tryck 3 eller 4 för att bläddra genom listan.

3 Tryck 2 för att välja eller tryck 1 för att återgå till tidigare nivå.

4 Tryck 2; för att spela ditt val.

Funktion Gör så här
Spela/Pausa musik Tryck 2;

Gå till nästa spår Tryck 2
Gå till föregående spår Tryck 1
Leta framåt Tryck och håll nere 2
Leta bakåt Tryck och håll nere 1
Åter till sökning Tryck MENU
Öka ljudvolymen Tryck VOL +
Minska ljudvolymen Tryck VOL -

5 Handhavande i detalj
5.1 Musikläge (gäller också för uppspelning av inspelningar)

5.1.1 Reglage

Medan musiken spelar kan du göra följande:

1 I huvudmenyn välj för att komma i musikläge.
Du kan leta bland följande musikalternativ:

1

Alla låtar Låtarna listade alfabetiskt

Artister Artisterna listade alfabetiskt Albumen listade alfabetiskt

Album Albumen listade alfabetiskt Låtarna listade i albumsordning
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Ikon Betydelse
Av Normal uppspelning

Repetera en Spela en låt hela tiden
Repetera alla Spela alla låtar hela tiden

Slumpvis Allt Spela alla låtar slumpmässigt
Repetera & slumpmässig Spela alla låtar slumpmässigt och hela tiden

Observera Uppspelningstyperna finns inte när du spelar inspelningar.

5.1.2 Uppspelningstyper

Spelläge

Du kan ställa in din spelare att spela musik slumpmässigt eller upprepande.

1 Tryck MENU, välj , välj sedan Spelläge.

2 Tryck 1 / 2 för att välja mellan olika uppspelningslägen (Av, Repetera en, Repetera
alla, Slumpvis Allt och Repetera & slumpmässig).

3 Tryck 2; för att bekräfta ditt val.

Valmöjligheter i Mappar Tryck på
Gå till nästa spår / mapp Tryck 3

Gå till föregående spår / mapp Tryck 4

Gå till en mapp Tryck 2

Gå upp en nivå i mapparna Tryck 1

Välj ett objekt Tryck 2;

5.1.3 Mappar

I mapparna visas din musik och dina inspelningar i alfabetisk ordning.

I grundmenyn, välj för att komma in i mapparna. I mapparna visas din musik efter hur du
lägger dom när du du drar och släpper dom i mapparna.

Mappar och musik listas i alfabetisk ordning.
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Tips Skärmen för den egna equalizerinställningen stängs om det inte sker någon
aktivitet under 10 sekunder.

5.1.4 Equalizer

Du kan ställa in olika Frekvenskorrigerings (equalizer) inställningar för din musik.

1 Tryck MENU, välj , välj sedan Equalizer.

2 Tryck 3 eller 4 för att välja Rock, Pop, Jazz, Klassiskt, Eget eller Av.

3 Tryck 2; för att bekräfta ditt val.

Egen equalizerinställning

Den egna equalizerinställningen har 5 inställningsbara band. Bas (B), Låg (L), Medel (M), Hög
(H) och Diskant (T).

1 Tryck MENU och välj Equalizer > Eget.

2 Tryck 1 eller 2 för att välja band.

3 Tryck 3 en eller flera gånger för att öka bandets nivå, eller tryck 4 en eller flera gånger
för att minska nivån.

4 Den nya equalizerinställningen kan genast höras om du spelar musik.

* FM-radio finns bara i vissa lokala versioner.
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Tips Stoppa auto tune genom att trycka valfri knapp utom ljudvolymknappen.

5.2 Radio
I huvudmenyn välj för att komma till radioläget.

Anslut hörlurarna

De medlevererade hörlurarna fungerar även som radioantenn. Se till att de är ordentligt
anslutna för att få bästa mottagning.

5.2.1 Automatisk inställning

1 Välj Auto tune i menyn Radio .

> Spelaren kommer att leta efter stationer med de starkaste signalerna och automatiskt spara upp
till 20 av dem i minnet.
Förloppsindikatorn fylls på från vänster till höger tills dess att 20 stationer har hittats, eller tills
dess att frekvensomfånget har gåtts igenom

1
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5.3.2 Uppspelning av inspelningar

Du hittar dina inspelningar när du är i läget för inspelningar.

1 I grundmenyn, välj för att komma till läget för inspelningar. Din spelare kommer att
spela upp alla dina inspelningar i alfabetisk ordning, och börjar med den senast gjorda.

2 Tryck 2; för att pausa pågående uppspelning.

3 Tryck 1 eller 2 för att spela nästa eller föregående inspelningar.

4 Tryck och håll inne 1 eller 2 för att spola den pågående uppspelningen framåt eller bakåt.

Tips Du kan pausa och starta om inspelningen när som helst med 2; .

5.2.2 Spela en förvald radiostation

1 I menyn Radio välj Snabbval.

2 Tryck 3 eller 4 för att bläddra genom och välja de förvalda radiostationerna.

3 Efter det att du har valt en förinställd radiostation, kan du med ett kort tryck på 1 / 2
byta till en annan förinställd radiostation.

4 Du kan också ställa in frekvensen på en förvald radiostation genom att trycka länge på 3 / 4.

5 Tryck kort på 3 eller 4 för att flytta ett inställningssteg, tryck länge på 3 eller 4 för att
leta efter nästa starka signal.

6 Förändringarna i frekvens visas kontinuerligt.

7 För att bekräfta och spara den inställda kanalen, tryck 2;.

5.3 Inspelningar
Med din spelare kan du göra röstinspelningar och sedan spela upp dom.

5.3.1 Att göra inspelningar

1 Tryck REC för att påbörja en röstinspelning.

> Din spelare visar inspelningens förlopp.

2 Tryck 1 för att avbryta och spara inspelningen.

> Din spelare visar sparandets förlopp. Din röstinspelning sparas i spelaren. (Filnamn:
VOICEXXX.wav där XXX är inspelningsnumret som skapas automatiskt).
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5.3.3 För över inspelningar till din dator

1 Anslut spelaren till din dator.

2 Välj din spelare i Windows Utforskaren.

> Du kommer att hitta en mapp, VOICE. Denna mapp innehåller inspelningarna.

3 Kopiera och klistra dina inspelningar på önskad plats i din dator.

5.3.4 Radera inspelningar

Inspelningar kan bara tas bort med datorn.

1 Anslut spelaren till din dator.

2 Välj din spelare i Windows Utforskaren.

3 Dubbelklicka på mappen VOICE.

4 Välj dom filer du vill ta bort, och tryck Delete på ditt tangentbord.

5.4 Belysningseffekter
Denna produkt har speciella belysningseffekter. Du kan aktivera eller deaktivera effekterna i
inställningarna för Enhetens ljuseffekter. I Ljuseffekter kan du välja Blinka, Tindra,
Hjärtslag eller Våg som den ljuseffekt du vill ha under uppspelning.

5.5 Inställningar
Du ändra inställningarna i din spelare för att passa dina behov.

1 Tryck MENU och gå till .

2 Tryck 2; för att bekräfta ditt val, och tryck 3 eller 4 för att göra andra val.

3 Tryck MENU för att lämna den gällande skärmbilden.

Inställningar Alternativ Flera alternativ Beskrivning
Spelläge Av / Repetera en / Repetera alla /

Slumpvis allt / Repetera & slumpmässig
Välj spelsättsalternativ för alla /
valda sånger.

Equalizer Av / Rock / Pop / Jazz / Klassiskt / Eget Välj den equalizerinställning
som passar bäst.

Språk Engelska, Franska, Tyska, Spanska,
Portugisiska (Brasiliansk), Portugisiska
(Europeisk), Italienska, Holländska,
Svenska, Norska, Finska, Ungerska, Ryska,
Polska, Förenklad kinesiska, Traditionell
kinesiska, Japanska, Koreanska

Välj det språk du önskar på
skärmen

Inställningar för
bildspel

Alltid på / 10 sekunder / 20 sekunder /
30 sekunder

Välj tid för belysningen.
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5.6 Använd spelaren för att spara och flytta data
Du kan använda din spelare för att förvara och flytta datafiler genom att kopiera datafiler till
din spelare med Windows Utforskaren.

Inställningar Alternativ Flera alternativ Beskrivning
Ljuseffekter På / Av Denna produkt har speciella

belysningseffekter som kan
väljas vid som ljuseffekt vid
Uppspelning. 

Uppspelningsljus Blinka / Tindra / Hjärtslag / Våg Förhandsgranska och välj
ljuseffekt vid uppspelning.
Aktivera denna inställning i
Ljuseffekter. 

Skärmsläckare Animering Välj animering eller klockan
som skärmsläckare. Klocka Lodrät / Vågrät 

Av 
Tid Välj tidsformat 12-timmars / 24-timmars Välj spelarens tidsformat 

Ställ klockan Timme / Minut / Sekund Skriv in timme, minut och
sekund för att ha rätt tid i
spelaren. 

Fabriks-
inställningar

Återställ
fabriks-
inställningar

Återställ / Ångra Välj Återställ för att rensa
inställningarna i din spelare och
återgå till fabriksinställningarna.

Radio-
inställningar

Välj frekvens
Region

Europa / Amerika / Asien Välj den region där du
använder radio
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6 Uppgradera din spelare
Din spelare styrs av ett internt program som kallas firmvare. Nya upplagor av firmware kan
bli släppta efter det att du köpte din spelare.

Ett program som heter Philips Device Manager övervakar statusen på firmware på din
spelare och meddelar dig om ny firmware finns tillgänglig. Det krävs Internetanslutning för
detta.

Installera Philips Device Manager från den medlevererade CD:n eller ladda ner den
senaste upplagan från www.philips.com/support

Efter installationen av Philips Device Manager, så kommer varje gång spelaren ansluts till
datorn, Philips Device Manager att automatiskt ansluta till Internet för att leta efter
uppdateringar.

6.1 Manuell kontroll för att se om du har
senaste varianten av Firmware

1 Anslut spelaren till din dator.

2 Starta Philips Device Manager från Start > Program > Philips Device Manager.

3 Välj din enhet.

4 Klicka Uppdatera.

> Philips Device Manager kontrollerar om en ny firmware finns tillgänglig på Internet och
installerar det I din spelare.

5 När Uppdatering klar visas på skärmen, klicka OK och koppla ifrån spelaren.

> Meddelandet Uppdaterar Firmware visas. 
Spelaren startar automatiskt om när firmware är helt uppdaterad. Din spelare är åter redo för
användning.

3

4 5

http://www.philips.com/support
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7 Svar på vanliga frågor
Om ett fel uppstår, kontrollera först tipsen på följande sidor. För vidare hjälp och
felsökningstips, titta även på våra svar på vanliga frågor på www.philips.com/support.

Hittar du inte en lösning genom att följa dessa råd, tala med din handlare eller ditt
servicecenter.

Varning Du skall under inga omständigheter försöka att reparera spelaren själv,
eftersom garantin då upphör att gälla.

Viktigt När du för första gången ansluter enheten till en PC i reparationsläge, kommer
du att få hjälp med installationen av programmet. Välj installera mjukvaran
automatiskt och klicka på Nästa och klicka sedan på Avsluta föra att fullfölja
installeringen.
Under installeringen visas ett varningsmeddelande som säger "Mjukvaran du installerar har
inte genomgått test för Windows Logo", välj "Fortsätt ändå" eftersom denna installering
inte påverkar din PC.

Det tar lång tid för min spelare att starta.
Efter ändringar i spelarens innehåll tar det längre tid att starta därför biblioteket måste
uppdateras.

Spelaren hoppar över låtar.
Den överhoppade låten är kanske skyddad. Du har kanske inte tillräckligt med rättigheter för
att spela den överhoppade låten på din spelare. Kontrollera dina musikrättigheter med
musikleverantören.

Windows hittar inte min spelare. 
Datorn måste ha Windows XP (SP2 eller bättre).

Efter överföring hittar jag ingen musik på min spelare.
Är musiken I MP3- eller WMA-format?
Andra format kan inte spelas på spelaren.

Spelaren reagerar inte på knapptryckningar, hängde sig eller har stannat.
Ta ur och stoppa åter tillbaka batteriet.

Det finns inget ljud.
Se till at hörlurarnas kontakt är ordentligt instoppad i spelarens uttag.

Min spelare visar .
Lås upp knapparna med knappen LOCK.

http://www.philips.com/support
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Min spelare har ingen ström eller är låst eller verkar död.
• Ditt batteri är kanske tömt. Ladda batteriet.

• Du har kanske inte tryckt in 2; tillräckligt länge. Tryck in 2; tills dess att välkomstbilden
med Philips syns på skärmen.

• Gör en återställning (tryck på återställningsknappen med en nål eller ett smalt verktyg).

Om ingenting fungerar, använd Device Manager för att återställa din spelare:
1 Se till att din spelare är avstängd och inte ansluten till din PC.
2 Starta Philips Device Manager vid Start > Program > Philips Device Manager >

Philips Device Manager på din PC och klicka på Repair.

3 Håll knappene 2; intryckt medan du ansluter spelaren till din dator. 

4 Håll knappen fortfarande intryckt tills dess att Philips Device Manager visar att den
befinner sig i din spelares återställningsläge.

5 Klicka på knappen Repair och följ instruktionerna från Device Manager.

6 Efter det att spelaren är reparerad, koppla loss den från din PC och starta om.

Spelaren vill inte gå igång och den verkar vara död.
Gör en återställning (tryck på återställningsknappen med en nål eller ett smalt verktyg).
Tryck på 2; för att starta spelaren.
Om detta inte hjälper: Håll 2; intryckt medan du ansluter spelaren till din PC. Starta Device
Manager, din spelare kommer automatiskt att repareras.

Spelaren visar: "Spelarproblem! Anslut till PC".
Anslut din spelaren till din PC, öppna Windows Utforskaren, öppna Min dator, välj din
spelare, högerklicka och välj Formatera. Tryck Börja för att formatera din spelare.

Spelaren visar .
Anslut spelaren till din dator. Ta bort oönskade filer, koppla loss och spela in igen.

Vissa låtar syns inte eller spelas inte av spelaren.
• Ljudfilen är kanske skadad, försök att först spela filen på din PC. Spelas inte låten, försök

att rippa den igen.

• Musik med högre bitrate än 320kbps kan inte spelas av spelaren.

• Det överhoppade spåret är kanske skyddat. Du har kanske inte tillräckligt med rättigheter
för att spela det överhoppade spåret på din spelare. Kontrollera dina musikrättigheter med
musikleverantören.

Varning Allt innehåll kommer att raderas. Säkerhetskopiera all data innan du börjar
formatera.
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* FM-radio finns bara i vissa lokala versioner.

** Uppladdningsbara batterier har ett begränsat antal laddningscykler och måste så småningom
ersättas. Batterilivslängd och antalet laddningscykler varierar beroende på användning och
inställningar.

+ 1MB = 1 million byte; tillgängligt förvaringsutrymme blir mindre.
1GB = 1 miljard byte; tillgängligt förvaringsutrymme blir mindre.
All minnesplats är inte tillgängligt eftersom visst utrymme används av spelaren.
Förvaringskapaciteten beräknas på 4 minuter per låt och 64 kbs WMA-kodning.

++ Den verkliga överföringshastigheten varierar beroende på operativsystem och
mjukvarukonfiguration.

8 Tekniska data
Strömförsörjning**
• Strömförsörjning:

Litiumpolymer internt uppladdningsbart
batteri

• 4 timmar full laddning

Mått

31,5 x 18 x 90,5mm

Skärm
• Vit OLED-skärm 64 x 128 pixlar

Ljud
• Kanalseparation

>45dB
• Equalizerinställningar:

Rock / Jazz / Pop / Klassiskt / Eget / Av
• Frekvensomfång

45-16000Hz
• Signal till brus förhållande

> 88dB
• Effekt (RMS) 

2x3mW (16X)

Audio Playback
• Kompressionsformat: MP3 (8-320kbps och

VBR ; Sampling: 8, 11.025, 16, 22.050, 24,
32, 44.1, 48kHz),
WMA (10-320kbps; Sampling: 8, 11.025,
16, 22.050, 24, 32, 44.1, 48kHz)

• ID3-tag stöd: Musik- och artistnamn

Tuner / Mottagning / Sändning

• Tunerband
FM stereo*

Lagringsmedia
• Inbyggt minneskapacitet:

SA431X 1GB NAND Flash +
SA432X 2GB NAND Flash +
SA434X 4GB NAND Flash +

Anslutningar
• Hörlurar 3.5mm, USB 2.0++

Musiköverföring
• Enhetshanterare

För att återställa och uppdatera
• Windows Media Player 11

Systemkrav
• Windows® XP (SP2 eller bättre) eller Vista
• Pentium III 800MHz processor eller bättre
• 256MB RAM
• 200MB hårddiskutrymme
• Internetanslutning
• Microsoft Internet Explorer 6.0 eller

bättre
• CD-ROM-spelare
• USB-port
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9 Ordbok
A

Album
En samlingslista med musik / bilder.

D

Digital Rights Management (DRM)
En teknologi som ger konsekvent skyddsnivå
till digitalt innehåll genom att den krypteras
med en krypteringsnyckel. Behöriga
mottagare (eller slutanvändare) måste skaffa
licens för att kunna låsa upp och bruka
produkten.

G

Grundmeny
Huvudmenyn som alltid är längst upp i
menystrukturen.

L

Låtar
Ett individuellt spår eller en distinkt bit
audioinnehåll.

M

MP3
Ett kompressionsformat känt som MPEG-1
Audio Layer 3.

R

Rippning
Att kopiera digitalt medieinnehåll från en
musik-CD. Innehållet kan ändras till ett annat
format vid rippning.

S

SuperscrollTM

Ett Philips varumärke på ett gränssnitt som
snabbar upp bläddringen i långa listor.

Synkronisering
Den process som underhåller det digitala
mediet på en bärbar enhet grundat på de
regler som specificeras av användaren. Detta
kan kräva kopiering av digitala mediefiler från
en dator till en enhet, uppdatering av
informationen på enheten eller radering av
filer på enheten.

T

Titel
Det är den största enheten på digitalt
mediainnehåll. För en CD är det namnet på
CD:n.

W

WAV
Ett digitalt medieformat för lagring av ljud.

Windows Media Audio (WMA)
En ljudfil i Windows Media Format.
Ljudinnehållet är kodat med ett av Windows
Media Audio codec.
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PHILIPS förbehåller sig rätten att göra ändringar i design och specifikation för produktförbättring
utan föregående meddelande.
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