Philips GoGear audio-videospeler
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Is er een handleiding?

U vindt een gedetailleerde gebruikershandleiding en veelgestelde vragen op de CD die
bij de speler wordt geleverd. U kunt hetzelfde bestand ook op deze website downloaden:
www.philips.com/support.

Uw product registreren

Omdat u uw product kunt upgraden, raden wij u aan uw product te registreren op www.philips.
com/welcome, zodat we u kunnen informeren zodra er nieuwe gratis upgrades beschikbaar zijn.

Upgrades

Wij zijn er van overtuigd dat u lang van uw product zult genieten. Voor het optimaal functioneren
van uw product raden wij u aan regelmatig www.philips.com/support te bezoeken voor gratis
upgrades van de nieuwste software en Firmware Manager voor uw product. Zo kunt u optimaal
gebruik maken van uw product en bent u ervan verzekerd dat ook nieuwe audioformaten door
de speler zullen worden ondersteund.
Geniet van uw nieuwe muziekervaring.
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Hoofdtelefoon
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Wat zit er in de doos?
USB-kabel

Philips GoGear audio video player

SA5225 SA5225BT
SA5245 SA5245BT
SA5247 SA5247BT
SA5285 SA5285BT
SA5287 SA5287BT

Quick start guide
1 Install
2 Connect
and Charge
3 Transfer
4 Enjoy

CD-ROM

Snelstartgids

Wat u nog meer nodig hebt:

Computer

Een computer met:
Windows XP (SP2 of hoger) of Vista
Pentium III 800MHz-processor of hoger
CD-ROM-station
128 MB RAM
500 MB ruimte op de harde schijf
USB-poort
Internetverbinding (aanbevolen)
Microsoft Internet Explorer 6.0 of hoger
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Overzicht van bedieningselementen
en aansluitingen
A

B

C
d
e

J

i h G f

A OPTIONS Hiermee kunt u kiezen tussen
verschillende opties, afhankelijk
van het actieve menu
B -VOLUME+ Hiermee verhoogt/verlaagt u het
volume (ingedrukt houden om
snel te verhogen/verlagen)
C1
Hiermee gaat u terug (ingedrukt
houden om snel terug te gaan)
Hiermee gaat u vooruit
2
(ingedrukt houden om snel
vooruit te gaan)
Hiermee bladert u omhoog/
3/4
omlaag (ingedrukt houden om
snel te bladeren)
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Aan / Uit
Afspelen/Opnemen /
Onderbreken
Selectie bevestigen
E MIC
Microfoon
F p
Hoofdtelefoonaansluiting
GO
Hiermee gaat u één niveau terug
(ingedrukt houden om terug te
gaan naar hoofdmenu)
H
USB-aansluiting
I RESET
Resetten
J
Ingedrukt houden om alle knoppen
schuifknop te vergrendelen/ontgrendelen
(behalve -VOLUME+)
D z / 2;

Installeren
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1

1 Plaats de meegeleverde CD in het CD-ROM-station van uw PC.
2 Volg de instructies op het scherm om de installatie van Windows Media Player,
Philips Device Manager en Philips MediaConverter™ te voltooien. De Philips
MediaConverter™ converteert videoclips naar een voor de speler geschikt formaat.

2

Aansluiten en opladen

A Op PC aansluiten
Als u de speler aansluit op de PC, wordt de speler automatisch opgeladen.

1 Laat de speler minstens 5 uur opladen voordat u deze voor het eerst gebruikt.
> De batterij is na 4 uur voor 100% opgeladen en na 2 uur voor 80%.
2 Sluit de meegeleverde USB-kabel aan op de mini-USB-poort aan de onderzijde van
de speler. Sluit het andere uiteinde aan op de PC.
> Zodra de speler is aangesloten op de PC, begint de speler met opladen.
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B Let op de indicatie van het batterijniveau van de speler
Het batterijniveau wordt bij benadering als volgt weergegeven:
Vol

Tweederde vol

Halfvol

Bijna leeg

Leeg

Opmerking Als de batterij bijna leeg is, gaat het pictogram
knipperen.
De speler slaat alle instellingen en onvoltooide opnamen op en schakelt zichzelf
binnen 60 seconden uit.

3

Overbrengen

U kunt muziek- en fotobestanden met Windows Media Player naar de speler overbrengen.
Raadpleeg het gedeelte Muziek en foto's organiseren en overbrengen met Windows
Media Player 11 in de gebruikershandleiding voor meer informatie.

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

4

70

nl

1 Start Windows Media Player 11.
2 Sluit de speler aan op uw computer met de bijgeleverde USB-kabel.
3 Als de speler is aangesloten, wijzigt het tabblad Synchroniseren in
en worden het
apparaat en de inhoud daarvan zichtbaar in Windows Media Player 11 (zie afbeelding
hierboven).
4 Windows Media Player 11 begint automatisch de inhoud van de muziekbibliotheek te
synchroniseren met de speler.
Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie over het instellen van
synchronisatieopties in Windows Media Player 11.
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B

V
 ideo's downloaden, converteren en overbrengen met
de MediaConverter™ Stream Ripper.
Belangrijk
Met DRM beveiligde video's die u van internet hebt gedownload (gekocht) moeten
een bitsnelheid van e 800 kbps hebben om ze te kunnen overbrengen naar de speler.
U kunt de licentie voor beveiligde video's downloaden wanneer u de video's afspeelt
op een PC met internetverbinding. Beveiligde video's met gedownloade licentie kunt
u verplaatsen naar de map VIDEO van de speler door ze in Windows Verkenner
daarheen te slepen.
Belangrijk
Installeer de ‘FLV-codec’ op uw PC om de Stream Ripper-functie te gebruiken
en foutmeldingen tijdens het downloaden te voorkomen. (Tip: als u ‘FLV-codec
downloaden’ invoert in uw zoekmachine op internet, kunt u websites vinden waar u de
FLV-codec kunt downloaden.)
1 Gebruik Internet Explorer om de website te openen waarvan u de video wilt
downloaden.
De Stream Ripper-software ondersteunt downloads van de volgende websites:
• video.google.com
• myspace.com
• youtube.com
2 Beweeg tijdens het afspelen met uw muis over de video tot het pictogram Stream
Ripper
verschijnt in de linkerbovenhoek en klik dan op Download.
> Wanneer het downloaden van de video is voltooid, wordt MediaConverter™ geopend en
wordt de video weergegeven.
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3 Klik in het scherm MediaConverter™ op Start om het converteren en overbrengen
van de video te starten.

2

3
> De voortgang van het converteren en overbrengen wordt aangegeven.
Alle geconverteerde bestanden worden naar de speler overgebracht.
Tip U kunt de bestanden ook selecteren in Windows Verkenner en ze vervolgens
slepen en neerzetten in het scherm van Philips MediaConverter.
Opmerking De bestanden worden, indien nodig, eerst geconverteerd naar een
formaat dat op de speler kan worden afgespeeld.
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4

Genieten

A Inschakelen en afspelen
Druk op z/2; tot het Philips-logo wordt weergegeven om de speler in te schakelen.
Houd z/2; ingedrukt tot 'Bye' op het scherm wordt weergegeven om de speler uit te
schakelen.

B Hoofdmenu
Muziek
Video's
Foto's
Radio
Opnemen
Mappen
Instellingen
Speelt nu af
Laatst afgespeeld

Digitale muziektracks afspelen
Video's bekijken
Foto's bekijken
FM-radio beluisteren
Opnamen maken of beluisteren
Mappen bekijken
De instellingen van uw speler aanpassen
Ga naar het scherm Afspelen
Afspelen hervatten

C Door het menu navigeren

Uw speler beschikt over een intuïtief menunavigatiesysteem en leidt u langs de
verschillende instellingen en bewerkingen.
Doel
Terug naar vorig menu
Terug naar hoofdmenu
Door menu's bladeren
Door een lijst bladeren
Een optie selecteren
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Actie
Druk op
Houd O
Druk op
Druk op
Druk op

O
ingedrukt
2; of O
3 of 4
OPTION

(ook afspeelmodus voor opnamen)
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Muziekmodus

De speler biedt de volgende opties in de muziekmodus:
Doel
Afspelen / Onderbreken
Vooruit naar volgend
audiobestand
Terug naar vorig
audiobestand
Snel terugspoelen

Actie
Druk op 2;
Druk op 2
Druk op 1
Houd 1 ingedrukt

Doel
Snel vooruitspoelen
Terug naar bladermenu
Volume harder
Volume zachter
Optiemenu openen

Actie
Houd 2 ingedrukt
Druk op O
Druk op Vol +
Druk op Vol Druk op OPTIONS
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Naar gesproken boeken luisteren

De speler ondersteunt boeken in audioformaat. Voor het gebruik van deze functie moet u de
AudibleManager downloaden van audible.com. Met de AudibleManager kunt u de digitale inhoud
van uw gesproken boeken beheren.
Kijk op audible.com en registreer u. Via instructies op het scherm wordt u geholpen bij het
downloaden van de AudibleManager-software.

Gesproken boeken toevoegen aan de SA52
1 Start AudibleManager op uw computer.
2 Sleep uw gesproken boeken naar de SA52.

Gesproken boek selecteren op boektitel
1
2
3
4
5

Selecteer in het hoofdmenu van de SA52
om de muziekmodus te openen.
Druk op 3 of 4 en vervolgens op 2; om Gesproken boeken te selecteren.
Druk op 3 of 4 en vervolgens op 2; om Titels boeken of Auteurs te selecteren.
Druk op 3 of 4 en vervolgens op 2; om verdere selecties te maken.
Druk op 3 of 4 om de titel te selecteren en vervolgens op 2; om af te spelen.
• Druk op O om af te sluiten.

Bediening gesproken boek

De speler werkt met de volgende bedieningsknoppen voor gesproken boeken:
Doel
Actie
Afspelen/onderbreken
Druk op 2;
Vooruit naar begin van nieuw gedeelte/hoofdstuk
Druk op 2
Terug naar begin van huidig gedeelte/hoofdstuk
Druk op 1
Vooruitspoelen door gesproken boek
Houd 2 ingedrukt
Terugspoelen door gesproken boek
Houd 1 ingedrukt
Optiemenu openen
Druk op OPTIONS
Terug naar bladermenu
Druk op O
Volume harder
Druk op VOL +
Volume zachter
Druk op VOL 76
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Video

Videoweergave

U kunt videoclips afpelen die op de speler zijn opgeslagen.
1 Selecteer
in het hoofdmenu om de videomodus in te schakelen.
> De videobestanden op de speler worden in een lijst weergegeven.
2 Druk op 3 of 4 om het bestand te selecteren en druk op 2; om het weer te geven.
3 Druk kort op O om terug te gaan naar het vorige menu, en druk lang op O om terug te gaan
naar het hoofdmenu.

Vooruit- of terugspoelen

U kunt video's op de speler versneld vooruit- of terugspoelen.
Vooruit- of terugspoelen
1 Druk lang op 2 om 4x de normale snelheid te selecteren.
> Druk op 2; om weer normaal af te spelen.
2 Druk tijdens het afspelen op 4x de normale snelheid op 2 om te bladeren door de volgende
snelheidsopties: 8x de normale snelheid > 16x de normale snelheid > 4x de normale snelheid...

Radio
Kies

in het hoofdmenu om de radiomodus in te schakelen.

De hoofdtelefoon aansluiten
De meegeleverde hoofdtelefoon dient tevens als radioantenne. Zorg ervoor dat u de
hoofdtelefoon goed aansluit voor een optimale ontvangst.

Automatisch afstemmen

1 Selecteer Automatisch afstemmen vanuit het menu Radio .
> De radio stemt automatisch af op radiostations en slaat de frequenties op als voorkeurstations.
De radio kan maximaal 20 radiostations als voorkeurstation opslaan.
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Op een voorkeurstation afstemmen
1
2
3
4
5

Selecteer Presets in het menu Radio .
Druk op 3/4 om het voorkeurstation te selecteren en op 2; om het in te schakelen.
Druk op 1/2 om naar een ander voorkeurstation te gaan.
Druk kort op 3/4 voor fijnafstemming op de frequentie.
Druk lang op 3/4 om te zoeken naar het volgende sterke signaal.
Druk lang op O om de radiomodus te sluiten.

Opnamen

U kunt met de speler geluidsopnamen maken.

Opnamen maken

1 Selecteer
in het hoofdmenu.
2 Druk op 3 of 4 om Spraakopname starten te selecteren en druk op 2; om de opname te
starten.

> De speler neemt op en geeft het opnamescherm weer.
3 Druk op 2; om te pauzeren.
4 Druk op O om te stoppen en de opname op te slaan.
> De opnamen worden opgeslagen in de opnamebibliotheek op de speler.
5 U vindt het bestand met spraakopnamen terug onder
> Bibliotheek van opnames >
Spraakopnamen.
Tip U kunt de opname op elk gewenst moment onderbreken en opnieuw starten door
op 2; te drukken.
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Opnamen afspelen
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1 Selecteer in het hoofdmenu
> Bibliotheek van opnames > Spraakopnamen.
2 Druk op 3 of 4 om de opname te selecteren die u wilt beluisteren.
3 Druk op 2; om af te spelen.

Problemen oplossen
Hoe kan ik mijn speler resetten?

Steek een speld of een ander scherp voorwerp in het reset-gaatje aan de onderkant van de speler.
Blijf drukken tot de speler zichzelf uitschakelt.

Als het bovenstaande niet helpt, moet u mogelijk de speler herstellen
met Device Manager:
1
2
3
4
5

Start Philips Device Manager via Start > Programma's > Philips Digital Audio
Player (Philips digitale audiospeler) > SA52XX > Philips SA52XX Device Manager
op uw PC.
Houd de knop VOL+ ingedrukt terwijl de speler verbinding maakt met de PC.
Houd de knop ingedrukt totdat Philips Device Manager uw speler herkent en de
herstelmodus activeert.
Klik op de knop Repair en volg de instructies in Device Manager.
Koppel de speler los van de PC nadat de speler is hersteld. Schakel de speler opnieuw in.
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Hulp nodig?
Gebruikershandleiding

Raadpleeg de gebruikershandleiding op de CD-ROM die bij de speler is meegeleverd.

Online

Ga naar www.philips.com/welcome

Verwijdering van uw oude product en de
ingebouwde batterij

Al onze producten zijn vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen, welke gerecycled en opnieuw gebruikt
kunnen worden.
De doorgekruiste afvalcontainer op wieltjes op een product betekent dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/
EC. Dit symbool kan ook in combinatie met een chemisch symbool worden gebruikt, wat betekent dat het product
voldoet aan de milieurichtlijn voor die chemische stof.
Plaats uw product niet bij ander huishoudelijk afval. Win informatie in over de lokale milieuvriendelijke recyclingrichtlijnen
of vraag ernaar bij uw dealer. Als u oude producten correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu
en de volksgezondheid.
Uw product bevat een ingebouwde oplaadbare batterij die onder de EU-richtlijn 2006/66/EC valt. De batterij mag niet bij het
gewone huishoudelijke afval worden gegooid.
Om de werking en de veiligheid van uw product te garanderen, dient u uw product altijd naar een officieel inzamelingspunt of
servicecentrum te brengen waar een deskundige de batterij kan verwijderen of vervangen zoals afgebeeld:
Win informatie in over de lokale wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van batterijen. Door u op de juiste wijze van de
batterijen te ontdoen voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.
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Specificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.
Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V.
of hun respectieve eigenaren.
© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
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