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Yardım mı gerekiyor?
Lütfen kullanım kılavuzu, en son yazılım 
yükseltmeleri ve sıkça sorulan soruların cevapları 
gibi tüm destek belgelerine erişebileceğiniz
www.philips.com/welcome
adresini ziyaret edin.
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1 Önemli güvenlik 
bilgileri

Genel bakım
Bu belgenin çevirisi sadece referans içindir. 
İngilizce sürüm ile çevrilmiş sürüm arasında 
herhangi bir tutarsızlık olması durumunda, 
İngilizce sürüm geçerli olacaktır.
 

Dikkat

 • Hasarı veya arızayı önlemek için:
 • Ürünü, ısıtma ekipmanları veya doğrudan güneş ışığı 

nedeniyle oluşan aşırı ısıya maruz bırakmayın.
 • Ürünü veya ürünün üzerine bir şey düşürmeyin.
 • Ürünün suya sokulmasına izin vermeyin. Set içine giren 

su büyük hasara neden olabileceğinden, kulaklık yuvasını 
veya pil bölmesini suya maruz bırakmayın.

 • Çevredeki aktif cep telefonları parazite neden olabilir. 
 • Dosyalarınızı yedekleyin. Cihazınıza karşıdan yüklediğiniz 

orijinal dosyaları sakladığınızdan emin olun. Philips, 
ürünün zarar görmesi veya okunmaz hale gelmesi 
durumunda oluşacak veri kaybından sorumlu değildir. 

 • Sorunları önlemek için müzik dosyalarınızı sadece 
birlikte gelen müzik yazılımı ile yönetin (aktarım, silme, 
vb.).

 • Ürüne zarar verebileceği için alkol, amonyak, benzin veya 
aşındırıcı içeren temizleyicileri kullanmayın.

 • Piller (takılı pil paketi veya piller), gün ışığı, ateş, vb. gibi 
aşırı sıcağa maruz bırakılmamalıdır.

 • Pil yanlış takıldığında patlama tehlikesi söz konusu olur. 
Yalnızca aynı veya eşdeğer pille değiştirin.

 
Çalışma ve saklama sıcaklıkları hakkında
• Sıcaklığın her zaman 0 - 45ºC (32 - 113ºF) 

arasında olduğu bir yerde çalıştırın
• Sıcaklığın her zaman -20 - 45ºC (-4 - 

113ºF) arasında olduğu bir yerde saklayın.
• Düşük sıcaklık koşullarında pil ömrü 

kısalabilir.
 
Yedek parçalar/aksesuarlar:

Yedek parça/aksesuar siparişi için www.philips.
com/support adresini ziyaret edin.
 
İşitme Güvenliği

  
A pleine puissance, l’écoute prolongée du 
baladeur peut endommager l’oreille de 
l’utilisateur.

  
Uyarı

 • İşitme duyusunda hasar meydana gelmesi ihtimalini 
önlemek için, uzun süre boyunca yüksek sesle müzik 
dinlemeyin.

Bu oynatıcının maksimum çıkış gerilimi 150 
mV'tan yüksek değildir.
Geniş bant karakteristik gerilimi WBCV>= 75 
mV
 
Değişiklikler
Üretici tarafından izin verilmeyen değişiklikler, 
kullanıcının bu ürünü kullanma iznini geçersiz 
kılabilir.
 
Telif hakkı bilgileri
Diğer tüm markalar ve ürün adları, ilgili 
şirketlerin veya kuruluşların tescilli markalarıdır.
Internet'ten yüklenen veya ses CD'sinden 
yapılan herhangi bir kaydın yetkisiz çoğaltımı, telif 
hakları yasalarının ve uluslararası sözleşmelerin 
ihlalidir.
Bilgisayar programları, dosyalar, yayınlar ve ses 
kayıtları da dahil olmak üzere kopyalamaya 
karşı korumalı malzemenin izinsiz kopyalarının 
hazırlanması, telif hakkı ihlali anlamına gelebilir 
ve suç teşkil edebilir. Bu cihaz, bu tür amaçlarla 
kullanılmamalıdır.
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Windows Media ve Windows logosu, Microsoft 
Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve/
veya başka ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır.
 
Sağduyulu olun! Telif haklarına saygı gösterin.

  
Philips başkalarının fikri mülkiyet hakkına 
saygı gösterir ve kullanıcılarından da aynısını 
yapmalarını ister. 
Internet üzerindeki multimedya içeriği, gerçek 
telif hakkı sahibinin izni olmadan oluşturulmuş 
ve/veya dağıtılmış olabilir. 
İzinsiz içeriğin kopyalanması veya dağıtılması, 
sizinki de dahil birçok ülkede telif hakları 
yasalarını ihlal edebilir. 
Telif hakları yasalarına uymak sizin 
sorumluluğunuzdadır.
Bilgisayarınıza yüklenen video yayınlarının taşınır 
oynatıcıya kaydedilmesi ve aktarılması, sadece 
kamu malı veya uygun şekilde lisanslanmış 
içerik ile kullanım içindir. Bu tür içerikleri özel 
ve ticari olmayacak şekilde kullanabilirsiniz ve 
işin telif hakkı sahibi tarafından sağlanan telif 
hakkı açıklamalarına saygı duymalısınız. Bu tür 
açıklamalar, başka kopya yapılmaması gerektiğini 
belirtiyor olabilir. Video yayınları, kopyalamayı 
engelleyen kopya koruma teknolojisi içeriyor 
olabilir. Bu tür durumlarda kayıt fonksiyonu 
çalışmaz ve size bir mesajla bilgi verilir.
 
Veri kaydı
Philips, ürününüzün kalitesini artırmaya ve 
Philips kullanıcılarının deneyimini geliştirmeye 
adanmıştır. Bu cihazın kullanım profilini anlamak 
için cihaz, kalıcı belleğe bazı bilgiler / veriler 
kaydetmektedir. Bu veriler, kullanıcı olarak bu 
cihazı kullanırken yaşayabileceğiniz arızalar veya 
sorunları belirlemek için kullanılır. Saklanan 
veriler müzik modunda çalma süresi, radyo 
modunda çalma süresi, zayıf pil uyarısıyla kaç 
kez karşı karşıya kalındığı vb. olacaktır. Saklanan 
veriler, cihazda kullanılan içerik veya ortamı 
veya yükleme kaynaklarını göstermez. Cihazda 

saklanan veriler SADECE, kullanıcının cihazı 
Philips servis merkezine iade etmesi durumunda 
ve SADECE hata belirlemeyi ve önlemeyi 
kolaylaştırmak için alınır ve kullanılır. Saklanan 
veriler, kullanıcının ilk talebinde kullanıcıya 
sağlanacaktır.
 
Monkey's Audio decoder

a The Monkey's Audio SDK and source 
code can be freely used to add 
APE format playback, encoding, or 
tagging support to any product, free 
or commercial. Use of the code for 
proprietary efforts that don't support 
the official APE format require written 
consent of the author.

b Monkey's Audio source can be included 
in GPL and open-source software, 
although Monkey's Audio itself will 
not be subjected to external licensing 
requirements or other viral source 
restrictions.

c Code changes and improvements must be 
contributed back to the Monkey's Audio 
project free from restrictions or royalties, 
unless exempted by express written 
consent of the author.

d Any source code, ideas, or libraries used 
must be plainly acknowledged in the 
software using the code.

e Although the software has been tested 
thoroughly, the author is in no way 
responsible for damages due to bugs or 
misuse.

If you do not completely agree with all of the 
previous stipulations, you must cease using this 
source code and remove it from your storage 
device.
 
FLAC decoder
Copyright (C) 2000,2001,2002,2003,2004,2005,
2006,2007,2008,2009 Josh Coalson
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Redistribution and use in source and binary 
forms, with or without modification, are 
permitted provided that the following 
conditions are met:
• Redistributions of source code must retain 

the above copyright notice, this list of 
conditions and the following disclaimer.

• Redistributions in binary form must 
reproduce the above copyright notice, 
this list of conditions and the following 
disclaimer in the documentation and/
or other materials provided with the 
distribution.

• Neither the name of the Xiph.
org Foundation nor the names of its 
contributors may be used to endorse 
or promote products derived from this 
software without specific prior written 
permission.

 
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY 
THE COPYRIGHT HOLDERS AND 
CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS 
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, 
BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND 
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE 
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL 
THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS 
BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, 
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR 
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, 
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF 
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS 
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS 
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED 
AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, 
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, 
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR 
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT 
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF 
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH 
DAMAGE.
 

Ürünün geri dönüşümü
Ürününüz geri dönüştürülebilen ve yeniden 
kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve 
bileşenler kullanılarak üretilmiştir.
Ürünün, üzerinde çarpı işareti bulunan bir 
tekerlekli çöp kutusu simgesi taşıması, bu ürünün 
2002/96/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında 
olduğu anlamına gelir :

  
Bu ürünü kesinlikle diğer evsel atıklarla birlikte 
atmayın. Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin 
ayrı toplanması ile ilgili yerel kurallar hakkında 
bilgi edinin. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin 
doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan 
sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açılmasını 
önlemeye yardımcı olur.

Uyarı

 • Dahili pili çıkarmanız durumunda garanti geçersiz olur 
ve ürüne zarar verebilirsiniz. 

 • Aşağıdaki sökme ve atma talimatları ürünün kullanma 
ömrünün bitiminde uygulanmalıdır.

Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi 
kapsamında düzenlenen ve normal evsel 
atıklarla atılmaması gereken dahili bir yeniden 
şarj edilebilen pil kullanılmaktadır.

  
Ürününüzün çalışır durumda kalmasını ve 
güvenliğini sağlamak için, ürününüzü pilinin 
uzmanlar tarafından aşağıdaki gibi çıkarılacağı 
veya değiştirileceği resmi toplama noktalarına ve 
servis merkezlerine götürün:
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Lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki 
yerel yönetmelikler ile ilgili bilgi edinin. Pillerin 
düzgün atılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki 
olası olumsuz sonuçların ortaya çıkmasının 
önlenmesine yardımcı olur.
 
Avrupa Birliği için uyarı
Bu ürün, Avrupa Birliği radyo paraziti 
gereksinimlerine uygundur.
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2 Yeni oynatıcınız

Kutunun içindekiler
Aşağıdaki öğeleri aldığınızdan emin olun:
Oynatıcı

  
Kulaklık

  
USB kablosu

 
Hızlı başlangıç kılavuzu

 
Güvenlik ve Garanti dosyası

 
Not

 • Görüntüler sadece referans amaçlıdır. Philips, 
bildirmeksizin rengi/tasarımı değiştirme hakkını saklı tutar.

Philips GoGear audio player

Quick start guide

Safety and Warranty
Before using your set:
Check out details inside this booklet

Oynatıcı için PC yazılımı
TAP4.3 aşağıdaki PC yazılımları ile çalışabilir : 
• Songbird (PC ve oynatıcıdaki ortam 

kitaplığınızı yönetmenize yardımcı olur )
• Philips Device Manager (bellenim 

güncelleştirmeleri almanızı ve oynatıcıyı 
kurtarmanızı sağlar)

Çevrimiçi olarakSongbirdvePhilips Device 
Manageruygulamalarını edinmek için,

• PC'nizde www. philips.com/Songbird 
veya www.philips.com/support 
adresinden indirin.

Oynatıcıda yüklü dosyalar
TAP4.3 üzerinde aşağıdaki dosyalar yüklüdür:
• Kullanım kılavuzu
• Sıkça sorulan sorular

Genel Bakış

Kontroller

 
1  / Basılı tutma: cihazı açar/kapatır

Basma: ekran kilidini açar/kapatır
2 , Basma: ses düzeyini artırır/azaltır

Basılı tutma: ses düzeyini hızlı 
artırır/azaltır

3 Şarj ve veri transferi için USB 
konektörü

4 MIC Mikrofon
5 3,5 mm kulaklık konektörü
6 RESET Ekran, tuşlara basmaya yanıt 

vermiyorsa, bir tükenmez kalem 
ucu ile deliğe bastırın.

d

h

e

g
a

c

b
f

http://www.philips.com/Songbird
http://www.philips.com/support
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7 MICRO 
SD

Mikro SD kart için yuva

8 Hoparlör

Ekranlar
Ana ekran

Menü Mod İşlev
Müzik ses dosyaları çalma
Video video izleme
Resimler resim görüntüleme
FM radyo FM radyosu açma;

FM radyodan kayıt 
yapma

Metin 
okuyucu

metin dosyaları (.txt) 
okuma

Ayarlar TAP4.3 ayarlarını 
kişiselleştirme

Micro SD 
kart

Micro SD kartta 
depoladığınız ortam 
dosyalarını görüntüleyin 
veya oynatın

Kayıtlar kayıt oluşturun ya da 
dinleyin

Klasör 
görünümü

oynatıcının dahili 
depolama alanında 
depoladığınız dosyaları 
klasörlerde görüntüleyin

Ekranlarda gezinme
Ekranlarda menülere veya seçeneklere erişmek 
için simgelere dokunun. Gerekiyorsa, simgeleri 
görüntülemek için ekrana dokunun.
İşlevsel menülere ya da seçeneklere erişmek 
için,

• Simgeye ya da seçeneğe dokunun.
Önceki ekranlara dönmek için,

•  öğesine arka arkaya dokunun. 
Ana ekrana geri dönmek için,

•  tuşuna dokunun.

  
Ekranı kilitleme ve kilidini açma
TAP4.3 ürününün ekranını kilitleyin. Ekran 
üzerindeki bütün dokunma kontrollerini 
kilitleyebilirsiniz (ses kontrolleri kullanımda kalır). 
Böylece istenmeyen işlemler önlenmiştir. 
Otomatik kilit
Bir süre sonra ekran kararır ve otomatik 
olarak kilitlenir. Sürenin ayarlanması için,  > 
[Ekran ayarları] > [Ekr. kapanma zmnlayıcısı] 
seçeneğine gidin.
Ekranın manuel olarak kilitlenmesi

•  /  tuşuna basın. 
Ekran kilidinin açılması

•  /  tuşuna basın.
Duvar kağıdını seçme
Ana ekranın duvar kağıdını seçmek için,

• Ana ekrandan  >[Ekran ayarları] 
>[D. Kağıdı] seçeneğine gidin. Bir tema 
seçin. 

Kişisel duvar kağıdı ayarlamak için,
•  seçeneğine gidin. Bir resim oynatın 

ve duvar kağıdını ayarlayın. (bkz. 'Bir 
resmin duvar kağıdı olarak ayarlanması' 
sayfa 19)

Bir temadan son kişisel duvar kağıdına geçmek 
için,

•  > [Ekran ayarları] > [D. Kağıdı] 
içinde [Kişisel] öğesini seçin.

Ses seviyesi uyarısı
TAP4.3 ses yüksek bir seviyeye ulaştığında size 
uyarıda bulunabilir. İşitme duyusunda hasar 
meydana gelmesi ihtimalini önlemek için, uzun 
süre boyunca yüksek sesle müzik dinlemeyin.
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1 Ses seviyesini ayarlamak için, ses seviyesi 
düğmesi  

,  simgelerine basın.
 » Yüksek ses düzeyine ulaştığınızda bir 

açılır pencere görüntülenir.

2 Ses seviyesini artırmaya devam etmek için 
 tuşunu basılı tutun. 

• Çıkmak için  tuşunu bırakın. 
 » Açılan ekrandan kaybolana kadar 

bekleyin. Önceki ses düzeyine 
dönersiniz. 

Standı kullanma
Oynatıcının arkasındaki standı kullanın. Oynatıcıyı 
farklı bir şekilde konumlandırabilirsiniz.

  
 
1 Oynatıcının arkasında standı kaldırın. 
2 Standı tam olarak itin. 
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3 Başlarken

Şarj etme
TAP4.3, bilgisayarın USB konektörü yoluyla şarj 
edilebilecek dahili bir pile sahiptir.
USB kablosunu kullanarak TAP4.3 ürününü 
PC'ye bağlayın. 

  
Not

 • TAP4.3 ürününü bilgisayara bağladığınızda, sizden [Şarj 
et ve aktar] veya [Şarj et ve oynat] seçimini yapmanız 
istenir. Herhangi bir seçenek belirlenmezse, [Şarj et ve 
aktar] geçerli olur.

 • Şarj ettiğinizde TAP4.3 ürününden müzik dinlemek için 
şunu seçin: [Şarj et ve oynat].

Pil seviyesi göstergesi
Yaklaşık pil seviyesi, ekranda aşağıdaki şekilde 
gösterilir :

%100 %75 %50 %25 %0

 » Yanıp sönen pil ekranı, pil kapasitesinin 
düşük olduğunu gösterir. Oynatıcı tüm 
ayarları kaydeder ve 60 saniye içinde 
kapanır.

Not

 • Şarj edilebilir pillerin şarj edilme sayısı sınırlıdır. Pil ömrü 
ve şarj edilme sayısı, kullanıma ve ayarlara bağlı olarak 
değişebilir.

 • Şarj işlemi tamamlandığın şarj animasyonu durur ve  
simgesi gösterilir.

Pil gücünden tasarruf etmek ve oynatma 
süresini artırmak için TAP4.3 üzerinde 
aşağıdakileri uygulayın:

• Arka ışık zamanlayıcısını düşük 
bir değere ayarlayın (  > [Ekran 
ayarları] > [Ekr. kapanma zmnlayıcısı] 
seçeneğine gidin).

USB AC/DC adaptörü üzerinden şarj
TAP4.3'i bir USB AC/DC adaptörü (birlikte 
verilmez) yoluyla şarj etmek için güç çıkışının 5,0 
V ve 0,5 A olduğundan emin olun.

 
Oynatıcıyı kapatın veya açın
Oynatıcı açılana veya kapanana kadar  
düğmesini basılı tutun.

Otomatik bekleme ve kapanma
Oynatıcının, pil gücünden tasarruf edebilen bir 
otomatik bekleme ve kapanma özelliği vardır. 
Bekleme modunda (oynatım olmadan, herhangi 
bir düğmeye basılmadan) belirli bir süre kalırsa, 
oynatıcı otomatik olarak kapanır.
Süreyi belirlemek için,

• Ana ekrandan  >[Güç tasarruf 
modunu ayarla…] seçeneğine gidin.



11TR

4 TAP4.3 üzerinde 
bir ortam 
kitaplığı kurma

Oynatıcıdan oynatmadan önce TAP4.3 üzerinde 
bir ortam kitaplığı kurun. Bunun gibi bir kitaplık 
kurarken;

• PC ortam kitaplığınızı oynatıcıya 
aktarabilirsiniz;

• ortam kitaplığı olarak bir Micro SD 
Kart (32 GB'a kadar) kullanabilirsiniz.

PC ortam kitaplığınızdan 
aktarım
PC ortam kitaplığınızı TAP4.3 ürününe şu 
yollarla aktarabilirsiniz:
• Windows Gezgini'nde ortam dosyalarını 

sürükleyip bırakın.
Böylece ortam koleksiyonunuzu dosya 
klasörüne göre düzenleyebilirsiniz.

• Songbird ile senkronize edin
Ortam yönetme yazılımıyla çevrimiçi 
müzik mağazalarına ulaşabilir, çalma listeleri 
oluşturabilir veya müzik koleksiyonunuzu 
şarkı bilgilerine göre düzenleyebilirsiniz. 
www.philips.com/songbird adresinden 
Songbird indirin.

Windows Gezgini'nde müzik dosyalarını 
sürükleyip bırakmak için,
1 TAP4.3 cihazını bir bilgisayara bağlayın.
2 PC'de Bilgisayarım veya Bilgisayar öğesini 

tıklatın.
• TAP4.3 ürününü seçin ve dosya 

klasörleri oluşturun.
3 PC'de, ortam dosyalarını TAP4.3'teki dosya 

klasörlerine sürükleyip bırakın.
• Alternatif olarak, PC'deki dosya 

klasörlerini TAP4.3'e sürükleyip bırakın.

Micro SD kart kullanımı
TAP4.3 ürününe bir Micro SD kart takın 
(32 GB'a kadar). TAP4.3 ürününün hafızasını 
genişletebilirsiniz.

  
1 Micro SD kart yuvasının kapağını açın. 
2 SD kartı yuvaya tam olarak takın. 

Micro SD karttan çalma
• Oynatıcıda ,  veya  konumlarında, 

Micro SD karttaki desteklenen ortam 
dosyalarını bulabilir ve oynatabilirsiniz.

Alternatif olarak, 
• Ana ekranda  öğesine dokunun. Micro SD 

kartta bulunan ortam dosyalarını seçin ve 
çalın. 

Dahili depolama alanından SD karta 
dosya kopyalayın/taşıyın

1 Ana ekrandan  seçeneğine gidin.
2 Dosya veya klasörler ekranında  öğesine 

dokunun. [Kopyala] veya [Taşı] seçeneğini 
belirleyin. 

3 Seçeneklerin yanındaki onay kutusuna 
dokunun. 

http://www.philips.com/songbird
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4 [Copy [X] items to SD card] veya [Move 
[X] items to SD card] simgesine dokunun 
([X], seçilen şarkı sayısını belirtir).
 » Seçilen öğeleri SD karta kopyalayın 

veya taşıyın.
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5 Müzik
Oynatıcıdaki ortam kitaplığından müzik çalmak 
için  seçeneğine gidin.

Müzik kitaplığında tarama 
yapma

 görünümünde, müzik dosyaları tanımlayıcı 
verilere (dosya bilgileri) göre düzenlenir. Müzik 
kitaplığını şarkı bilgilerine göre tarayabilirsiniz. 

  
1 Bir kitaplık görünümü seçmek için  

öğesine dokunun. 
• Şarkıları albüm, sanatçı veya şarkı adına 

göre sıralamak için  
, , veya  seçeneğine dokunun. 
 » Müzik kitaplığı, şarkı bilgilerine göre 

sıralanır. 

2 Seçenek listesi boyunca tarama yapmak için 
sütunda parmağınızı yukarı/aşağı kaydırın.

Çalma listesi ile tarama yapma
 öğesine dokunun ve  öğesinin kitaplık 

görünümünü seçin. Burada bulabilecekleriniz 
şunlardır :

• oynatıcıda oluşturduğunuz hareketli 
çalma listeleri. 

Müzik çalma

1 Müzik kitaplığında müzik bulmak için tarama 
yapın. 

2 Bir şarkıya dokunun. 
 » Seçilen şarkının çalmaya başlar. 
 » Oynatma ekranı görüntülenir.

Çalma seçeneklerini seçme
Oynatma ekranında, oynatma seçeneklerini 
belirlemek için simgelere dokunun:

 / Kitaplık veya oynatma ekranına 
geçmek için dokunun.

 / Oynatmayı duraklatmak veya 
devam ettirmek için dokunun.

 / Şarkıları atlamak için dokunun;
Şarkı çalarken arama yapmak için 
basılı tutun.
Tekrarlama seçeneğini seçmek için 
bir ya da bir kaç kez dokunun:
Hepsini tekrarla: Seçili klasör 
içindeki bütün şarkıları tekrarlamak 
için dokunun.
Tek bir şarkıyı tekrarla: Çalan 
şarkıyı tekrarlamak için dokunun.
Seçili klasör içindeki bütün şarkıları 
rastgele bir sırada çalmak için 
dokunun.

Oynatma ekranı ve kitaplık ekranı arasında 
geçiş yapma

• Ana ekrana gitmek için  tuşuna 
dokunun;

• Oynatma ekranına dönmek için Ana 
ekrandaki  tuşuna dokunun.

Ses seçeneklerini seçme
• Oynatma ekranında, seçenekleri seçmek 

için  öğesine dokunun: 
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[FullSound] Müzik sıkıştırmada (MP3, WMA 
gibi) kaybedilen ses ayrıntılarını 
geri yükleyin.

[Ekolayzer] Ses ayarlarını istediğiniz şekilde 
tanımlayın.

[Ses sınırı] Cihazda maksimum ses 
düzeyini ayarlayın. Bu yöntemle 
daima ses düzeyini, duymanıza 
yeterli ve zararsız bir aralıkta 
tutabilirsiniz. 
Maksimum seviyeye ayarlamak 
için ses düzeyi çubuğuna 
dokunun.

Not

 • FullSound'u seçtiğinizde, ekolayzır devre dışı bırakılır.

Çalma listeleri
Bir çalma listesi ile, farklı sanatçı ve albümlerin 
şarkılarından oluşan bir listeye erişebilirsiniz.

Hareketli bir çalma listesi oluşturma
TAP4.3 üzerinde beş hareketli çalma listesi 
oluşturabilirsiniz.
Hareketli bir çalma listesi oluşturma
1  öğesine dokunun ve  öğesinin kitaplık 

görünümünü seçin.
2  simgesine dokunun ve [Yeni 

'Kullanırken çalma listesi' oluştur] 
seçeneğini belirleyin.

3 Belirtildiği gibi onaylayın.
 » Bir hareketli çalma listesi oluşturulur. 

Şarkıları çalma listesine ekleme
1 Bir şarkı çalın.
2 Oynatma ekranında,

•  simgesine dokunun ve [Çalma 
listesine ekle] seçeneğini belirleyin.

3 Bir çalma listesi seçmek için onay kutusuna 
dokunun. Belirtildiği gibi onaylayın. 

 » Seçilen şarkı çalma listesine eklenir. 
Çalma listesinden şarkı kaldırma
1 Bir şarkı çalın.
2 Oynatma ekranında,

•  simgesine dokunun ve [Çalma 
listesinden <br> kaldır] seçeneğini 
belirleyin.
 » Geçerli şarkı, tüm çalma 

listelerinden kaldırılmıştır.

Bir çalma listesini çalma

1  öğesine dokunun ve [Çalma listeleri] 
öğesinin kitaplık görünümünü seçin.
 » Çalma listelerinin bir listesi gösterilir. 

2 Bir çalma listesi ve şarkı seçmek için 
dokunun.
 » Çalma listesi, geçerli şarkıdan çalmaya 

başlar.

Şarkıları silme
Şarkıları aşağıdaki şekillerde silebilirsiniz:

• Seçilen şarkıları silme;
• Geçerli şarkıyı silme;
• Seçilen çalma listelerini silme. 

Seçilen şarkıları silmek için, 
1  simgesine dokunarak şu kitaplık 

görünümlerinden birini seçin: ,  veya .
 » Müzik kitaplığı, şarkı bilgilerine göre 

alfabetik olarak sıralanır. 

2  simgesine dokunun ve [Sil] seçeneğini 
belirleyin.

3 Şarkıların yanındaki onay kutusuna dokunun.
4 [[X] öğe sil] simgesine dokunun ([X], 

seçilen şarkı sayısını belirtir).
 » Seçilen şarkılar silinir. 

Oynatma ekranında geçerli şarkıyı silmek için,
•  simgesine dokunun ve [Sil] 

seçeneğini belirleyin.
 » Geçerli şarkı silinir.

Seçilen çalma listelerini silmek için,
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1  öğesinin kitaplık görünümünü seçmek için 
 öğesine dokunun.

2  simgesine dokunun ve [Bir çalma 
listesini silin] seçeneğini belirleyin. 
 » Çalma listelerinin bir listesi gösterilir.

3 Çalma listelerini seçmek için onay kutusuna 
dokunun. 

4 Belirtildiği gibi onaylayın. 
 » Seçilen çalma listeleri silinir. 
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6 Videolar
Oynatıcıdaki ortam kitaplığından video 
oynatmak için  seçeneğine gidin.

Video kitaplığında tarama 
yapma
Video kitaplığında, video dosyaları, metaveriler 
ile organize edilmiştir (dosya bilgisi).

Başlık ile tarama
Video kapak resimleri, başlık ve toplam oynatma 
süresi sütunları ile TAP4.3 video kitaplığı size 
video dosyaları hakkındaki bilgileri kolayca 
tarama imkanı sunar. 
1 Kitaplık görünümünü seçmek için  

simgesine dokunun.
 » Video kitaplığı, başlığa göre sıralanır. 

2 Seçenek listesi boyunca tarama yapmak için 
sütunda parmağınızı yukarı/aşağı kaydırın.

Videoların oynatılması

1 Video kitaplığında video bulmak için tarama 
yapın. 

2 Bir videoya dokunun. 
 » Seçilen videonun oynatılması başlar. 
 » Oynatma ekranı görüntülenir.

Çalma seçeneklerini seçme
Oynatma ekranında, oynatma seçeneklerini 
belirlemek için simgelere dokunun:

• Gerekirse, simgeleri görüntülemek için 
ekrana dokunun.

 / Kitaplık veya oynatma ekranına 
geçmek için dokunun.

 / Oynatmayı duraklatmak veya 
devam ettirmek için dokunun.

 / Başlıkları atlamak için dokunun.
 / Tam ekrandan normal görünüme 

geçmek için dokunun.

Belirli bir bölümü arama

  
• Oynatma ekranında, ilerleme çubuğuna 

dokunun. 
 » Video oynatımı, seçilen konuma atlar.

Ana ekrana ya da önceki ekrana geçiş 
yapma
• Ana ekrana gitmek için  tuşuna dokunun.
• Önceki ekrana gitmek için  tuşuna 

dokunun.

Ses seçeneklerini seçme
• Oynatma ekranında,  öğesine dokunarak 

Surround for movies seçeneğini seçin (film 
oynatma için surround ses).

Parlaklık seviyesini seçme
• Oynatma ekranında,  öğesine dokunarak 

[Parlaklık] seçeneğini seçin. Bir seçenek 
seçmek için kaydırıcıyı sürükleyin. 

Videoların silinmesi

1 Kitaplık görünümünü seçmek için  
simgesine dokunun.

2  simgesine dokunun ve [Sil] seçeneğini 
belirleyin.

3 Seçenekleri seçmek için onay kutusuna 
dokunun.

4 Belirtildiği gibi onaylayın. 
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 » Seçilen öğeler silinir. 
Alternatif olarak, 

• Bir video oynatın.  simgesine 
dokunun ve [Sil] seçeneğini belirleyin.
 » Geçerli video silinir.
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7 Fotoğraflar
Oynatıcıdaki ortam kitaplığından fotoğraf 
görüntülemek için  seçeneğine gidin.

Resim kitaplığında tarama 
yapmak
Resim kitaplığında, resim dosyaları albüme veya 
dosya klasörüne göre organize edilir. 

Albüm ile tarama

1 Kitaplık görünümünü seçmek için  
simgesine dokunun.

2 Bir albüm veya klasör seçmek için dokunun.
 » Klasördeki resimler küçük resimler 

olarak gösterilirler. 

3 Küçük resimlerde tarama yapmak için 
parmağınızı aşağı/yukarı kaydırın.

4 Resmi görüntülemek için bir küçük resme 
dokunun. 

Resimleri görüntüleme

1  seçeneğinde, seçilen bir resmi 
görüntülemek için dokunun. 
 » Oynatma ekranı görüntülenir. 

2 Bir resmi seçmek için parmağınızı sola/sağa 
kaydırın.

  
Resimleri tek tek görüntülemek için

•  tuşuna dokunun.
Alternatif olarak,

•  simgesine dokunun ve [Slayt 
gösterisini başlat] seçeneğini belirleyin.

Çalma seçeneklerini seçme

  
Oynatma ekranında, oynatma seçeneklerini 
belirlemek için simgelere dokunun:

• Gerekirse, simgeleri görüntülemek için 
ekrana dokunun.

 / Kitaplık veya oynatma ekranına 
geçmek için dokunun.

 / Slayt gösterisini başlatmak/
durdurmak/devam ettirmek için 
dokunun.

 / Resimleri atlamak için dokunun.

Slayt gösterisi ayarlarını seçme
• Oynatma ekranı üzerinde,  tuşuna basın 

ve [Slayt gösterisi ayarları] öğesini seçin: 
[Slayt gösteri efekti]: İki slayt arasındaki 
geçiş modunu ayarlar.



19TR

[Set Time per slide]: Bir slayttan diğerine 
geçişteki zaman aralığını ayarlar.
[Tekrar]: Seçilen klasör içindeki resimleri 
tekrar ederek görüntüler. 
[Rastgele]: Seçilen klasördeki resimleri 
rastgele bir sırayla görüntüler. 

Fotoğrafların görüntülenmesi
Resimleri yakınlaştırma 
1 Oynatma ekranında, yakınlaştırma kontrol 

çubuğunu göstermek için  öğesine 
dokunun.

2 İz topunu sürükleyerek resmi yakınlaştırın/
uzaklaştırın. 

3 Genişletilmiş bir resimde, resmi yatay 
kaydırmak için parmağınızı kaydırın.

4 Normal boyuta dönmek için ekrana 
dokunun.

  
Resmi döndürmek için, 

• Resmi saat yönünde 90 derece 
döndürmek için  simgesine dokunun.

Bir resmin duvar kağıdı olarak 
ayarlanması
Bir resmi Ana ekranın duvar kağıdı olarak 
ayarlamak için,
1 Resmi görüntülemek için dokunun. 

a b

c

2 Oynatma ekranı üzerinde,  tuşuna basın 
ve [Duvar kağıdı yap] öğesini seçin.

3 Resmin bir bölümünü seçmek için:
• İz topunu sürükleyerek resmi 

yakınlaştırın;
• büyütülmüş resim boyunca gezinmek 

için parmağınızı kaydırın.

  
4 [Duvar kağıdı yap] tuşuna dokunun.

İpucu

 •  > [Ekran ayarları] > [D. Kağıdı] öğelerini kullanarak 
da duvar kağıdını ayarlayabilirsiniz.

Favori resimler
[Sık Kullanılan fotoğraflar] klasörüyle, farklı 
albümlerde yer alan favori resimlerinize 
erişebilirsiniz.

Favorilere resim ekleme
Favorilere seçilen resimleri ya da albümleri 
ekleme
1 Kitaplık görünümünü seçmek için  

simgesine dokunun.
2 Kitaplık ekranında,

•  simgesine dokunun ve [Sık 
Kullanılanlar''a ekle] seçeneğini 
belirleyin.
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 » Her albümün ve albümün altındaki 
her resmin yanında onay kutuları 
görüntülenir.

3 Seçeneklerin yanındaki onay kutusuna 
dokunun. Belirtildiği gibi onaylayın. 
 » Seçilen albüm ve resimler [Sık 

Kullanılan fotoğraflar] konumuna 
eklenir.

Geçerli resmi Favorilere ekleme
1 Bir resmi görüntüleyin. 
2 Oynatma ekranında,  öğesine dokunun 

ve [Sık Kullanılanlar''a ekle] seçeneğini 
seçin.
 » Geçerli resim şuraya eklendi: [Sık 

Kullanılan fotoğraflar].

Favorilerden resim kaldırma
Favorilerden seçilen resimleri kaldırma
1 Kitaplık görünümünü seçmek için  

simgesine dokunun.
2 Kitaplık ekranında,

•  simgesine dokunun ve [Sık 
Kullanılanlar' klasöründen kaldır] 
seçeneğini belirleyin.
 » Klasörün altındaki her resmin 

yanında onay kutusu görüntülenir.

3 Seçeneklerin yanındaki onay kutusuna 
dokunun. Belirtildiği gibi onaylayın. 
 » Seçilen resimler Favoriler klasöründen 

kaldırılır.
Favorilerden geçerli resmi kaldırma
1 Bir resmi görüntüleyin. 
2 Oynatma ekranında,  öğesine dokunun 

ve [Sık Kullanılanlar' klasöründen kaldır] 
seçeneğini seçin.
 » Geçerli resim Favoriler klasöründen 

kaldırılır.

Fotoğrafların silinmesi
Resimleri aşağıdaki şekillerde silebilirsiniz:

• Resimlerin albüme/ klasöre göre 
silinmesi;

• Seçilen resimlerin silinmesi.
Seçilen albümleri, klasörleri ya da resimleri 
silmek için,
1 Kitaplık görünümünü seçmek için  

simgesine dokunun.
2  simgesine dokunun ve [Resmi sil] 

seçeneğini belirleyin.
3 Seçeneklerin yanındaki kutucuğa dokunun:

• Bir albümün altındaki tüm resimleri 
silmek için albümü seçin;

• Silmek istediğiniz resimleri seçin.
4 [[X] öğe sil] öğesine dokunun ([X], seçilen 

öğelerin sayısını belirtir).
 » Seçilen öğeler silinir. 

Oynatma ekranında geçerli resmi silmek için,
1  simgesine dokunun ve [Resmi sil] 

seçeneğini belirleyin.
2 Belirtildiği gibi onaylayın.

 » Geçerli resim silinir.

İpucu

 • Albümleri ya da resimleri sildiğinizde, onları aynı 
zamanda [Sık Kullanılan fotoğraflar] klasöründen de 
kaldırırsınız.
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8 FM radyo
Not

 • Radyo istasyonlarına ayarladığınız zaman, verilen 
kulaklıkları takın. Kulaklıklar anten işlevi görürler. Daha iyi 
alım için, kulaklık kablosunu farklı yönlere çevirin.

Radyo istasyonlarının 
ayarlanması

Otomatik ayar

1 Ana ekrandan  seçeneğine gidin. 
 » En son çalınmış olan istasyon 

çalmaya başlar. 

2 Hafızaya alınmış bir istasyonu seçmek üzere 
ön ayarlı istasyonların kitaplık görünümünü 
seçmek için  öğesine dokunun. Hafızaya 
alınmış bir istasyonu dinlemek için dokunun.

  
 » Oynatma ekranı görüntülenir. 

Otomatik ayarı yeniden başlatmak için,
1 Oynatma ekranı üzerinde,  tuşuna basın 

ve [Otomatik ayar] seçeneğini seçin. 
 » 20 istasyona kadar, bulunan 

istasyonlar önceden ayarlanmış olarak 
kaydedilenlerin yerine kaydedilirler. 

2 Sesi kapatmak/açmak için  /  öğesine 
dokunun.

  
İpucu

 • Yeni bir yere geldiğinizde, (yeni bir şehir ya da ülke gibi) 
daha iyi alım için otomatik ayarı yeniden başlatın.

Manuel ayar
Bir frekans aramak için Manuel ayarı kullanın.
1 Ana ekrandan  seçeneğine gidin.

 » En son çalınmış olan istasyon 
çalmaya başlar.

2 Radyo çalma ekranında bir frekans arayın:
• Frekans çubuğunda parmağınızı sola/

sağa kaydırın. 

  
3 Sesi kapatmak/açmak için  /  öğesine 

dokunun.
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Hafızaya alınmış istasyonları 
kaydetme
TAP4.3 üzerinde, 20 adete kadar istasyonu 
hafızaya alabilirsiniz. 
1 Bir radyo istasyonu ayarlayın.
2 Radyo çalma ekranı üzerinde,  tuşuna 

basın ve [Hafızaya kaydet] seçeneğini seçin.
 » İstasyon hafızası listesi görüntülenir

3 İstasyonu kaydetmek için bir konuma 
dokunun. Belirtildiği gibi onaylayın. 
 » Geçerli istasyon, seçilen konuma 

kaydedilir.
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9 Kayıtlar

Kayıt yapın
TAP4.3 ürünü ile:
• yerleşik mikrofon sayesinde sesleri ya da 

insan seslerini veya
• oynatıcı üzerinde radyo çaldığı zaman 

radyo programlarını kaydedebilirsiniz.

Sesleri kaydetme

1 Ana ekrandan  seçeneğine gidin.
2 Kayıt ekranına geçmek için  simgesine 

dokunun.
3 Mikrofonun, ses kaynağına yakın 

olduğundan emin olun.
4 Kaydı başlatmak, duraklatmak veya 

durdurmak için aşağıdakileri yapın.

 / Kaydı başlatmak, duraklatmak veya 
devam ettirmek için dokunun.
Kaydı durdurmak için dokunun.

 »  Kayıtlar,  > Kayıtlar > Ses konumuna 
kaydedilir. (Dosya adı formatı: REC-
00000000-XXX.MP3; burada XXX 
otomatik olarak oluşturulan kayıt 
numarasıdır.)

5 Kaydedilenler kitaplığına geçmek için  
öğesine dokunun.

FM radyodan kayıt
FM radyoyu dinlerken radyo programlarını 
kaydedin.
1  'de, bir radyo istasyonu ayarlayın. 
2 Radyo çalma ekranında, kayıt ekranına 

geçmek için  simgesine dokunun. 
 » Kayıt başlar.

3 Kaydı duraklatmak, devam ettirmek veya 
durdurmak için aşağıdakileri yapın.

 / Kaydı duraklatmak veya devam ettirmek 
için dokunun.
Kaydı durdurmak için dokunun.

 »  Kayıtlar, otomatik olarak  > Kayıtlar 
> FM konumuna kaydedilir. (Dosya 
adı formatı: FMREC -00000000-XXX.
MP3; burada XXX otomatik olarak 
oluşturulan kayıt numarasıdır.)

Kayıtları çalma

1 Ana ekrandan  seçeneğine gidin.
2 Kitaplık ekranına geçmek için  simgesine 

dokunun.
 » Kaydedilenler kitaplığında bulunan 

kayıtlar gösterilir.

3 Çalmayı başlatmak üzere bir kayda 
dokunun.
 » Oynatma ekranı görüntülenir. 

Oynatma ekranında, oynatma seçeneklerini 
belirlemek için simgelere dokunun:

 /  / Kitaplık, oynatma veya kayıt 
ekranına geçmek için dokunun.

 / Oynatmayı duraklatmak veya 
devam ettirmek için dokunun.

 / Dosyaları atlamak için dokunun;
Geçerli dosya içinde arama 
yapmak için basılı tutun.

Kayıtların silinmesi

1  konumunda, kitaplık ekranına geçiş 
yapmak için  öğesine dokunun.

2 Kayıt listesinde, 
•  simgesine dokunun ve [Sil] 

seçeneğini belirleyin.
3 Seçenekleri belirlemek için onay kutusuna 

dokunun.
4 Belirtildiği gibi onaylayın. 
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 » Seçilen öğeler silinir. 
Alternatif olarak, 
1 Bir kaydı çalın. 
2 Oynatma ekranında,  simgesine dokunun 

ve [Sil] seçeneğini belirleyin.
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10 Metin okuyucu
Oynatıcıdaki ortam kitaplığından metin 
dosyalarını (.txt) görüntülemek için  seçeneğine 
gidin.

Metin dosyalarının okunması

1 Kitaplık görünümünü seçmek için  
simgesine dokunun. 
 » Metin dosyaları bir liste olarak 

görüntülenir.

2 Seçenek listesi boyunca tarama yapmak 
için parmağınızı yukarı/aşağı kaydırın. 
Görüntülemeyi başlatmak için bir seçeneğe 
dokunun.

3 Sayfaları çevirmek için parmağınızı sağa/sola 
kaydırın.

  
 
Yazı tipi boyutunu büyütmek veya küçültmek 
için,

• Oynatma ekranında, bir seçeneği 
belirlemek için  simgesine dokunun. 
Gerekiyorsa, oynatma ekranına gitmek 
için  simgesine dokunun.

Bir yer imi eklemek için,
• Sayfanın köşesindeki  simgesine 

dokunun.
 » Geçerli sayfanın köşesi kıvrılır. 

• Yer imini kaldırmak için  simgesine 
tekrar dokunun.

  
Yer imi eklenen bölüme gitmek için,

• Oynatma ekranında,  simgesine 
dokunun ve [Yer imine git] seçeneğini 
belirleyin. Bir seçenek seçin.

Metin dosyalarını silme

1 Kitaplık görünümünü seçmek için  
simgesine dokunun.

2  simgesine dokunun ve [Sil] seçeneğini 
belirleyin.

3 Seçenekleri seçmek için onay kutusuna 
dokunun.

4 Belirtildiği gibi onaylayın. 
 » Seçilen öğeler silinir. 
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11 Klasör 
görünümü

Oynatıcının dahili depolama alanındaki dosyaları 
görüntülemek ve çalmak için  seçeneğine gidin.
Dosyaları dahili depolama alanından SD karta 
kopyalamak/taşımak için, 

• Dosyalar ya da klasörler ekranında  
öğesine dokunun ve seçenekleri seçin. 
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12 SD kartı
Micro SD kartta depoladığınız ortam dosyalarını 
görüntülemek ve oynatmak için  seçeneğine 
gidin. 
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13 Ayarlar
Ana ekrandan ayarlarınızı seçmek için  öğesine 
gidin. 

• Seçmek için bir seçeneğe dokunun;
• Önceki ekrana gitmek için  tuşuna 

dokunun.

Güç tasarrufu modunu 
ayarlama
Bekleme modunda (oynatım olmadan, herhangi 
bir düğmeye basılmadan) belirli bir süre kalırsa, 
oynatıcı otomatik olarak kapanır.

• [Güç tasarruf modunu ayarla…] 
seçeneğinde, bir seçenek seçmek için 
dokunun. 
 » Belirlenen süre geçtikten sonra, 

cihaz otomatik olarak kapanır. 

Uyku zamanlayıcısı
Çalma sırasında veya boştayken, belirli bir süre 
sonra TAP4.3 otomatik olarak kapanabilir. 

• [Uyku zamanlayıcısı] seçeneğinde, bir 
seçenek seçmek için dokunun. 
 » Belirlenen süre geçtikten sonra, 

cihaz otomatik olarak kapanır. 

Ekran ayarları
[Ekran ayarları] seçeneğinde, görüntü 
seçeneklerinizi belirleyin:

[Parlaklık] Görüntü parlaklığını seçmek için 
kaydırıcıyı sürükleyin.

[Ekr. 
kapanma 
zmnlayıcısı]

Belirlenen süre geçtikten sonra 
ekran otomatik olarak kapanır. 
Pil gücünden tasarruf etmek için 
düşük bir değer seçin.

[Duvar 
Kağıdı]

Bir tema seçin. Veya [Kişisel] 
seçeneğini seçerek  içinde 
ayarladığınız kişisel duvar kağıdına 
geçiş yapın.

Dokunmatik panel kalibrasyonu
TAP4.3 üzerinde bir seçenek seçin. 
Dokunmatik ekranın kalibre edilmesiyle birlikte, 
dokunuşlarınız görüntü ekranında kesin olarak 
konumlanır.
1 Kalibrasyonu başlatmak için [Dokunmatik 

panel kalibrasyonu] seçeneğine dokunun. 
2 Kalibrasyonu tamamlamak için, ekrandaki 

talimatları uygulayın.

Dil
[Dil]'de, oynatıcı için bir dil seçin.

Bilgi
[Bilgi] içinde cihaz hakkında aşağıdaki bilgileri 
öğrenin:

[Kapasite:] hafıza boyutu
[Boş alan:] mevcut alan
[SD kart 
kapasitesi:]

oynatıcıya yerleştirilen SD kartın 
hafıza boyutu

[SD kart 
boş alan:]

oynatıcıya yerleştirilen SD kartın 
boş alanı

[Bellenim 
sürümü:]

geçerli bellenim sürümü. Destek 
web sitesinden bellenimi 
güncellerken bellenim sürümünü 
kontrol edin.

[Model:]  tam ürün adı. Destek web 
sitesinden bellenimi güncellerken 
tam ürün adını kontrol edin

[CTN]   model numarası
 

[Destek 
sitesi:]

  cihaz için destek veren web 
sitesi
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Cihazı formatla
TAP4.3 ürününü biçimlendirin. Oynatıcıda 
depolanmış olan bütün veriyi kaldırdınız.

• [Cihazı formatlayın] seçeneğine 
dokunun ve belirtildiği gibi [Evet] 
seçeneğine dokunun. 

Fabrika ayarları
[Fabrika ayarları]'de, oynatıcıyı fabrika ayarlarına 
geri yükleyin. Oynatıcıya aktarılan dosyalar 
korunur. 
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14 Philips Device 
Manager ile 
bellenimi 
güncelleştirme

Philips Device Manager'ı Yükleme

 
1 TAP4.3 cihazını bir bilgisayara bağlayın.
2 Bilgisayarınızda, Bilgisayarım (Windows XP 

/ Windows 2000) / Bilgisayar (Windows 
Vista / Windows 7 / 8) öğesini seçin.

3 Philips GoGear TAP4.3 simgesini sağ 
tıklatın. Philips Device Manager'ı Yükle 
seçeneğini seçin.
• Ya da Philips GoGear TAP4.3 

simgesine tıklayın. installer.exe üzerine 
çift tıklayın. 

4 Yazılımın kurulumunu tamamlamak için, 
ekrandaki talimatları takip edin.

Not

 • Kurulum, lisans şartlarını kabul etmenizi gerektirir.

Bellenim güncellemelerini denetleme
1 Bilgisayarınızın İnternet'e bağlı olduğundan 

emin olun.
2 Philips Device Manager uygulamasını 

başlatın.
 » Bir iletişim kutusu görüntülenir.

3 TAP4.3 ürününü PC'nize bağlayın.
 » Cihaz bağlandığında, metin kutusunda 

"SA4TP4XX" görüntülenir. 
 » Cihazın mevcut bellenim sürümünü 

görebilirsiniz. 

 
4 Bellenim güncellemelerini denetlemek için, 

a Philips Device Manager iletişim 
kutusunu kapatın.

b PC ekranının altında  simgesini 
sağ tıklayıp Güncellemeleri denetle 
seçeneğini belirleyin.

 
 » Philips SA4TP4XX Device 

Manager güncellemeleri 
İnternet'ten denetler.

Bellenimi güncelleştirme
1 Bellenim güncellemesi varsa, ekrandaki 

talimatları izleyerek bellenimi indirip 
yükleyin. 

2 TAP4.3 ile bilgisayarın bağlantısını kesin.
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 » Bellenim güncellendikten sonra, TAP4.3 
yeniden başlatılır ve tekrar kullanıma 
hazır olur.



32 TR

15 Sorun giderme
TAP4.3 düzgün çalışmıyorsa veya ekran 
donuyorsa, veri kaybı olmadan cihazı 
sıfırlayabilirsiniz:
TAP4.3 cihazını nasıl sıfırlarım?
 • TAP4.3 ürünündeki sıfırlama deliğine bir 

kalem ucu veya benzeri bir nesne sokun. 
Oynatıcı kapanana kadar basılı tutun.

 • Sıfırlama seçeneği başarısız olursa, TAP4.3 
cihazını Philips Device Manager üzerinden 
kurtarın:

1 PC'nizde Philips Device Manager 
uygulamasını başlatın.

2 Kurtarma moduna girin: 

a TAP4.3 ürününü kapatın.

b Ses düzeyi düğmesini  basılı tutun 
ve ardından TAP4.3 ürününü PC'nize 
bağlayın.

c Philips Device ManagerTAP4.3 
ürününü tanıyana ve kurtarma 
moduna girene kadar tuşu basılı tutun.

3 Kurtarma işlemini başlatın:

a Philips Device Manager seçeneğinde, 
Onar tuşuna tıklayın. Kurtarma 
işlemini tamamlamak için ekrandaki 
talimatları uygulayın.

b Kurtarma tamamlandığında, TAP4.3 
cihazını bilgisayarınızdan çıkarın.

4 TAP4.3 cihazını yeniden başlatın.
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16 Teknik veriler
Güç

• Güç kaynağı: 1050 mAh Li-ion polimer 
dahili şarj edilebilir pil

• Oynatma süresi¹ 
Müzik: en fazla 20 saat
Video: en fazla 4 saat
Radyo: 25 saate kadar

Yazılım
• Philips Device Manager: Oynatıcının 

bellenimini güncellemek ve oynatıcıyı 
kurtarmak için

• Songbird: müzik aktarmak³ için
Bağlanabilirlik

• Kulaklık 3,5 mm 
• Yüksek hızlı USB 2.0

Ses
Kulaklık:

• Kanal ayırma: >35 dB
• Frekans Tepkisi: 45 Hz - 16 kHz
• Çıkış gücü (RMS): 2 x 2,4mW
• Sinyal-parazit oranı: > 80 dB

Müzik çalma
• MP3 bit hızları: 8 - 320 kps ve VBR
• MP3 örnekleme hızları: 8, 11,025, 16, 

22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz
• WMA bit hızları: 5 - 192 kbps ve VBR
• WMA örnekleme hızları: 8, 11,025, 16, 

22,050, 32, 44,1, 48 kHz
• ID3 etiket desteği

Video oynatma
• MPEG4 SP: En fazla 2 Mbps, 720 x 560 

piksel, 25 fps 
• MP4 (AVI)/ MPEG4 AVC/ H.264: .avi/.

mp4 için en fazla 4 Mbps, 720 x 576 
piksel, 25 fps

• RMVB: En fazla 2 Mbps, 1280 x 720 
piksel, 25 fps

• WMV9: En fazla 1 Mbps, 640 x 480 
piksel, 25 fps

Depolama ortamı
• Dahili hafıza kapasitesi²: SA4TP4 4 GB 

NAND Flash, SA4TP4 8 GB NAND 
Flash

Ortam aktarımı³
• Songbird (senkronizasyon)
• Windows Gezgini (sürükle ve bırak)

Ekran
• Dokunmaya duyarlı renkli LCD 
• 480 x 272 piksel
• 262 k renk

Not

 • Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.
 • ¹ Şarj edilebilir pillerin şarj edilme sayısı sınırlıdır. Pil ömrü 

ve şarj edilme sayısı, kullanıma ve ayarlara bağlı olarak 
değişebilir. 

 • ² 1GB = 1 milyar bayt; kullanılabilir depolama alanı daha 
azdır. Hafızanın bir kısmı cihaz için ayrılacağından, tam 
hafıza kapasitesi kullanılamayabilir. Depolama kapasitesi, 
şarkı başına 4 dakika ve 128 kbps MP3 şifreleme 
değerlerine dayanarak belirtilmiştir.

 • ³ Aktarım hızı işletim sistemine ve yazılım 
konfigürasyonuna bağlıdır.

Desteklenen müzik dosyası 
formatları
TAP4.3 aşağıdaki müzik formatlarını destekler :
• MP3
• WMA
• WAV
• Flac
• Ape

Desteklenen video dosyası 
formatları
TAP4.3 aşağıdaki video formatlarını destekler :
• MPEG4 SP
• MP4 (AVI)/ MPEG4 AVC/ H.264
• RMVB
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Desteklenen resim dosyası 
formatları
TAP4.3 aşağıdaki resim formatlarını destekler :
• JPEG
• BMP

PC gereksinimleri
• Windows® XP (SP3 veya üzeri) / Vista / 

7/ 8
• Pentium III 800 MHz işlemci veya üzeri
• 512 MB RAM
• 500 MB sabit disk alanı
• Internet bağlantısı
• Windows® Internet Explorer 6.0 veya 

üzeri
• USB bağlantı noktası
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