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Bir kılavuz var mı?

Cihazınızla aynı pakette, ayrıntılı kullanım kılavuzu ve SSS'ı içeren bir CD bulunmaktadır. Aynı dosyayı
ayrıca aşağıdaki Internet sitesinden indirebilirsiniz: www.philips.com/support

Ürününüzü kaydettirin

Ürününüzü yükseltmek mümkün olduğunda, ücretsiz yeni yükseltmeler konusunda sizi
bilgilendirebilmemiz için www.philips.com/welcome adresinde ürününüzü kaydettirmenizi öneririz.

Yükseltmeleri unutmayın

Uzun süre ürününüzün keyfini çıkaracağınızı biliyoruz. En iyi performans için, en yeni yazılım ve
ürününüz için Firmware Manager güncellemeleri için www.philips.com/support adresini düzenli
olarak ziyaret etmenizi öneririz. Bu indirmeler, ürününüzün performansını optimize etmenize ve
yeni ses formatları ile ilgili gelecekteki desteklerimizden yararlanmanıza yardımcı olacaktır.
Yeni müzik deneyiminizin keyfini çıkarın.
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Kulaklıklar
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Ambalaj içeriği
USB kablosu

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

Hızlı başlangıç kılavuzu

Başka neler gerekecek:

Bilgisayar

Bilgisayar donanımı:
Windows XP (SP2 ya da üzeri) veya Vista
Pentium III 800MHz işlemci veya daha yüksek
CD-ROM sürücüsü
128 MB RAM
500MB sabit disk alanı
USB Portu
Internet bağlantısı (tercih edilir)
Microsoft Internet Explorer 6.0 veya daha yeni
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Kontroller ve bağlantılar hakkında
genel bilgiler
A

B

C
d
e

J

i h G f

A OPTIONS Geçerli menüye bağlı olarak
çeşitli seçenekler sunar
B -VOLUME+ Ses seviyesini artırır/azaltır (hızlı
artırmak/azaltmak için basılı
tutun)
C1
Geriye doğru atlar (hızlı atlama
için basılı tutun)
İleriye doğru atlar (hızlı atlama
2
için basılı tutun)
Yukarıya/aşağıya kaydırır (hızlı
3/4
kaydırma için basılı tutun)

148

Açma / Kapama
Oynatma / Kaydetme /
Duraklatma
Seçimi onaylar
E MIC
Mikrofon
F p
Kulaklık girişi
GO
Bir seviye geriye (kök menüye
dönmek için basılı tutun)
H
USB konektörü
I RESET
Sıfırlama
J
kaydırıcı Tüm düğmeleri kilitlemek/kilidini
açmak için kaydırıcıyı basılı tutun
(-VOLUME+ hariç)
D z / 2;

Kurulum
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1

1 Ürününüzle birlikte verilen CD'yi, bilgisayarınızın CD ROM sürücüsüne yerleştirin.
2 Windows Media Player, Philips Device Manager ve MediaConverter™ for
Philips uygulamalarının kurulumunu tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.
MediaConverter™ for Philips uygulaması, video klipleri bu oynatıcıda kullanılabilecek
formatlara dönüştürür.

2

Bağlantı ve şarj

A Bilgisayara bağlantı
Cihaz, bilgisayara bağladığınızda otomatik olarak şarj olmaya başlar.

1 İlk kullanımdan önce cihazı en az 5 saat süreyle şarj edin.
> Pil şarj seviyesi 4 saat sonunda %100, 2 saat sonunda %80'e ulaşır.
2 Birlikte verilen USB kablosunu, cihazın alt kısmında bulunan mini USB bağlantı
noktasına ve diğer ucunu bilgisayarınıza bağlayın.
> Cihaz bilgisayara takıldığında şarj olmaya bağlayacaktır.
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B Oynatıcı pil seviyesi göstergesinin okunması
Pilin yaklaşık güç seviyesi aşağıdaki şekilde gösterilir:
Tam

Üçte iki dolu

Yarı dolu

Düşük

Boş

Not Piller hemen hemen boşaldığında pil ekranı
yanıp söner. Cihaz tüm ayarları ve
tamamlanmamış kayıtları kaydeder ve 60 saniyeden daha kısa bir süre içinde kapanır.

3

Aktarma

Windows Media Player kullanarak oynatıcınıza müzik ve fotoğraf dosyaları aktarabilirsiniz.
Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunda Windows Media Player 11 kullanarak fotoğraf
ve müzik düzenleyin ve aktarın bölümüne başvurun.

A Windows Media Player 11 kullanarak müzik ve fotoğraf aktarın
Windows Media Player11 yüklemek için:
http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/11/default.aspx
3

4
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Windows Media Player 11'de eşleştirme seçeneklerinin nasıl ayarlanacağı hakkında
ayıntılı bilgi için lütfen kullanıcı kılavuzuna başvurun.
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1 Windows Media Player 11'i açın.
2 Cihazla birlikte verilen USB kablosunu kullanarak oynatıcıyı bilgisayarınıza bağlayın.
3 Oynatıcı bağlandıktan sonra eşleştirme sekmesi gösterilen şekilde değişir (
) ve cihaz
ve içeriği Windows Media Player 11'de görülebilir (bkz. aşağıdaki şekil).
4 Windows Media Player 11, otomatik olarak müzik kütüphanenizin içeriğini
oynatıcınızla eşleştirmeye başlar.

B

M
 ediaConverter™ Stream Ripper ile
video yükleyin, dönüştürün ve aktarın
Önemli
Internet'ten indirdiğiniz (satın aldığınız) DRM korumalı videoların bit hızı, oynatıcıya
aktarabilmeniz için e 800kbps olmalıdır. Videoları Internet'e bağlı bilgisayarınızda
izlerken, DRM korumalı videolar için lisans alabilirsiniz. Lisansı yüklenmiş DRM
korumalı videoları Windows Explorer'da 'sürükle bırak' yöntemiyle oynatıcınızın
VIDEO klasörüne taşıyabilirsiniz.
Önemli
Stream Ripper özelliğini kullanmak ve yükleme hata mesajlarını almamak için PC'nize
'FLV codec' kurun. (İpucu: Internet arama motoruna 'download FLV codec' (FLV codec
yükle) yazdığınızda, FLV codec yükleyebileceğiniz websiteleri bulabilirsiniz.)
1 Video yüklemek istediğiniz Internet sitesini açmak için Internet Explorer'ı kullanın.
Stream Ripper yazılımı, aşağıdaki Internet sitelerinden yapılacak yüklemeleri
desteklemektedir:
• video.google.com
• myspace.com
• youtube.com
2 Video websitesinde oynatılırken, sol üst köşede Stream Reaper simgesini
görene
kadar fare imlecini video üzerinde gezdirin ve Yükle düğmesini tıklatın.
> Video yüklendikten sonra MediaConverter™ videoyu açar ve gösterir.
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2

3
> Dönüştürme ve aktarım ilerleme seviyesi gösterilir.
Dönüştürülen tüm dosyalar oynatıcıya aktarılır.
İpucu Ayrıca, Windows Gezgini'ni kullanarak dosyaları seçebilir ve bunları
MediaConverter™ for Philips ekranına sürükleyip bırakabilirsiniz.
Not Eğer gerekliyse dosyalar öncelikle cihazda oynatılabilecek bir formata
dönüştürülecektir.
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3 MediaConverter™ penceresinde Başlat düğmesini tıklatarak video dönüştürme ve
aktarma işlemini başlatın.

4

Keyfini Çıkarın

A Açma ve oynatma
Açmak için, ekranda Philips logosu görünene kadar z/2; tuşuna basın.
Kapatmak için, ekranda ‘Bye’ mesajı görünene kadar z/2; düğmesine basın.

B Ana menü
Müzik
Videolar
Fotoğraflar
Radyo
Kayıtlar
Klasörler
Ayarlar
Şu anda çalan
Son çalan

Dijital müzik parçaları çalın
Video izleyin
Fotoğraf görüntüleyin
FM radyo dinleyin
Kayıt oluşturun ya da dinleyin
Klasörleri görüntüleyin
Oynatıcının ayarlarını değiştirin
Çalma ekranına gidin
Çalmaya devam edin

C Menüde gezinme

Cihazınızın, çeşitli ayarlar ve işlemler için size rehberlik edecek sezgisel bir menü gezinme
sistemi bulunmaktadır.
Amaç
Önceki menüye dönme
Ana menüye dönme
Menülere gözatma
Listede gezinme
Bir seçeneği seçme
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İşlem
O tuşuna basın
O tuşunu basılı tutun
2; veya O tuşuna basın
3 veya 4 düğmesine basın
Seçenekler düğmesine basın

(aynı zamanda kayıtlar için oynatma modu)
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Müzik modu

Cihaz aşağıdaki müzik modu seçeneklerine sahiptir:
Amaç
Müzik Çalmak /
Duraklatmak için

İşlem
2; tuşuna basın

Sonraki ses dosyasına
geçmek için

2 tuşuna basın

Önceki ses dosyasına
dönmek için

1 tuşuna basın

Hızlı geri sarmak için

1 tuşunu basılı tutun

Amaç
Hızlı ileri sarmak için
Geçerli menüye geri
dönmek için

İşlem
2 tuşunu basılı tutun
O tuşuna basın

Sesi açmak için

Vol + tuşuna basın

Sesi kısmak için
Seçenekler menüsüne
erişmek için

Vol - tuşuna basın
OPTIONS düğmesine
basın.
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Sesli kitap dinleyin

Oynatıcınız sesli kitap formatlarını desteklemektedir. Bu özelliği kullanabilmek için audible.
com adresinden ek yazılımı indirmeniz gerekir. AudibleManager ile sesli kitaplarınızın içeriğini
yönetebilirsiniz.
audible.com sitesine gidin ve kaydolun. Ekranda verilen talimatları izleyerek AudibleManager
yazılımını indirin.

SA52'ye sesli kitap ekleyin

1 Bilgisayarınızda AudibleManager uygulamasını açın.
2 Sesli kitaplarınızı sürükleyip SA52'ye bırakın.

Sesli kitapları kitap adına göre seçin
1
2
3
4
5

SA52 ana menüsünde müzik moduna girmek için seçeneğini seçin.
Önce 3 veya 4, ardından 2; tuşuna basarak Sesli kitaplar seçeneğini seçin.
Önce 3 veya 4, ardından 2; tuşuna basarak Kitap adları veya Yazarlar seçeneğini seçin.
Önce 3 veya 4, ardından 2; tuşuna basarak başka seçimler yapın..
Kitap adı seçmek için 3 veya 4 tuşuna ve ardından dinlemek için 2; tuşuna basın.
• Çıkmak için O tuşuna basın.

Sesli kitap kontrolleri

Oynatıcı aşağıdaki sesli kitap modu seçeneklerine sahiptir:

Amaç

Oynat / Duraklat
Yeni bölümün başına atlamak için
O anki bölümün başına geri dönmek için
Sesli kitapta hızlı ileri atlamak için
Sesli kitapta hızlı geri atlamak için
Seçenekler menüsüne erişmek için
Geçerli menüye geri dönmek için
Sesi açmak için
Sesi kısmak için
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Aksiyon

2; tuşuna basın
2 tuşuna basın
1 tuşuna basın
2 tuşunu basılı tutun
1 tuşunu basılı tutun
OPTIONS düğmesine basın.
O tuşuna basın
VOL + tuşuna basın
VOL - tuşuna basın
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Video

Video oynatma

Cihaza kaydedilmiş olan video klipleri oynatabilirsiniz.
1 Ana menüde
öğesini seçerek Video moduna gelin.
> Cihazda bulunan video dosyalarının listesi görüntülenir.
2 3 veya 4 tuşuna basıp dosyayı seçin ve oynatmak için 2; tuşuna basın.
3 Önceki menüye dönmek için O düğmesine kısa süreli olarak, ana menüye dönmek için O
düğmesine uzun süreli olarak basın.

Hızlı ileri / geri alma

Oynatıcınızda videoları hızlı ileri / geri alabilirsiniz.
Hızlı ileri / geri
1 2 tuşuna uzun süre basarak 4x normal hızı seçin.
> Normal oynatma hızına geri dönmek istediğiniz zaman 2; düğmesine basın.
2 4x normal hız modundayken 2 tuşuna basarak şu hız seçenekleri arasında gezinebilirsiniz:
8x normal hız > 16x normal hız > 4x normal hız…

Radyo

Radyo moduna girmek için ana menüde

seçimini yapın.

Kulaklıkları bağlayın
Cihazla birlikte verilen kulaklıklar, anten olarak da işlev görmektedir. Optimum seviyede sinyal alımı
için kulaklıkları uygun şekilde bağlayın.

Otomatik ayar

1 Radyo menüsünden , Otomatik ayar öğesini seçin.
> Radyo istasyonları otomatik olarak ayarlanır ve frekanslar, hafızadaki istasyonların üzerine kaydedilir.
Radyo 20 adete kadar istasyon ayarını hafızada saklayabilir.
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Ayarlanmış radyo istasyonunu çalma
1
2
3
4
5

Radyo menüsünden , Kayıtlı istasyonlar öğesini seçin.
İstasyon hafızası seçmek için 3/4 düğmelerine, çalmaya başlamak için 2; düğmesine basın.
Bir başka kayıtlı istasyona geçmek için 1/2 tuşlarına basın.
Frekans ince ayarını yapmak için 3/4 düğmelerine hızlı basın.
Bir sonraki güçlü sinyali aramak için 3/4 tuşlarına uzun süreli basın.
Radyodan çıkmak için O tuşuna uzun basın.

Kayıtlar

Cihaz ile ses kaydı yapabilirsiniz.

Kayıt yapma

1 Ana menüden
seçeneğini seçin.
2 3 veya 4 düğmesine basarak Ses kaydını başlat seçeneğini seçin ve başlatmak için 2;
düğmesine basın.

> Cihaz kayda başlar ve kayıt ekranını görüntüler.
3 Duraklatmak için 2; tuşuna basın.
4 Kaydı durdurmak ve kaydetmek için O tuşuna basın.
> Kayıtlarınız oynatıcınızda Kayıt kütüphanesi altına kaydedilir.
5 Ses kayıtları dosyasını
> Kayıt kütüphanesi > Ses kayıtları altında bulabilirsiniz.
İpucu 2; düğmesine basarak kaydı istediğiniz zaman duraklatabilir ve yeniden
başlatabilirsiniz.
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Kayıtları çalma
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1 Ana menüden sırasıyla
> Kayıt Kütüphanesi > Ses kayıtları seçeneklerini seçin.
2 Dinlemek istediğiniz kaydı seçmek için 3 veya 4 düğmesine basın.
3 Çalmak için 2; düğmesine basın.

Sorun Giderme
Oynatıcımı nasıl sıfırlarım?

Cihazın alt kısmında bulunan sıfırlama deliğine bir iğne veya bir başka sivri nesne sokun.
Cihaz kapanana kadar basılı tutun.

Yukarıdakilerin hiçbiri işe yaramazsa, cihazınızı geri yüklemek için
Device Manager uygulamasını kullanmanız gerekebilir:
1
2
3
4
5

Philips Device Manager uygulamasını başlatmak için bilgisayarınızda Başlat >
Programlar > Philips Digital Audio Player > SA52XX > Philips SA52XX
Device Manager öğelerini seçin.
Oynatıcınız PC'ye bağlanırken VOL+ düğmesini basılı tutun.
Philips Device Manager cihazınızı tanıyarak geri yükleme moduna geçene kadar düğmeyi
basılı tutun.
Tamir et düğmesini tıklatın ve Device Manager uygulaması tarafından sağlanan talimatları
izleyin.
Onarıldıktan sonra oynatıcının bilgisayarınızla bağlantısını kesin ve oynatıcıyı yeniden başlatın.
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Yardıma mı ihtiyacınız var?
Kullanım Kılavuzu

Bkz. bu oynatıcıyla birlikte verilen CD-ROM'daki kullanım kılavuzu.

Çevrimiçi

www.philips.com/welcome sitesini ziyaret edin

Eski ürününüzün ve tümleşik pilin atılması

Tüm ürünlerimiz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden kullanılabilen, yüksek kalitede malzeme ve parçalardan tasarlanmış ve
üretilmiştir.
Bir ürünün üzerindeki çarpı işaretli tekerlekli çöp kutusu işareti o ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında
olduğu anlamına gelir. Bu simge ayrıca bir kimyasal simgesiyle birlikte kullanılabilir, bu da ürünün o kimyasal için çevre
yönergesine uygun olduğu anlamına gelir.
Asla ürünü diğer evsel atıklarla birlikte atmayın. Çevre açısından güvenli geri dönüşüm yönetmelikleriyle ilgili bilgi edinin
veya yerel satıcınıza danışın. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı
üzerinde olumsuz etkilere yol açılmasını önlemeye yardımcı olur.
Ürününüz, 2006/66/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olan ve normal evsel atıklarla birlikte atılmayan bir dahili şarj edilebilir pil
içerir.
Ürününüzün çalışır durumda kalmasını ve güvenliğini sağlamak için, ürününüzü her zaman pilinin uzmanlar tarafından aşağıdaki gibi
çıkarılacağı / değiştirileceği resmi toplama noktalarına ve servis merkezlerine götürün:
Lütfen pillerin ayrı toplanması ile ilgili yerel kurallar hakkında bilgi edinin çünkü pillerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığına
zarar vermesini önleyecektir.
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