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További segítségre van szüksége?
Kérjük, látogasson el a

oldalra, ahol megtalálhatja a szükséges 
segédanyagokat, felhasználói kézikönyveket, 

aktuális szoftverfrissítéseket és válaszokat a 
gyakran feltett kérdésekre.
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1 Fontos 
biztonsági 
tudnivalók

Általános karbantartás
A dokumentum fordítása csupán tájékoztató 

Ha eltérések tapasztalhatók az angol verzió 
és a fordítás között, minden esetben az angol 
verzióban foglaltak érvényesek.
 

Vigyázat

 
érdekében:

 A terméket ne tegye ki közvetlen napfénynek vagy 

 Ügyeljen rá, hogy ne ejtse el a terméket, illetve ne ejtsen 
rá semmilyen tárgyat.

 Ne merítse vízbe a terméket. Ne érje víz a fülhallgató 
csatlakozóját és az akkumulátortartó rekeszt sem, mivel 
a készülékbe szivárgó víz súlyos károsodást okozhat.

 
interferenciát okozhatnak. 

 Készítsen biztonsági mentést a fájlokról. Ügyeljen rá, 

A Philips semmilyen, a készülék károsodásából vagy 

nem vállal. 
 

(átvitel, törlés stb.) kizárólag a mellékelt zenei szoftverrel 
végezze.

 Ne használjon alkohol-, ammónia-, benzin- vagy hígító-
tartalmú tisztítószereket, mert ezek károsíthatják a 
terméket.

 Az elemeket és elemcsomagokat óvja a magas 

 Ha az akkumulátort rosszul helyezi be, felrobbanhat. 

Megjegyzés

 Az elemeket és elemcsomagokat óvja a magas 

 Ha az akkumulátort rosszul helyezi be, felrobbanhat. 

 

A készüléket 0 és 45 ºC közötti 

A készüléket -20 és 45 ºC közötti 

élettartama csökkenhet.
 

Cserealkatrészek/tartozékok rendeléséhez 
látogasson el a www.philips.com/support 
weboldalra.
 
Fejhallgató biztonságos használata

  

 
Figyelem

 A halláskárosodás elkerülése érdekében ne hallgassa a 

A lejátszó maximális kimeneti feszültsége 
maximum 150 mV.

>= 75 
mV
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A gyártó által jóvá nem hagyott módosítások 
semmissé tehetik a felhasználó jogait a termék 

 

Az összes többi márkanév és terméknév 

vagy szervezetek tulajdonát képezi.

és a nemzetközi törvények megsértését jelenti.
Másolásvédett anyagokról (beleértve 
a számítógépes programokat, fájlokat, 
közvetítéseket és hangfelvételeket) készített 

ilyen célokra.
A Windows Media és a Windows logó a 
Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett 
védjegye az Egyesült Államokban, illetve más 
országokban.
 

  
és felhasználóit is erre kéri. 

tulajdonosának engedélye nélkül hozták létre, 
illetve terjesztik. 
Más tulajdonában álló tartalom másolása vagy 
terjesztése számos országban (beleértve az 

törvények megsértését jelentheti. 

engedélyezett videofolyamok felvétele és 
átvitele ajánlott. Ez a tartalom kizárólag 
magáncélra használható, kereskedelmi célra 

jogainak tulajdonosa által meghatározott 
esetleges utasításokat. Ilyen utasítás lehet 
például a további másolatok készítésének 
tilalma. A videofolyamok a további másolást 
megakadályozó védelmi technológiával lehetnek 

 

javítása és a Philips felhasználók élményének 
fokozása mellett. A készülék használati 

információkat / adatokat naplóz az eszköz nem 

által a használat során tapasztalt hibák vagy 
problémák azonosítására és észlelésére 
szolgálnak. Tárolásra kerül például a lejátszás 
hossza zene és tuner módban, az akkumulátor 
lemerüléseinek száma stb. A tárolt adatok nem 
tartalmaznak információt arra vonatkozóan, 

lejátszására használta a készüléket, és hogy 
honnan származtak a letöltések. A készüléken 
tárolt adatokat a Philips KIZÁRÓLAG akkor 
nyeri ki és használja fel, ha a vásárló visszaviszi a 
terméket az egyik Philips szervizközpontba; az 
adatok CSAK hibák diagnosztizálásához, illetve 

felhasználásra. A tárolt adatokat a Philips az 
ügyfél kérésére azonnal átadja.
 
Monkey's Audio decoder

a The Monkey's Audio SDK and source 
code can be freely used to add 

or commercial. Use of the code for 

consent of the author.

b Monkey's Audio source can be included 

although Monkey's Audio itself will 
not be subjected to external licensing 
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restrictions.

c 
contributed back to the Monkey's Audio 

consent of the author.

d 

software using the code.

e Although the software has been tested 

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,

 
Redistribution and use in source and binary 

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 

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.
 

A termék újrahasznosítása

alkatrészek felhasználásával készült, amelyek 
újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.
A terméken található áthúzott kerekes kuka 
szimbólum azt jelenti, hogy a termék megfelel a 

 
Ne kezelje a készüléket háztartási hulladékként. 
Tájékozódjon az elektromos és elektronikus 
készülékek hulladékkezelésére vonatkozó helyi 

az emberi egészség károsodását.
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Figyelem

 A beépített akkumulátor eltávolítása a garancia 
elveszítését vonja maga után és használhatatlanná teheti 
a terméket. 

 
csak a termék élettartamának lejártával kell végrehajtani.

A termék tartalmaz egy, a 2006/66/EK 

háztartási hulladékként kezelni.

  
szervizközpontba, ahol szakember eltávolítja az 
akkumulátort az ábrán látható módon:

 
Tájékozódjon az akkumulátorok 
hulladékkezelésére vonatkozó helyi 

és az egészségre kifejtett káros hatás.
 

részére
Ez a termék megfelel az Európai 
Unió rádióinterferenciára vonatkozó 
követelményeinek.
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2 Az Ön új 
lejátszója

A doboz tartalma

tartozékok:
Lejátszó

  
Fülhallgató

  
USB-kábel

 
Gyors üzembe helyezési útmutató

  
Biztonsági és jótállási füzet

 
Philips GoGear audio player

Quick start guide

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

Megjegyzés

 A képek csak illusztrációs célokat szolgáltatnak. A 
Philips fenntartja a jogot, hogy a termék színét vagy 
formatervezését értesítés nélkül megváltoztassa.

A VIDEO4.3
 (a számítógépen 

és a lejátszón segít a médiakönyvtár 
kezelésében)

frissítéseinek beszerzésében, és a lejátszó 
helyreállításában)

Songbirdés  , online 
forrásokból

A számítógépére töltse le innen: www. 
philips.com/Songbird vagy innen: www.
philips.com/support.

A lejátszóra feltöltött fájlok
A VIDEO4.3 az alábbi fájlokat tartalmazza:

Felhasználói kézikönyv

Áttekintés

  
a 

Nyomva tartás: a készülék be- és 
kikapcsolása

zár feloldása

g

c

f

d
a

h

i
e

b

http://www.philips.com/Songbird
http://www.philips.com/Songbird
http://www.philips.com/support
http://www.philips.com/support
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b 
visszalépés egy szinttel vagy kilépés

, 

fájlra
Megnyomás és lenyomva tartás: Az 

visszafelé ugrás

Megnyomva: opciók kiválasztása vagy 
lejátszás/szünet/folytatás

Az opciók menü megjelenítése

c Hangsugárzó

d MICRO SD
Micro SD-kártya nyílás

e RESET
Nyomja be a mélyedést egy golyóstoll 

gombok megnyomására

f 

g MIC
Mikrofon

h USB-csatlakozó töltéshez és 
adatátvitelhez

i 

csökkentése
Nyomva tartás: gyors csökkentés/
növelés

Menü Mód Funkció
Zene hangfájlok lejátszása
Videó videózás

Képek képek megjelenítése
FM-rádió az FM-rádió 

behangolása
Szövegolvasó szöveges (.txt) fájlok 

olvasása
Beállítások A VIDEO4.3 

készülék beállításainak 
testreszabása

Micro SD-
kártya

a Micro SD-kártyán 
tárolt médiafájlok 
megtekintése vagy 
lejátszása

Felvételek felvételek készítése, 
hallgatása

Mappanézet
tárhelyén tárolt 
mappákban található 
fájlok megtekintése

opciók a navigációs gombok ,  és a  

nyomja meg többször a  gombot.

 
Zárja le a VIDEO4.3

Automatikus zár

elhalványodik, és a zárolás automatikusan 
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helyen állíthatja be:  > [Megjelenítési beáll.] > 
.

Nyomja meg a  /  gombot. 

Nyomja meg a  /  gombot.

 > 
[Megjelenítési beáll.] >  
pontra. Téma kiválasztása. 

A testreszabott háttér beállításához
Lépjen a  elemre. Kép megtekintése 
és háttér beállítása.

Az utoljára testreszabott háttérre való 
váltáshoz

A  > [Megjelenítési beáll.] > 
 elemeken belül válassza a 

[Egyéni]

VIDEO4.3
magas szintet ér el. A halláskárosodás elkerülése 
érdekében ne hallgassa a készüléket nagy 

1 
meg a , 
 »

hangjelzés hallható és megjelenik egy 

2 
tartsa lenyomva a  gombot, amíg újra 
nem indul a zenelejátszás. 
A kilépéshez engedje el a  gombot. 
 »

A tartó használata
Használja a lejátszó hátulján található tartót. A 

 
1 Emelje fel a lejátszó hátulján található 

tartót. 
2 Tolja ki a tartót, amíg el nem éri a teljes 

szélességét. 
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Töltés
A <ProDesc> beépített akkumulátorral 
rendelkezik, amely a számítógép USB-

Csatlakoztassa a VIDEO4.3 lejátszót a 
számítógéphez az USB-kábel segítségével. 

 
Megjegyzés

 A VIDEO4.3 számítógéphez csatlakoztatásakor a 
készülék felkéri, hogy válassza ki a [Töltés és átvitel…] 
vagy a [Töltés és lejátszás]

[Töltés és átvitel…] lép életbe.
 Ha töltés közben kívánja játszani a VIDEO4.3 

készüléken tárolt fájlokat, akkor válassza a [Töltés és 
lejátszás]

Akkutöltöttség kijelzése

állapotának jelzése a lejátszón:

100% 75% 50% 25% 0%

 »

van. A lejátszó elmenti az összes 
beállítást, és 60 másodpercen belül 
kikapcsol.

Megjegyzés

 Az akkumulátorok csak korlátozott számú alkalommal 

ciklusok száma a használat módjától és a beállításoktól 
függ.

 
animáció leáll, és megjelenik az  ikon.

takarékoskodhat az akkumulátor energiájával 
és növelheti a VIDEO4.3 lejátszási idejét:

értékre (a  > [Megjelenítési beáll.] > 
 pontban).

A VIDEO4.3 egyenáramú/váltóáramú (AC/DC) 
USB adapteren keresztül végzett töltéséhez 
használjon adaptert (bemenet: 
100 - 240 V, ~50/60 Hz, 0,15 A; kimenet: 5,0 V, 
0,5 A).

  
A lejátszó be- vagy 

Tartsa lenyomva a  gombot a lejátszó be- vagy 
kikapcsolásáig.

A lejátszó rendelkezik automatikus készenlét 
és kikapcsolás funkcióval, hogy kímélje az 
akkumulátort. 
Inaktív módban (nincs lejátszás, egy gomb sincs 

automatikusan kikapcsol.
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 > 
[Energiatakarékos mód beállítása] 
pontra
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4 Médiakönyvtár 
létrehozása 
a VIDEO4.3 
készüléken

létre egy médiakönyvtárat a VIDEO4.3 
készüléken. Egy ilyen médiakönyvtár 
létrehozásához

töltse át a számítógép médiakönyvtárát 
a lejátszóra;
használhat Micro SD-kártyát (32 GB-ig) 
médiakönyvtárként.

médiakönyvtárából
A számítógép médiakönyvtárát az alábbi 
módszerekkel lehet átvinni a VIDEO4.3  
lejátszóra:

Szinkronban a Philips Songbird 
alkalmazással (lásd 'Szinkronizálás a PC 
médiakönyvtárakkal a Philips Songbird 
segítségével', 25. oldal);

létrehozhat lejátszási listákat, vagy 

metaadatok vagy ID3 címke 
segítségével. 
Húzza át a médiafájlokat a Windows 

rendezheti.

áthúzásához
1 Csatlakoztassa a VIDEO4.3 készüléket 

számítógéphez.
2 A számítógépen kattintson a  vagy 

a  opcióra,

válassza ki a VIDEO4.3 készüléket, 
majd hozzon létre mappákat.

3 A számítógépen húzza a médiafájlokat a 
VIDEO4.3 készülék mappáiba.

Vagy húzza a mappákat át a 
VIDEO4.3 készülékre.

Micro SD-kártya használata
Helyezzen be egy Micro SD-kártyát (32 
GB méretig) a VIDEO4.3 készülékbe. Ezzel 
növelheti a VIDEO4.3 memóriáját.

  
1 Nyissa fel a mikro SD-kártyanyílás fedelét. 
2 Teljesen illessze be az SD-kártyát a nyílásba. 

Indítsa a lejátszást a Micro SD-
kártyáról

Lépjen a lejátszó , , vagy  elemére, és 
megkeresheti vagy lejátszhatja a Micro SD-

 
gombot. Válassza ki és játssza le a Micro 
SD-kártyán tárolt médiafájlokat. 
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5 Zene
Válassza a  elemet a lejátszó 
médiakönyvtárában tárolt zene lejátszásához.

A zenekönyvtár böngészése
A  alatt a zenefájlok metaadatok (fájladatok) 
szerint kerülnek rendezésre. A zeneszám adatai 
alapján is böngészheti a zenei könyvtárat. 

  
1 A könyvtárnézet kiválasztásához nyomja 

meg a ,  és  gombokat: 
A zeneszámok dalcím, album, vagy 

meg a  
, , vagy a  ikont. 
 » A zenei könyvtárat a készülék a 

zeneszám adatai szerint rendezi. 

2 A lista böngészéséhez nyomja meg a  
vagy a  gombot. A kiválasztott opció 

 gombot.

Böngészés lejátszási lista szerint
Válassza a 
közül választhat:

a lejátszón létrehozott személyes 
lejátszási listák (lásd 'Menet közbeni 
lejátszási lista létrehozása', 14. oldal). 

Zenelejátszás

1 A zenekönyvtárban böngészve kereshet 
zenét. 

2 Válassza ki a kívánt zeneszámot. 
 »

 »

A lejátszás szüneteltetéséhez/
folytatásához nyomja meg a  
gombot. 
Dalok átugrásához nyomja meg a ,  
gombot;
Az aktuális fájlon belüli visszatekeréshez 

lenyomva a ,  gombot. 
A lejátszási opciók kiválasztásához 
nyomja meg a  gombot:
[Ismétel]
[1 ismétl.]: Az adott zeneszám 
ismétlése.
[Összes ismétlése]: Aktuális mappában 
található összes zeneszám ismétlése. 
[Kev.sor.]
[Be]: Aktuális mappában található 
összes zeneszám lejátszása 

váltáshoz
A  gomb ismételt megnyomásával 

visszatéréshez érintse meg a 
 ikonját. Majd érintse 

meg a [Most játszott] ikont.

A kívánt opciók kiválasztásához nyomja 
 gombot: 
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[FullSound] Állítsa vissza a hangzás tömörítés 
során elveszett részleteit (például 
MP3 vagy WMA esetén).

[Hangsz.
szab]

Adja meg a kívánt 
hangbeállításokat.

[Maximális Állítson be az eszközhöz egy 

számára biztonságos keretek 
között tudhatja. 

beállításához érintse meg a  
vagy  gombot.

Megjegyzés

 A hangszínszabályzó a FullSound funkcióval egyszerre 

Lejátszási listák

érhet el.

Menet közbeni lejátszási lista 
létrehozása
A VIDEO4.3
menet közbeni lejátszási lista létrehozására.
Menet közbeni lejátszási lista létrehozása
1 Válassza a  könyvtárnézetét.
2 Nyomja meg a  gombot, majd válassza 

a [Új „Menet közbeni lejátszási lista” 
létrehozása]
 » A készülék létrehoz egy menet közbeni 

lejátszási listát. 
Dalok hozzáadása lejátszási listához
1 
2 

nyomja meg a  gombot, majd 
válassza a [Hozzáadás a lejátszási 
listához]
 » Megjelennek a lejátszási listák.

3 Egy lejátszási lista kiválasztása. Hagyja jóvá 
a választást. 
 » Az aktuális dal hozzáadásra kerül a 

lejátszási listához. 

Lejátszási lista lejátszása

1 Válassza a  könyvtárnézetét.
 » Megjelennek a lejátszási listák. 

2 Válasszon ki egy lejátszási listát és dalt.
 » A lejátszási lista az aktuális daltól kezdi 

a lejátszást.
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6 Videók
Válassza a  elemet a lejátszó 
médiakönyvtárában tárolt videók lejátszásához.

A videokönyvtár böngészése
A videokönyvtárban a videofájlok metaadatok 
(fájladatok) szerint kerülnek rendezésre.

Böngészés cím szerint
A VIDEO4.3 videó borító, cím és teljes lejátszási 

videofájlok adatai. 
A lista böngészéséhez nyomja meg 
a  vagy a  gombot. A kiválasztott 

 
gombot.

Videók lejátszása
Válasszon ki egy videót a videokönyvtárban.
 » A lejátszás az aktuális videótól 

 »

A lejátszás szüneteltetéséhez/
folytatásához nyomja meg a  
gombot. 
Felvételek átugrásához nyomja meg a 

,  gombot;
Az aktuális fájlon belüli visszatekeréshez 

lenyomva a ,  gombot.

a  gombot a Surround for movies 
kiválasztásához (térhatású hangzás 

a  gombot, és válassza a  
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Válassza a  elemet a lejátszó 
médiakönyvtárában tárolt képek lejátszásához.

A képkönyvtárban a képfájlok album vagy 
mappa szerint kerülnek rendezésre. 

Böngészés album szerint

1 Válasszon ki egy albumot vagy mappát.
 » A képek a mappában indexképekként 

jelennek meg. 

2 A lista böngészéséhez nyomja meg a  
vagy a  gombot. A kiválasztott opció 

 gombot.

1 A  helyen a lejátszás indításához válasszon 
ki egy képet. 
 »

2 A ,  gomb segítségével válasszon ki egy 
képet. 

Nyomja meg a  gombot.

Nyomja meg a  gombot, majd 
válassza a [Diavetítés indítása] 

A lejátszás szüneteltetéséhez/
folytatásához nyomja meg a  
gombot. 
Képek átugrásához nyomja meg a ,  
gombot.

 gombot, és válassza a [Diabemutató 
beállításai]
[Diavetítés]: A diák közötti váltás módjának 
beállítása.

: A diák közötti váltás 

[Ismétel]: Az aktuális mappa képeinek 
ismételt lejátszása. 
[Kev.sor.]: Az aktuális mappa képeinek 

beállításához
1 A lejátszás indításához érintsen meg egy 

képet. 
2  

gombot, és válassza a [Beállít háttérként] 

3 Válassza az [Beállít háttérként] 

Tanács

 A  > [Megjelenítési beáll.] >  útvonalon 
is beállíthatja a háttérképet.

elhelyezheti a  mappában.

1 
2 

 gombot, és válassza a [Hozzáadás a 
„Kedvencekhez”]
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 » Az aktuális kép a  
mappába került.

1 
2 

 gombot, és válassza a [Eltávolítás a 

 » Az aktuális kép már nincs a [Kedvenc 
 mappában.
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8 FM-rádió
Megjegyzés

 A rádióállomások behangolásához csatlakoztassa 
a tartozék fejhallgatót. A fejhallgató antennaként is 

Rádióállomások behangolása

Automatikus hangolás

1  pontra. 
 » Bekapcsol a legutoljára használt 

rádióállomás. 

2 A tárolt állomások kiválasztásához nyomja 
meg és tartsa nyomva, majd engedje el a  
/  gombot.

3 A hang elnémításához/visszaállításához 
nyomja meg a  elemet.

 » Megjelenik a  vagy a  
szimbólum. 

  
 gombot, és válassza a [Automatikus 

hangolás]
 »

Tanács

 Ha elutazik (például másik városba vagy országba), 
akkor a jobb vétel érdekében indítsa újra az 
automatikus behangolást.

Manuális hangolás
Egy adott frekvencia megkereséséhez 
nyomja meg többször a  /  gombot. 

tárolása
A VIDEO4.3
beállított állomást is tárolhat. 
1 Hangoljon be egy rádióállomást.
2 

meg a  gombot, és válassza a [Mentés 

 » Megjelenik a tárolt állomások listája.

3 
programszámot a  /  gombbal. Hagyja 
jóvá a választást. 
 » A készülék az aktuális állomást elmenti 

a kiválasztott helyre.
Az összes kiválasztott tárolt állomás 
eltávolításához
1 

 gombot.
2 Válassza az  

 » Az összes állomás eltávolításra kerül a 
tárolt állomások listájáról. 
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9 Felvételek

Felvételeket készítése
A VIDEO4.3

beszéd vagy hang a beépített mikrofon 
segítségével; vagy
a lejátszón való rádióhallgatáskor 

Hangfelvétel

1  pontra. 
Válassza az [Felvételek]
 »

2 Ügyeljen arra, hogy a mikrofon a hang 
forrásának közelében legyen.

3 A felvétel indításához, szüneteltetéséhez 
vagy folytatásához nyomja meg a  
gombot. A felvétel leállításához nyomja meg 
a  gombot.

4 A felvétel mentéséhez válassza ki a [Igen] 
elemet. 
 »  A felvételeket a készülék ide menti:  

> [Hangkönyvtár] > [Hangkönyvtár]. 
(Fájlnév formátuma: REC-00000000-
XXX.MP3, ahol XXX a felvétel száma, 
amely automatikusan generálódik.)

Felvétel FM-rádióadóról

1 Hangoljon be egy rádióállomást. 
2  

gombot és válassza a [Felvételek] opciót.
 » Elindul a felvétel az FM-rádióból.

3 Nyomja meg a  gombot a felvételhez és 
a felvétel szüneteltetéséhez.

4 A felvétel mentéséhez nyomja meg a  
gombot, majd hagyja jóvá a választást.
 » A felvételek ide kerülnek mentésre:  

> [Hangkönyvtár] > [FM-felvételek 

könyvtára]. (Fájlnév formátuma: 
FMRECXXX-00000000_XXX.MP3, 
ahol XXX a felvétel száma, amely 
automatikusan generálódik.)

Megjegyzés

 Az FM-rádió felvétel funkció csak néhány verzió 

Felvételek lejátszása

1  pontra. 
Válassza az [Hangkönyvtár]
 » A felvételek könyvtárában megjelennek 

a rögzített fájlok.

2 Válassza ki a lejátszandó felvételt.
 »
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10 Szövegolvasó
Válassza a  elemet a lejátszó 
médiakönyvtárában tárolt szöveges (.txt) fájlok 
lejátszásához.

Szöveges fájlok olvasása

1  pontra.
 » A szöveges fájlok listája megjelenítésre 

kerül.

2 A lista böngészéséhez nyomja meg a  
vagy a  gombot. A kiválasztott opció 

 gombot.
 »

3 Nyomja meg a ,  gombot a lapozáshoz.

csökkentéséhez

 gombot a  
vagy  
kiválasztásához.

 gombot, és válassza a 
hozzáadása]
 » Az aktuális oldal  sarka be van 

hajtva. 

a  gombot, és válassza a [Ugrás a 

egy opciót.

1 
2 Nyomja meg a  gombot, majd válassza a 
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Lépjen a 
médiafájlok megtekintéséhez és lejátszásához.
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12 SD-kártya
Lépjen a  elemre a Micro SD-kártyán tárolt 
médiafájlok megtekintéséhez és lejátszásához. 
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13 Beállítások
 pontba lépve 

elvégezheti a beállításokat. 
A lista böngészéséhez nyomja meg 
a  vagy a  gombot. A kiválasztott 

 
gombot.
A kilépéshez nyomja meg a  gombot.

Energiatakarékos mód 
beállítása
Inaktív módban (nincs lejátszás, egy gomb sincs 

automatikusan kikapcsol.
A [Energiatakarékos mód beállítása] 
helyen válasszon ki egy beállítást. 
 »

automatikusan kikapcsol. 

Lejátszási vagy inaktív módban a VIDEO4.3 
képes automatikusan kikapcsolni egy megadott 

A  helyen válasszon ki 
egy beállítást. 
 »

automatikusan kikapcsol. 

Megjelenítési beállítások
A [Megjelenítési beáll.]

idejének meghosszabbításához 
válasszon alacsony értéket.
Téma kiválasztása. Vagy 
válassza a [Egyéni] beállítást, 
ha a  elemen belül beállított 
testreszabott hátteret szeretné 
használni.

Nyelv
A lejátszó nyelve a [Nyelv]
választható ki.

Adatok
Az [Információ] menüelemnél a készülék 

memóriaméret
[Szabad 
hely:]

rendelkezésre álló tárhely

[SD-kártya a lejátszóba helyezett SD-kártya 
memóriájának mérete

[SD-kártya 
szabad 
hely]

a lejátszóba helyezett SD-kártyán 

[Firmware-
verzió:]

jelenlegi készülékszoftver-verzió. 
A készülékszoftver-verzióra akkor 
van szükség, amikor frissíteni 
kívánja a készülékszoftvert a 
támogatási weboldalról.

[Modell:] teljes terméknév. A teljes 
terméknévre akkor van szükség, 
amikor frissíteni kívánja a 
készülékszoftvert a támogatási 
weboldalról.

[CTN] típusszám
[Támogató 
oldal]

az eszközhöz támogatást kínáló 
weboldal
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Eszköz formázása
Végezze el a VIDEO4.3 formázását. Ezzel a 
lejátszón tárolt összes adat elveszik.

Válassza az [Eszköz formázása] 

válassza ki a [Igen]

Gyári beállítások
A [Gyári beállítások] menüpontnál a lejátszó 
gyári beállításai állíthatók vissza. A lejátszóra 
átvitt fájlok nem vesznek el. 
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14 Szinkronizálás a 
PC médiakönyv-

Songbird segít-
ségével

A  szoftver segítségével a 

számítógépén.
A VIDEO4.3 szinkronizálása a 
számítógép zenekönyvtárával;
A VIDEO4.3 regisztrálása: www.philips.
com/welcome.

 
1 Csatlakoztassa a VIDEO4.3 készüléket 

számítógéphez.
2 

 (Windows XP / Windows 2000) / 
 (Windows Vista / Windows 7).

3 
VIDEO4.3 ikonra. Válassza ki a Download 

 (Philips Songbird 

Vagy kattintson a 
VIDEO4.3 ikonra. Kattintson kétszer a 

 ikonra. 
4 A telepítés végrehajtásához kövesse a 

Megjegyzés

 A használati feltételek elfogadása szükséges a 
telepítéshez.

A zenefájlok mappába való másolásakor 
automatikusan hozzáadásra kerülhetnek a 
könyvtárhoz. Ezért javasolt egy központi mappa 
létrehozása. A  alkalmazásban 

mappaként. A  minden 
egyes indításakor hozzáadásra, illetve törlésre 
kerülnek dalok a  programhoz/
programból, mivel a központi mappában 
találhatók. 
Hozzon létre a számítógépen egy, az összes 
zenefájl tárolására szolgáló központi mappát, 
például D:\Songbird média néven.

Amikor a 
indítja el számítógépen, akkor a program 

 alkalmazásba:

importáláshoz válassza ki az iTunes 
médiamappát;
Kereséshez válassza ki a központi 

zenefájlokat.
 » A központi mappa beállításra kerül, 

mint a  program 

http://www.philips.com/welcome
http://www.philips.com/welcome


26 HU

 
1 A  alkalmazásban 

válassza a Tools (Eszközök) >  
(Beállítások...) menüpontot

2 Válassza ki a  
(Médiaimportáló), majd az iTunes 

 (iTunes importáló) elemet.
3 
4 Kattintson a könyvtár melletti 

Library (Könyvtár importálása) gombra. 
 » A szoftver importálja az iTunes 

Songbird.

A 

 
1 Válassza az Tools (Eszközök) >  

2 Az  (Beállítások) menüpontban 
válassza a  

válassza a 
fület. 

3 A 

látható módon. 
4 Kattintson a Browse (Tallózás) gombra, 

és válassza ki a központi mappát (pl. D:\

 » A  alkalmazásban a 
médiafájlok a központi zenemappa 

hozzáadásra vagy eltávolításra.

A 
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lépjen a File (Fájl) >  
(Média importálása) elemhez, és 
válassza ki a mappákat a számítógépen. 
 » A médiafájlok a Library (Könyvtár) 

alá kerülnek hozzáadásra.
vagy lépjen a File (Fájl) > 

 (Lejátszási lista importálása) 
elemhez, és válassza ki a lejátszási 
listákat a számítógépen.
 » A médiafájlok a Playlists (Lejátszási 

listák) alá kerülnek hozzáadásra. 

 
Lejátszási listák létrehozása a 

Lejátszási lista létrehozásával szükség szerint 
kezelheti és szinkronizálhatja zeneszámait.

Lejátszási lista létrehozása
Válassza ki a lejátszani kívánt zeneszámokat. Adja 
hozzá a zeneszámokat egy lejátszási listához. 

 
1 A Library (Könyvtár) > Music (Zene) alatt 

válassza ki a zeneszámokat.

kijelöléséhez tartsa lenyomva a 
Ctrl gombot, miközben a választott 
zeneszámokra kattint.

2 Zeneszámok hozzáadása egy lejátszási 
listához:

zeneszámokra, majd válassza az Add to 
Playlist (Hozzáadás a lejátszási listához) 
elemet;
Válasszon ki egy lejátszási listát;
 » A zeneszámok hozzáadásra 

kerülnek a lejátszási listához.
Lejátszási lista létrehozásához válassza a 
New Playlist
 » A program létrehoz egy új 

lejátszási listát a zeneszámokhoz.
 » A Playlists (Lejátszási listák) 

alatt tetszés szerint nevezze el a 
lejátszási listát.
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Hozzon létre egy lejátszási listát. Adja hozzá a 
kiválasztott zeneszámokat a lejátszási listához. 

 
1 A Playlists (Lejátszási listák) alatt kattintson 

a  elemre lejátszási lista létrehozásához.
 » A program létrehoz egy új lejátszási 

listát.

2 Nevezze el tetszés szerint az új lejátszási 
listát. 

3 A lejátszási listába a fájlokat áthúzással 
helyezze át. 

Tanács

 
lenyomva a Ctrl gombot, miközben a választott fájlokra 
kattint.

LikeMusic lejátszási listák generálása
A LikeMusic elemzés alapján a program képes 
lejátszási listát generálni egy forrásszámból.
A LikeMusic elemzi a könyvtárban található 

alapján megkeresi a kapcsolódási pontokat 
köztük. Ezek a kapcsolódási pontok segítséget 
nyújtanak a LikeMusic számára, hogy lejátszási 
listákat készítsen dalokból, amelyek kiválóan 
hangzanak együtt.
Amikor zeneszámokat importál a 
Songbird zene könyvtárába, elindul a 
LikeMusicelemzés. Ha egy zeneszám már 

átesett az elemzésen, akkor annál világít a 
LikeMusic ikon; azon zeneszámok esetében, 
ahol nem lehetett elvégezni az elemzést, az ikon 
szürke marad.

 
Olyan zeneszámot válasszon forrásfájlnak, amely 
már átesett LikeMusic elemzésen.

A Library (Könyvtár) > Music (Zene) 
helyen kattintson duplán a zeneszám 
kék LikeMusic ikonjára;

 
A Library (Könyvtár) > Music (Zene) 
helyen kattintson jobb egérgombbal 
egy zeneszámra, majd válassza a Run 
LikeMusic with (LikeMusic futtatással 

 » Ekkor megjelenik egy LikeMusic 
lejátszási lista a LikeMusic oldalon.

számát
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listáról.

Kattintson a  (Mentés 

LikeMusic oldalon.
 » A LikeMusic lejátszási lista 

mentésre kerül a Playlists 
(Lejátszási listák) alatt.

A lejátszási sor mentése lejátszási 
listaként

Húzzon át zeneszámokat vagy lejátszási 
listákat a Play Queue (Lejátszási sor) 
ablaktáblába.

 

1 Kattintson a Save (Mentés) gombra.
 » A lejátszási sor lejátszási listaként 

kerül mentésre a Playlists 
(Lejátszási listák) alatt.

2 A Playlists (Lejátszási listák) alatt tetszés 
szerint nevezze el a lejátszási listát.

Zeneszámok hozzáadása a lejátszási sor 
elejére vagy végére

Zeneszámok hozzáadásához a sor 
elejére kattintson jobb egérgombbal 
az opciókra és válassza a Queue 
Next

Zeneszámok hozzáadásához a sor 
végére kattintson jobb egérgombbal 
az opciókra és válassza a Queue 
Last (Sorba állítás legutolsóként) 

 



30 HU

Songbird szoftverrel

Metaadatok szerkesztése
A fájladatok (metaadat vagy ID3 címke) 

album és egyéb információk alapján. 
Miután szinkronizálta a médiafájlokat a 
lejátszóra, a médiakönyvtárban böngészhet a 
metaadatok alapján. 

 
1 Válasszon ki egy médiafájlt a Library 

(Könyvtár)> Music (Zene) vagy Videos 
(Videók) pont alatt.

2 A View Metadata (Metaadatok 

kattintson a fájlra az egér jobb gombjával.
 » Megjelenik egy metaadatok táblázat 

szerkesztés céljára. 

Lemezborítók letöltése

lemezborítók is. A  segítségével 

beillesztésére. 
Miután szinkronizálta a zeneszámokat 

hogy a lemezborító szerint böngésszen a 
médiakönyvtárban. 

 
Válassza a  készüléken 
a Tools (Eszközök) > Get Artwork 

 » A könyvtár összes felvételéhez 
letöltésre kerül a borító.

Kattintson az egér jobb gombjával a 
kiválasztott felvételekre, és válassza a Get 
Artwork (Borító lekérése) elemet.
 » Az összes felvételhez letöltésre kerül 

a borító.

Média eltávolítása a könyvtárból

  
1 Kattintson egy médiafájlra az egér jobb 

gombjával. Válassza a Remove (Eltávolítás) 

2 Hagyja jóvá a választást.
 » A kiválasztott fájl eltávolításra került 

a könyvtárból és minden lejátszási 
listáról. (Az alapértelmezés szerint a fájl 
csupán el lett távolítva, azaz nem lett 
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törölve. A fájl továbbra is megtalálható 
eredeti helyén: a számítógépen vagy a 
számítógépes hálózaton.)

Tanács

 
lenyomva a Ctrl gombot, miközben a választott fájlokra 
kattint.

 
lenyomva a Shift 
utolsó választott fájlra.

A lejátszó szinkronizálása a 

1 A számítógépen, indítsa el a 
Songbird alkalmazást.

2 Egy USB-kábel segítségével csatlakoztassa a 
lejátszót a számítógéphez. 
 » A  alkalmazásban 

megjelenik a lejátszó, amint azt a 
számítógép felismeri. 

 
 

Automatikus vagy kézi szinkronizálás 
választása

létre a lejátszó és a  között, 
válassza az automatikus szinkronizálást a 

automatikusan végrehajtja a szinkronizációt a 
 programmal. 

Ha nem választotta ki az automatikus 
szinkronizációt, akkor a kézi szinkronizálás lesz 
bekapcsolva.
Automatikus vagy kézi szinkronizálás 
kiválasztásához 

 
1 Válassza ki a lejátszót a Devices 

(Készülékek) alatt.
2 Válassza a Manual (Kézi) vagy Auto 

3 A választás jóváhagyásához kattintson az 
 (Alkalmaz) gombra. 

Automatikus szinkronizálás
Ha az automatikus szinkronizálást 
választotta, az automatikus 
szinkronizálás automatikusan elindul, 
amikor a lejátszót számítógéphez 
csatlakoztatja.
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Vagy válassza ki a lejátszót a Devices 
(Készülékek) alatt és kattintson a Sync 

Ehhez

 
1 Válassza ki a lejátszót a Devices 

(Készülékek) alatt.
2 Music 

(Zene) vagy a Videos (Videók) elemre.
3 Kattintással választhat ki egy opciót. 

Kézi szinkronizálás

 
1 Válasszon ki lejátszási listákat. 
2 Húzza át a lejátszási listákat a VIDEO4.3 

programba.

  
1 A tartalom panelen az egér jobb gombjával 

2 Válassza az Add to Device (Hozzáadás 
eszközhöz) > VIDEO4.3
 » Megtörténik a kiválasztott fájlok átvitele 

a VIDEO4.3 készülékre.

Tanács

 
lenyomva a Ctrl gombot, miközben a választott fájlokra 
kattint.
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15 Firmware 
frissítése a 

Manager 
segítségével

  
1 Csatlakoztassa a VIDEO4.3 készüléket 

számítógéphez.
2 

 (Windows XP / Windows 2000) / 
 (Windows Vista / Windows 7).

3 
VIDEO4.3 ikonra. Válassza a 

Vagy kattintson a 
VIDEO4.3 ikonra. Kattintson kétszer az 
installer.exe

4 
utasításokat a szoftver telepítéséhez.

Megjegyzés

 A használati feltételek elfogadása szükséges a 
telepítéshez.

1 
az internethez.

2 Indítsa el a  
alkalmazást.
 » Megjelenik egy párbeszédpanel.

3 Csatlakoztassa a VIDEO4.3 készüléket a 
számítógéphez.

 » A készülék csatlakozik, a 
szövegdobozban megjelenik az 
„SA4VD4XX” felirat. 

 » Most megkeresheti a készülék aktuális 

 
4 

a 

b 
részén kattintson a jobb egérgombbal 
a 

 
 » A 

Manager frissítéseket keres az 
interneten.
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Firmware frissítése
1 

2 Csatlakoztassa le a VIDEO4.3 készüléket a 

 » A VIDEO4.3
után újraindul, és ismét készen áll a 
használatra.
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16 Hibakeresés
Ha a VIDEO4.3

adatvesztés nélkül:
Hogyan állíthatom vissza a VIDEO4.3 lejátszót?
 Illesszen tollhegyet vagy más tárgyat a 

VIDEO4.3 „reset” nyílásába. Tartsa ott, amíg 
a lejátszó le nem áll.

 Ha a visszaállítás sikertelen volt, állítsa 
helyre a VIDEO4.3 készüléket a 
Device Manager segítségével:

1 A számítógépen indítsa el a 
Manager alkalmazást.

2 Lépjen be a helyreállítási módba. 

a 

b Nyomja meg és tartsa lenyomva a 

a VIDEO4.3 készüléket a 

c 

VIDEO4.3 készüléket és helyreállítási 

3 Indítsa el a helyreállítási folyamatot:

a 
kattintson rá a Javítás gombra. A 
helyreállítási folyamat végrehajtásához 

utasításokat.

b 
válassza le a VIDEO4.3 készüléket a 

4 Indítsa újra a VIDEO4.3 készüléket.
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akkumulátor

Zene: akár 20 óra
Videó: akár 4 óra
Rádió: akár 25 óra

Szoftver
: Média átviteléhez³

: Firmware 
frissítéséhez és a lejátszó 
helyreállításához

Csatlakoztathatóság
Fejhallgató (3,5 mm) 

Hang
Fejhallgató:

Csatornaszétválasztó: > 35 dB
Frekvenciaválasz: 45 Hz - 16 KHz
Kimeneti teljesítmény (RMS): 2 x 2,4 
mW

Hanglejátszás
MP3 átviteli sebességek: 8-320 kb/s és 
VBR
MP3 mintavételezési sebességek: 8 / 
11,025 / 16 / 22,050 / 24 / 32 / 44,1 / 
48 kHz

és VBR
WMA mintavételezési sebességek: 8 / 
11,025 / 16 / 22,050 / 32 / 44,1 / 48 
kHz
ID3-címke támogatás

Videolejátszás
MPEG4 SP: Akár 2 Mb/s, 720 x 560 
pixel, 25 képkocka/másodperc 
MP4 (AVI)/ MPEG4 AVC/ H.264: akár 
4 Mb/s .avi/.mp4 esetén, 720 x 576 
pixel, 25 képkocka/másodperc
RMVB: akár 2 Mb/s, 1280 x 720 pixel, 
25 képkocka/másodperc

25 képkocka/másodperc
Médiatárolás

Beépített memória kapacitása:²: 
SA4VD4 4 GB NAND Flash , SA4VD4 
8GB NAND Flash

Médiaátvitel³
Songbird (szinkronizálás)
Windows Explorer („drag and drop” 
áthúzás)

480 x 272 képpont
262 ezer szín

Megjegyzés

 
változhatnak.

 

és a töltési ciklusok száma a használat módjától és a 
beállításoktól függ. 

 
valamivel kevesebb. A teljes memóriakapacitás azonban 
nem áll rendelkezésre, mert egy részét a készülék 
használja. A tárolási kapacitás számonként 4 perces és 
128 kb/s MP3-kódoláson alapul.

 
szoftverbeállításoktól.

Támogatott zenefájl-
formátumok

támogatja:
MP3
WMA
WAV
Flac
Ape
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Támogatott videofájl 
formátumok

támogatja:
MPEG4 SP
MP4 (AVI)/ MPEG4 AVC/ H.264
RMVB

támogatja:

BMP

Rendszerkövetelmények

/ 7
Pentium III 800 MHz-es vagy nagyobb 

512 MB RAM
500 MB merevlemez-terület
Internetcsatlakozás
Windows® Internet Explorer 6.0 vagy 
újabb
CD-ROM meghajtó
USB-port
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