SA5225BT
SA5245BT
SA5247BT
SA5285BT
SA5287BT
SA5295BT

Köszönjük, hogy Philips terméket
vásárolt, és üdvözöljük a Philips
világában!
A Philips által biztosított teljes körű
támogatáshoz regisztrálja termékét a
www.philips.com/welcome oldalon.
Digitális audio- és videolejátszó

Philips Consumer Lifestyle
HK- 0817-SA5225BT
(report No.)

EC DECLARATION OF CONFORMITY
We,
Philips Consumer Lifestyle
(manufacturer’s name)

Philips, Glaslaan 2, 5616 JB Eindhoven, The Netherlands
(manufacturer’s address)

declare under our responsibility that the electrical product:
Philips

SA5225BT/00, /02

(name)

(type or model)

Digital Audio Player
(product description)

to which this declaration relates is in conformity with the following standards:
EN55013: 2001 + admt.A1: 2003 + admt. A2: 2006 + EN55020: 2002 + admt.A1: 2003 +
admt A2: 2005 + EN55022: 2006 + EN55024: 1998 + admt.A1: 2001 + admt.A2: 2003 +
EN61000-4-5: 2001 + EN61000-4-11: 2004 + EN61000-3-2: 2000 + admt A2: 2005 +
EN61000-3-3: 1995 + admt.A1: 2001 + admt.A2: 2005 + ETSI EN300 328 V1.7.1: 2006 +
ETSI EN301 489-17 V1.2.1: 2002 + ETSI EN301 489-1 V1.6.1: 2005 + EN 50371: 2002 +
EN60950-1: 2006 + EN50332-1: 2000
(title and/or number and date of issue of the standards)

following the provisions of 99/5/EC & 2004/108EC & 2006/95/EC directives
and are produced by a manufacturing organization on ISO 9000 level.

Leuven, April 25, 2008
(place, date)

Frank Dethier
Development Manager
Innovation Lab Leuven
Philips Consumer Lifestyle
(signature, name and function)

Philips Consumer Lifestyle
HK- 0817-SA5245BT
(report No.)

EC DECLARATION OF CONFORMITY
We,
Philips Consumer Lifestyle
(manufacturer’s name)

Philips, Glaslaan 2, 5616 JB Eindhoven, The Netherlands
(manufacturer’s address)

declare under our responsibility that the electrical product:
Philips

SA5245BT/00, /02

(name)

(type or model)

Digital Audio Player
(product description)

to which this declaration relates is in conformity with the following standards:
EN55013: 2001 + admt.A1: 2003 + admt. A2: 2006 + EN55020: 2002 + admt.A1: 2003 +
admt A2: 2005 + EN55022: 2006 + EN55024: 1998 + admt.A1: 2001 + admt.A2: 2003 +
EN61000-4-5: 2001 + EN61000-4-11: 2004 + EN61000-3-2: 2000 + admt A2: 2005 +
EN61000-3-3: 1995 + admt.A1: 2001 + admt.A2: 2005 + ETSI EN300 328 V1.7.1: 2006 +
ETSI EN301 489-17 V1.2.1: 2002 + ETSI EN301 489-1 V1.6.1: 2005 + EN 50371: 2002 +
EN60950-1: 2006 + EN50332-1: 2000
(title and/or number and date of issue of the standards)

following the provisions of 99/5/EC & 2004/108EC & 2006/95/EC directives
and are produced by a manufacturing organization on ISO 9000 level.

Leuven, April 25, 2008
(place, date)

Frank Dethier
Development Manager
Innovation Lab Leuven
Philips Consumer Lifestyle
(signature, name and function)

Philips Consumer Lifestyle
HK- 0817-SA5285BT
(report No.)

EC DECLARATION OF CONFORMITY
We,
Philips Consumer Lifestyle
(manufacturer’s name)

Philips, Glaslaan 2, 5616 JB Eindhoven, The Netherlands
(manufacturer’s address)

declare under our responsibility that the electrical product:
Philips

SA5285BT/00, /02

(name)

(type or model)

Digital Audio Player
(product description)

to which this declaration relates is in conformity with the following standards:
EN55013: 2001 + admt.A1: 2003 + admt. A2: 2006 + EN55020: 2002 + admt.A1: 2003 +
admt A2: 2005 + EN55022: 2006 + EN55024: 1998 + admt.A1: 2001 + admt.A2: 2003 +
EN61000-4-5: 2001 + EN61000-4-11: 2004 + EN61000-3-2: 2000 + admt A2: 2005 +
EN61000-3-3: 1995 + admt.A1: 2001 + admt.A2: 2005 + ETSI EN300 328 V1.7.1: 2006 +
ETSI EN301 489-17 V1.2.1: 2002 + ETSI EN301 489-1 V1.6.1: 2005 + EN 50371: 2002 +
EN60950-1: 2006 + EN50332-1: 2000
(title and/or number and date of issue of the standards)

following the provisions of 99/5/EC & 2004/108EC & 2006/95/EC directives
and are produced by a manufacturing organization on ISO 9000 level.

Leuven, April 25, 2008
(place, date)

Frank Dethier
Development Manager
Innovation Lab Leuven
Philips Consumer Lifestyle
(signature, name and function)

Philips Consumer Lifestyle
HK- 0843-SA5295BT
(report No.)

EC DECLARATION OF CONFORMITY
We,
Philips Consumer Lifestyle
(manufacturer’s name)

Philips, Glaslaan 2, 5616 JB Eindhoven, The Netherlands
(manufacturer’s address)

declare under our responsibility that the electrical product:
Philips

SA5295BT/00, /02

(name)

(type or model)

Digital Audio Player
(product description)

to which this declaration relates is in conformity with the following standards:
EN55013: 2001 + admt.A1: 2003 + admt. A2: 2006 + EN55020: 2007 + EN55022: 2006 +
EN55024: 1998 + admt.A1: 2001 + admt.A2: 2003 + EN61000-4-5: 2001 + EN61000-411: 2004 + EN61000-3-2: 2000 + admt A2: 2005 + EN61000-3-3: 1995 + admt.A1: 2001
+ admt.A2: 2005 + ETSI EN300 328 V1.7.1: 2006 + ETSI EN301 489-17 V1.2.1: 2002 +
ETSI EN301 489-1 V1.6.1: 2005 + EN 50371: 2002 + EN60950-1: 2006 + EN50332-1:
2000
(title and/or number and date of issue of the standards)

following the provisions of 99/5/EC & 2004/108EC & 2006/95/EC directives
and are produced by a manufacturing organization on ISO 9000 level.

Leuven, October 25, 2008
(place, date)

Frank Dethier
Development Manager
Innovation Lab Leuven
Philips Consumer Lifestyle
(signature, name and function)

Segítségre van szüksége?
Kérjük, látogasson el a
www.philips.com/welcome
honlapra, ahol a segédanyagok teljes választékát érheti el, mint a használati
útmutató, gyors oktatóanyag, a legújabb szoftverfrissítések és a gyakran feltett
kérdésekre adott válaszok.
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1 Fontos biztonsági információk
Karbantartás
Teendők a meghibásodások elkerülése érdekében:
• Kérjük, használja a védőtokot az optimális ütésvédelem érdekében.
• Ne kerüljön vízbe a lejátszó. Ne érje víz a fülhallgató csatlakozóját és az akkumulátortartó
rekeszt sem, mivel a készülékbe szivárgó víz súlyos károsodást okozhat.
• A tisztításhoz ne használjon semmilyen tisztítószert, amely alkoholt, ammóniát, benzint vagy
maró anyagokat tartalmaz, mert ezek károsíthatják a készüléket.
• A közelben működő rádiótelefonok káros interferenciát okozhatnak.
• Készítsen biztonsági másolatokat a fájlokról. Kérjük biztosítsa, hogy megőrzésre kerüljenek
az eszközre letöltött eredeti fájlok. A Philips semmilyen, a készülék meghibásodásából,
károsodásából vagy a merevlemez olvashatatlanságából eredő adatveszteségért nem vállal
felelősséget.
• A problémák elkerülése érdekében a fájlműveleteket (átvitel, törlés stb.) kizárólag a
mellékelt zenei szoftverrel végezze.
Üzemi és tárolási hőmérséklet-értékek
• 0 és 35°C fok közötti hőmérsékleten üzemeltesse a készüléket.
• -20 és 45°C fok közötti hőmérsékleten tárolja a készüléket.
• Alacsony hőmérséklet esetén az akkumulátor élettartama csökkenhet.
Alkatrészek/ kiegészítők cseréje
Látogasson el a www.philips.com/support az alkatrészek/ kiegészítők cseréje érdekében

Hallás védelem
Halgassa a hangot mérsékelt hangerővel.
• A fejhallgatók nagy hangerővel való hallgatása halláskárosodáshoz vezethet. Ez a termék
olyan decibel skálájú hangokat generál, melyek egészséges személyek esetében is hallás
károsodást okozhatnak, még az egy percnél rövidebb időtartamú hallgatás esetén is.
A magasabb decibel skála a már halláskárosult használóknak javasolt.
• Maga a hangszint könnyen megtévesztő lehet, mivel rövid időn belül a fül "komfort
érzete" hozzászokik a magasabb hangerőhöz és azt veszi normálisnak. Tehát huzamosabb
hallgatás után, ami "normálisnak" hangzik, valójában túl hangos és ártalmas lehet a fülnek.
Ennek elkerülése érdekében állítsa be a hangerőt a kezdeti kellemes hangszintnek
megfelelően, s hagyja meg azon az egyenletes hangerőn.
Biztonságos hangerő beállításához:
• Állítsa a hangerő szabályozót alacsony hangerőre.
• Lassan és fokozatosan növelje a hangerőt, addíg, amíg kényelmesen hallja a hangot, tisztán
és torzítás nélkül.

3

Csak mérsékelt időtartamig hallgassa:
• A hang hosszas hallgatása, még a "biztonságos" beállítás esetén is, halláskárosodáshoz
vezethet.
• Bizonyosodjon meg, hogy a készülékét ésszerűen használja, és tartson megfelelő
időközönként szünetet a hallgatásban.
Győzödjön meg róla, hogy a fejhallgató használata közben a következő
szabályokat betartja.
• Csak mérsékelt hangerővel hallgassa s csak mérsékelt időtartamig.
• Ne hangosítsa fel a hangerőt, mikor a füle "hozzászokik" a hangerőszinthez.
• Soha ne állítsa olyan magasra a hangerőt, hogy nem hallja ami a környezetében történik.
• Legyen óvatos vagy kapcsolja ki a hallgatót nem biztonságos helyzetek esetén.
• Ne használjon fejhallgatót motoros jármű használata, valamint biciklizés, gördeszkázás
közben, stb.; ez balesethez vezethet és sok helyen nem megengedett.
Fontos (tartozék fejhallgatóval kapható készülékeknél):
A Philips hanglejátszóinak az illetékes szerv által megállapított maximális hangerejét csak az
eredetileg mellékelt típusú fejhallgatóval garantálja. Amennyiben a fejhallgató pótlásra szorul,
javasoljuk, hogy lépjen kapcsolatba kereskedőjével, hogy az eredetileg mellékelt Philips
fejhallgatóval egyező modellt rendeljen.

Szerzői jogok
Minden egyéb márka és termék név az azokat illető cégek vagy szervezetek bejegyzett
védjegyei.
Bármilyen felvétel illetéktelen másolása, akár az Internetről letöltve, vagy audio CD-ről
másolva a szerzői jogokba és nemzetközi egyezményekbe ütközik.
Másolásvédett termékről készült illetéktelen másolat készítése, ide értve a számítógép
programokat, fájlokat, közvetítéseket és hangfelvételeket a szerzői jogokat sértheti és
bűncselekménynek minősülhet. Ez az eszköz ilyen cselekményekhez nem használható.
A Windows Media és a Windows logó a Microsoft Corporation védjegyei, vagy az Egyesült
Államokban és más országokban bejegyzett védjegyei.
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Adatnaplózás
A Philips arra törekszik, hogy javítsa az Ön termékének minőségét és javítsa a Philips
felhasználók tapasztalatait. Az eszköz alkalmazási profiljának megértése érdekében tudni kell,
hogy az információkat illetve adatokat naplóz a sztatikus memóriatartományba. Ezek az
adatok az olyan hibák és problémák azonosítására és észlelésére szolgálnak, amelyekkel a
felhasználó az eszköz használata közben szembekerülhet. A tárolt adatok olyanok, mint a
zenei lejátszás hosszúsága, a rádióhallgatás hosszúsága, hány alkalommal merült le az
akkumulátor stb. A tárolt adat nem fedi fel az eszközön tárolt tartalmat, a használt médiát
vagy a letöltések forrását. A tárolt adat kizárólag akkor olvasható és használható, ha a
felhasználó visszaviszi az eszközt a Philips szerviz-központba és CSAKIS olyan célból, hogy a
hibakeresés és megelőzés egyszerűsödjön. A tárolt adatot a felhasználó első kérésére számára
hozzáférhetővé tesszük.

Az elhasznált termék hulladékkezelése
Ezt a terméket minőségi, újra feldolgozható és újrahasznosítható anyagok és
alkatrészek felhasználásával tervezték és készítették.
A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekes kuka szimbólum azt jelenti, hogy a
termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv.
Kérjük, informálódjon az elektromos és elektronikus hulladékok szelektív gyűjtésének helyi
rendszeréről.
Kérjük tartsa be a helyi előírásokat és ne helyezze az elhasznált készüléket háztartási hulladék
közé. Az elhasznált készülék megfelelő elhelyezése segít elkerülni a környezetre és emberi
egészségre gyakorolt potenciális negatív következményeket.
A beépített újratölthető akkumulátor olyan anyagokat tartalmaz, mely szennyezheti a
környezetet. A készülék kidobásakor hivatalos gyűjtőhelyen adja azt le, ahol kiveszik, és külön
kezelik az akkumulátort. Az akkumulátort hivatalos gyűjtőhelyen adja le.

Módosítások, változtatások
A gyártó által jóvá nem hagyott módosítások semmissé tehetik a felhasználó jogait a készülék
használatára vonatkozóan.

5

2 Az új lejátszója
Az újonnan megvásárolt lejátszójával a következőkre van lehetősége:
•
•
•
•
•
•
•
•

Audio-adatfolyamok lejátszása és fájlok átvitele Bluetooth®* kapcsolaton keresztül
Videofájlok lejátszása (WMV, MPEG4 (.avi))
Hangfájlok lejátszása (MP3, WMA, AAC (nem védettekké))
Lemezborítók megjelenítése
Képek megjelenítése
FM-rádió hallgatása
FM-rádió1, beszéd és hangok felvétele
Mappák megtekintése

2.1 Mi található a csomagolásban
A következő kiegészítőket tartalmazza a lejátszó:

Lejátszó
Philips GoGear audio video player

Fejhallgató

USB kábel

SA5225 SA5225BT
SA5245 SA5245BT
SA5247 SA5247BT
SA5285 SA5285BT
SA5287 SA5287BT

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

Gyors útmutató

A Windows Media Player lejátszót, a Philips Device Manager
programot, a Philips Media Converter médiakonvertert, a felhasználói
kézikönyvet és a gyakran ismétlődő kérdéseket tartalmazó CD-ROM

2.2 A termék regisztrálása
Javasoljuk a termék regisztrálását, hogy a későbbiekben ingyenes frissítésekhez tudjon
hozzájutni. A termék regisztrálásához jelentkezzen be a www.philips.com/welcome oldalon,
hogy tájékoztatni tudjuk az új frissítésekről.
*
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A Bluetooth® szó mint jelölés és a logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonai, a Philips engedéllyel
használja ezeket a megjelöléseket. Minden egyéb védjegy és kereskedelmi név az illető
jogtulajdonost illeti.

3 Kezdő lépések
3.1 A vezérlők és a csatlakozások áttekintése
A

B

C
D
E
F

K J I

H G

A OPTIONS különféle lehetőségek az éppen kiválasztott menütől függően
B -VOLUME+ Hangerő növelése/csökkentése (tartsa nyomva a gyorsabb
hangerőnöveléshez/hangerőcsökkentéshez)
C ®
Bluetooth® jelzőfény
D1
Léptetés hátra / Visszatekerés (tartsa nyomva a gyorsabb léptetéshez)
2
Léptetés előre / Előretekerés (tartsa nyomva a gyorsabb léptetéshez)
4
Gördítés fel/le (tartsa nyomva a gyorsabb gördítéshez)
E z / 2;
Bekapcsolás / Kikapcsolás
Lejátszás/Rögzítés / Szünet
Kiválasztás jóváhagyása
F MIC
Mikrofon
Gp
Fejhallgató jack-dugó
H
Előző / utolsó megjelenítése / főképernyő
I
USB csatlakozó
J RESET
Újraindítás
K
csœszka Tartsa nyomva a billentyűk lezárásához/feloldásához (kivéve -VOLUME+)
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3.2 Főmenü
Menü
Zene
Videó
Képek
Rádió
Felvételek
Mappanézet
Beállítások
Now playing (Most játszott)
Last played (Utoljára játszott)

Eredmény
Digitális zeneszámok lejátszása
Videózás
Képek megjelenítése
FM-rádió hallgatása, felvétel FM-rádióról1
Felvételek készítése, hallgatása
Mappák megtekintése
A lejátszó beállításainak testreszabása
Ugrás a lejátszási képernyőre
Lejátszás folytatása

3.3 Üzembe helyezés
Fontos: Zene és videó átviteléhez feltétlenül telepítse a mellékelt CD-lemezen lévő
szoftvert.
Rendszerkövetelmények
• Windows XP (SP2 vagy újabb) vagy Vista
• Pentium III 800 MHz-es processzor vagy
újabb
• 128 MB-os RAM
• 500 MB merevlemez-terület

•
•
•
•

Internet csatlakozás
Microsoft Internet Explorer 6.0 vagy újabb
CD-ROM
USB-port

Figyelem: A szoftver telepítéséhez és futtatásához a Windows XP Service Pack 2
csomag szükséges. Ha ezt a szervizcsomagot nem telepítette még a számítógépre, a
rendszer kéri annak telepítését. Végezze el a telepítést, és csak azt követően csatlakoztassa
az eszközt. Ez rendkívül fontos a lejátszó helyes működéséhez, ha számítógéphez
csatlakoztatja.
1 Helyezze be a lejátszóhoz mellékelt CD-lemezt a számítógép CD-ROM meghajtójába.
2 A képernyőn megjelenő utasítások végrehajtásával telepítse a Windows Media
Playerlejátszót, a Philips Device Manager és a MediaConverter™ for Philips
eszközt. A MediaConverter™ for Philips a lejátszónak megfelelő formátumúvá alakítja a
videoklipeket.
3 Ha a telepítőprogram nem indul el automatikusan, böngéssze végig a CD-lemez tartalmát a
Windows Intéző alkalmazásban, majd kattintson duplán az .exe kiterjesztésű fájlra.
Fontos: Ha a Stream Ripper funkció használata közben letöltési hibák fordulnak elő,
telepítse az FLV-kodeket a számítógépre. (Ha az internetes keresőbe beírja a „download
FLV codec” kifejezést, a kereső felsorolja azokat a webhelyeket, ahonnan le lehet tölteni az
FLV-kodeket.)
Elveszett a CD? Sebaj, annak tartalmát a www.philips.com/support oldalról is letöltheti.
1 FM-rádiófelvétel: Ez a funkció az USA és Kanada kivételével minden területen rendelkezésre áll.
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3.4 Csatlakoztatás és töltés
Amikor csatlakoztatja a lejátszót a számítógéphez, az akkumulátora automatikusan töltődni
kezd.

3.4.1 Használja a készülékhez mellékelt USB-kábelt
1 A lejátszót az első használat előtt legalább 5 órán át töltse.
> Az akkumulátor24 elteltével éri el a 100%-os töltöttséget, 2 óra elteltével pedig a 80%-osat.

2 Csatlakoztassa a termékhez mellékelt USB-kábelt a lejátszó alján lévő mini USB-portba, a
másik végét pedig a számítógépbe.
> A lejátszó töltése a számítógéphez való csatlakoztatáskor kezdődik.
Megjegyzés: A készülék akkor van teljesen feltöltve, ha a töltést jelző animáció leáll, és
megjelenik az
ikon. A teljesen feltöltött lejátszóval akár 30 órányi2 zenét is lejátszhat.

3.4.2 Akkumulátor töltöttségi szintjének jelzése
Az akkumulátor hozzávetőleges töltöttségi állapotának jelölése a lejátszón a következőképpen
történik:
Teljes

Kétharmados
töltöttség

Félig tele

Alacsony

Üres

Megjegyzés: Ha az akkumulátorok majdnem kimerültek, villog az akkumulátor
kimerülését jelző képernyő . A lejátszó menti a beállításokat és befejezetlen felvételeket,
majd max. 60 másodperc után kikapcsol.

2
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Az újratölthető akkumulátorok csak korlátozott számú alkalommal tölthetők újra. Az
akkumulátor élettartama és a töltési ciklusok száma a használat módjától, valamint a
beállításoktól függ.

3.5. Zene és kép átvitele
A Windows Media Player lejátszóval zene- és képfájlok vihetők át a lejátszóra. A további
tudnivalók a felhasználói kézikönyv 4 Képek és zenék rendszerezése és átvitele a
Windows Media Player lejátszóval című fejezetében olvashatók.

3.6 Videók letöltése, konvertálása és átvitele a
MediaConverter™ alkalmazással
Fontos!
Az internetről letöltött (interneten vásárolt) DRM-védelemmel ellátott videók közül csak
azok vihetők át a lejátszóra, amelyeknek átviteli sebessége e 800 kb/s.
A DRM-védelemmel ellátott videók átvitele előtt, ellenőrizze, hogy futnak-e számítógépén.
A DRM-védelemmel ellátott videók átviteléhez Internet Explorerből egyszerűen húzza át a
fájlokat a Video mappába.
Fontos: Ha a Stream Ripper funkció használata közben letöltési hibák fordulnak elő,
telepítse az FLV-kodeket a számítógépre. (Ha az internetes keresőbe beírja a „download
FLV codec” kifejezést, a kereső felsorolja azokat a webhelyeket, ahonnan le lehet tölteni az
FLV-kodeket.)
A MediaConverter™ for Philips az alábbi szolgáltatásokat kínálja:
• videó letöltés az internetről a számítógépre – egyetlen gombnyomással (Stream Ripper),
• a számítógépen található videofájlok konvertálása a lejátszónak megfelelő képernyőméretre,
• a konvertált videók áttöltése a számítógépről a lejátszóra.
Megjegyzés A videokonvertálás és -áttöltés általában egy hosszabb folyamat, pontos
időtartama a számítógép konfigurációjától függ
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3.6.1 Videók letöltése és hozzáadása a MediaConverter™
alkalmazásban
3.6.1.1 Videók letöltése a Stream Ripper* alkalmazással
1 Nyissa meg Internet Explorer böngészőjében a weboldalt, ahonnan le kívánja tölteni a
videót.
A Stream Ripper programmal a következő weboldalakról tölthet le tartalmakat:
• video.google.com
• myspace.com
• youtube.com
2 A weboldalon a videó lejátszása közben húzza az egeret a videóra, amíg a képernyő jobb
felső sarkában meg nem jelenik a Stream Ripper
ikon. Ezután kattintson a
Download (Letöltés) elemre.

2

> A videó letöltődését követően megnyílik a MediaConverter™, benne a letöltött videóval.

*
14

A Stream Ripper letöltési szolgáltatáshoz az FLV-kodeknek telepítve kell lennie a
számítógépen.
További információkért olvassa el az alábbi felhasználói kézikönyv Telepítés fejezetét.

3.6.1.2 Videofájlok hozzáadása DVD-ről vagy a számítógépről.
1 MediaConverter™ ablakban kattintson az Add File (Fájl hozzáadása) vagy a Add
DVD (DVD hozzáadása) elemre a videó forrásának kiválasztásához.
2 A felugró ablakban válassza ki a videofájlt, majd kattintson az Open (Megnyitás)
gombra.
3 A MediaConverter™ ablakban kattintson a Start gombra a videó konvertálásának és
áttöltésének megkezdéséhez.
1

3

3.6.2 Videók konvertálása és áttöltése a MediaConverter™
alkalmazással.
1 A 3.6.1.1 vagy a 3.6.1.2 szakaszban leírtak szerint végezze el a videó letöltését vagy
hozzáadását.
2 A MediaConverter™ ablakban adja meg a videó másolási célját (a Philips lejátszó vagy
a merevlemez).
3 A MediaConverter™ ablakban kattintson a Start gombra a videó konvertálásának és
áttöltésének megkezdéséhez.

3
2
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> A képernyőn nyomon követheti a konvertálás és az áttöltés állapotát.
Az alkalmazás az összes konvertált fájlt áttölti a lejátszóra.

Tipp: A fájlokat a Windows Intézőben is kiválaszthatja, majd áthúzhatja őket a
MediaConverter™ for Philips képernyőre.
Megjegyzés: Amennyiben szükséges, az alkalmazás először olyan formátumba
konvertálja a fájlokat, ami aztán lejátszható a lejátszón.

3.7 A lejátszó használata
3.7.1 A lejátszó be- és kikapcsolása
A lejátszó bekapcsolásához nyomja a z/2; gombot mindaddig, míg a kijelzőn megjelenik a
Philips logó.
A kikapcsoláshoz nyomja meg és tartsa lenyomva a z/2; gombot mindaddig, míg megjelenik a
kijelzőn a „Bye” felirat.
Tipp: Ha a lejátszó leállított üzemmódban van, és egyetlen gombját sem nyomta meg 10
percig, a készülék automatikusan kikapcsol.

3.7.2 Navigálás a menüben
A készülék intuitív menürendszerrel segíti a számos beállítás módosítását és a parancsok
kiadását.
Cél
Visszatérés az előző menübe
Visszatérés a főmenübe
Menük böngészése
Lista görgetése
Válasszon egy opciót
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Működés

Nyomja meg a O gombot.
Tartsa nyomva a O gombot.
Nyomja meg a 2 vagy a O gombot.
Nyomja meg a 3 vagy a 4 gombot.
Nyomja meg a 2; gombot

3.7.3 Csúszka lezárása
A kapcsolózár megakadályozza a készülék véletlen bekapcsolását.
1 A gombok lejátszás közbeni lezárásához állítsa a csúszkát a következő pozícióba:

.

> A -VOL+ gomb kivételével minden gomb lezárt állapotban van. A kijelzőn a következő
látható:
.
2 A gombok lezárásának feloldásához állítsa a csúszkát a következő pozícióba:
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3.8 Bluetooth® fejhallgató (és egyéb Bluetooth®
eszközök csatlakoztatása)
A lejátszóhoz tetszőleges olyan aktivált Bluetooth® funkciós készülék csatlakoztatható, amely
támogatja a sztereó audio streaming szolgáltatást, így pl. fejhallgató, audiorendszer és
hordozható hangsugárzó-rendszer. A lejátszó az alábbi lépésekkel csatlakoztatható új
készülékhez:
1 A főmenüben válassza a Beállítások elemet.
2 A 3 vagy a 4 és a2; gombokkal válassza a Bluetooth lehetőséget.

3 A Bluetooth be lehetőség kiválasztásával aktiválja a lejátszó Bluetooth® funkcióját.

4 A 3 vagy a 4 és a 2; gombokkal válassza a Kapcsolódás: ... lehetőséget.

> A listán a Új eszköz opció és a már párba rendezett készülékek láthatók.
5 A 3 vagy a 4 és a 2; gombokkal válassza a Új eszköz lehetőséget.
> A lejátszó keresni kezdi az eszközöket, majd megjeleníti a találtak listáját.
6 Válassza ki azt az eszközt, amelyet a lejátszóhoz kíván csatlakoztatni.

12

7 Szükség esetén adja meg az eszközhöz tartozó kódot.
> Sikeres csatlakoztatás esetén megjelenik egy nyugtázó üzenet.
Tipp
AktiváltBluetooth® funkciós fejhallgatón való zenehallgatás közben is átviheti a zenét egy
másik aktivált Bluetooth® funkciós eszközre. Lásd a Zene, videók és hangoskönyvek
lejátszása Bluetooth® eszközökön című fejezetet.
A lejátszót a Bluetooth® beállításait tartalmazó menüben található Show Device to Others
(Eszköz láthatóvá tétele) négyzet bejelölésével teheti láthatóvá más Bluetooth® eszközök
számára.
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5 Zene rendezése és átvitele a
Windows Media Player 11
programmal
5.1 A Windows Media Player 11 (WMP11)
telepítése
1 Helyezze a termékhez mellékelt CD-lemezt a számítógép CD-ROM meghajtójába.
 .|YHVVHDNpSHUQ\ŉQPHJMHOHQŉXWDVtWiVRNDWD:03WHOHStWpVpKH]

5.2 Zene átvitele
 =HQHIiMORNKR]]iDGiVDD:03N|Q\YWiUKR]
Alapértelmezés szerint a WMP11 automatikusan betölti a 0\0XVLF 6DMiW]HQH mappában
tárolt zenefájljokat a könyvtárba. Ha új fájlokat ad hozzá a mappához, azok is automatikusan
hozzáadódnak a WMP11 könyvtárhoz.

 $V]iPtWyJpSHJ\pEKHO\HLQYDJ\DKiOy]DWRQWiUROW
]HQHIiMORNKR]]iDGiVD
1 Válassza a6WDUW!0LQGHQSURJUDP!:LQGRZV0HGLD3OD\HUelemet, és indítsa
el a :03 programot.
 Kattintson a Library (Könyvtár) fül alatti lefelé mutató nyílra, és válassza ki az Add to
/LEUDU\ +R]]iDGiVDN|Q\YWiUKR] opciót.

> Megjelenik az Add to Library (Hozzáadás a könyvtárhoz)SiUEHV]pGSDQHO
17

3 Kattintson az$GYDQFHG2SWLRQV 6SHFLiOLVEHiOOtWiVRN gombra a párbeszédpanel
kibontásához.
 Kattintson az $GG +R]]iDGiV gombra.
>

Megjelenik az Add folder (Mappa hozzáadása) SiUEHV]pGSDQHO

 Válassza ki az egyik olyan mappát, melyben a zenefájlokat tarolja, majd kattintson az 2.
gombra.
 Térjen vissza az $GGWROLEUDU\ +R]]iDGiVDN|Q\YWiUKR] párbeszédpanelhez,
és kattintson az 2. gombra.
> A WMP11iWYL]VJiOMDDPDSSiWpVKR]]iDGMDD]HOpUKHWŉ]HQHIiMORNDWDN|Q\YWiUKR]
7 A befejezéshez kattintson a Bezárás gombra.

7LSS$:03~J\YDQEHiOOtWYDKRJ\iWXJRUMDD.%QpONLVHEEPpUHWťDXGLRIiMORNDW
A 100 KB-nél kisebb fájlok figyelembevételéhez megváltoztathatja az alapértelmezett
beállításokat az $GGWROLEUDU\ +R]]iDGiVDN|Q\YWiUKR] párbeszédpanelen.
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 &'QOpYň]HQHV]iPRNULSSHOpVH
+D]HQpWV]HUHWQHiWYLQQLHJ\&'OHPH]UŉODOHMiWV]yUDHOŉEENpV]tWVHQUyODGLJLWiOLV
PiVRODWRWDV]iPtWyJpSHQ(]WDPťYHOHWHWQHYH]LNULSSHOpVQHN
1 (OOHQŉUL]]HKRJ\DV]iPtWyJpSHQYDQHLQWHUQHWNDSFVRODW
 ,QGtWVDHOD:03 programot.
3 Kattintson a 5LS 5LSSHOpV fül alatti lefelé mutató nyílra, és válassza a Format
)RUPiWXP elemet.

 Kattintson a Rip 5LSSHOpV fül alatti lefelé mutató nyílra, és válassza a %LW5DWH
ÉWYLWHOLVHEHVVpJ elemet.
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 +HO\H]]HEHD]DXGLy&'WDV]iPtWyJpS&'PHJKDMWyMiED
! $SURJUDPPHJMHOHQtWLD&'QOpYŉ]HQHV]iPRNOLVWiMiW
$ODSpUWHOPH]pVV]HULQWD:03PHJNH]GLD&'QOpYŉ|VV]HV]HQHV]iPULSSHOpVpW
A beállítás opció módosításához kattintson a Rip fül alatti lefelé mutató nyílra, és válassza
a Rip CD Automatically When Inserted > Never &'DXWRPDWLNXVULSSHOpVH
EHKHO\H]pVNRU RSFLyW

 $MHO|OŉQpJ\]HWHNUHNDWWLQWiVVDOYiODVV]DNLDULSSHOQLNtYiQW]HQHV]iPRNDW

7 Kattintson a 6WDUW5LS 5LSSHOpVLQGtWiVD gombra.
8 A program konvertálja a kiválasztott zeneszámokat, majd hozzáadja azokat a WMP11
könyvtárhoz.
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 =HQHRQOLQHYiViUOiVD
Zenét online is vásárolhat a kiválasztott zeneboltban.
1 ,QGtWVDHOD:03 programot.
 Kattintson a 0HGLD*XLGH 0pGLDNDODX] fül alatti lefelé mutató nyílra, és válassza
a %URZVHDOO2QOLQH6WRUHV gVV]HVRQOLQHEROWWDOOy]iVD opciót.
3 9iODVV]RQEROWRWpVN|YHVVHDNpSHUQ\ŉQPHJMHOHQŉXWDVtWiVRNDW

! $PHJYiViUROWDOEXPRNDWYDJ\]HQHV]iPRNDWD:03N|Q\YWiUEDQWDOiOMD

5.3 Windows Media tartalom szinkronizálása
a lejátszóra
$:03VHJtWVpJpYHOV]LQNURQL]iOKDWMDD]HQpWDOHMiWV]yUD$PLNRUHOVŉDONDORPPDO
csatlakoztatja a lejátszót a számítógéphez, a WMP11 automatikusan kiválasztja a lejátszóhoz
OHJPHJIHOHOŉEEV]LQNURQL]iOiVLPyGRW DXWRPDWLNXVYDJ\PDQXiOLV 
$XWRPDWLNXV+DDOHMiWV]yQHOHJHQGŉWiUROyKHO\iOOUHQGHONH]pVUH OHJDOiEE*%V]DEDG
tárterület), és a teljes médiatár ráfér a lejátszóra, a program automatikusan átmásolja a teljes
tárat a lejátszóra, annak számítógéphez csatlakoztatásakor.
0DQXiOLV+DDWHOMHVPpGLDWiUQHPIpUUiDOHMiWV]yUDDUHQGV]HU]HQHWEHQ
kéri meghatározott fájlok vagy lejátszási listák manuális kiválasztását az átvitelhez.
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 /HMiWV]yEHiOOtWiVD
1 ,QGtWVDHOD:03 programot.
 Kapcsolja be a lejátszót.
3 A mellékelt USB-kábellel csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez.
 $V]LQNURQL]iOiVEHiOOtWiVD
Ha a rendszer kéri, válassza ki a WMP11 programot a készülék szinkronizálásához.
Ha a WMP11 az automatikus szinkronizálást választja, kattintson a )LQLVK %HIHMH]pV 
gombra.
! $SURJUDPHOYpJ]LDWHOMHVN|Q\YWiUV]LQNURQL]iOiViWDOHMiWV]yUD+DH]WN|YHWŉHQEiUPLNRU
FVDWODNR]WDWMDDOHMiWV]yWDV]iPtWyJpSKH]DSURJUDPDXWRPDWLNXVDQV]LQNURQL]iOMDD]W
$]DXWRPDWLNXVDQV]LQNURQL]iOiVUDNHUOŉHOHPHNHWNLYiODV]WKDWMDpVSULRULWiVRNDWiOOtWKDW
EH OiVG5.3.3 Elemek kiválasztása automatikus szinkronizáláshoz és prioritások
meghatározása 
Ha a WMP11 a manuális szinkronizálást választja, kattintson a )LQLVK %HIHMH]pV gombra.
! (]XWiQNDWWLQWVRQDSync 6]LQNURQL]iOiV fülre, és válassza ki a manuálisan
V]LQNURQL]iOQLNtYiQWIiMORNDWpVOHMiWV]iVLOLVWiNDW OiVG5.3.4 Fájlok és lejátszási listák
kiválasztása manuális szinkronizáláshoz 
Fontos! 1HV]QWHVVHPHJDOHMiWV]yFVDWODNR]iViWiWYLWHON|]EHQ(OOHQNH]ŉHVHWEHQ
D]iWYLWHOQHPIHMH]ŉGLNEHpVHOŉIRUGXOKDWKRJ\D:LQGRZVQHPLVPHULIHODNpVŉEELHNEHQ
a lejátszót.

 9iOWiVDXWRPDWLNXVpVPDQXiOLVV]LQNURQL]iOiVN|]|WW
$]WN|YHWŉHQKRJ\HOŉV]|UEHiOOtWRWWDDOHMiWV]yWOHKHWŉVpJHYDQDXWRPDWLNXVpVPDQXiOLV
szinkronizálás között váltani.
1 Kattintson a 6\QF 6]LQNURQL]iOiV fül alatti lefelé mutató nyílra, és válassza
a 3KLOLSV*R*HDU6$52[[!6HW8S6\QF 6]LQNURQL]iOiVEHiOOtWiVD elemet.
 Jelölje be vagy törölje a Sync this device automatically (Eszköz automatikus
V]LQNURQL]iOiVD MHO|OŉQpJ\]HWNLMHO|OpVpW

 (OHPHNNLYiODV]WiVDDXWRPDWLNXVV]LQNURQL]iOiVKR]
pVSULRULWiVRNPHJKDWiUR]iVD
Ha a :03 a készülék automatikus szinkronizálását választotta, megadhatja, hogy ne a teljes
PpGLDWiUDWV]LQNURQL]iOMD$PHJOpYŉOHMiWV]iVLOLVWiNEyOYDJ\~MDNOpWUHKR]iViYDONLYiODV]WKDWMD
KRJ\DSURJUDPPLWV]LQNURQL]iOMRQ$NLMHO|OWOHMiWV]iVLOLVWiNDWDSURJUDPH]WN|YHWŉHQPLQGHQ
esetben szinkronizálja a lejátszóra, amikor csatlakoztatja azt a számítógéphez.
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1 Kattintson a 6\QF 6]LQNURQL]iOiV fül alatti lefelé mutató nyílra, és válassza a 3KLOLSV
*R*HDU6$52[[!6HW8S6\QF 6]LQNURQL]iOiVEHiOOtWiVD elemet.

> Megjelenik a Device Setup (Eszköz beállítása)SiUEHV]pGSDQHO
 Az Available playlists (OpUKHWňOHMiWV]iVLOLVWiN SDQHOHQYiODVV]DNLDPHJOHYŉ
szinkronizálni kívánt lejátszási listákat, majd kattintson az$GG +R]]iDGiV gombra.

3 Lejátszási lista létrehozásához kattintson a 1HZ$XWR3OD\OLVW ÔMDXWRPDWLNXV
OHMiWV]iVLOLVWD RSFLyUDpVN|YHVVHDNpSHUQ\ŉQPHJMHOHQŉXWDVtWiVRNDWD]DXWRPDWLNXV
OHMiWV]iVLOLVWiNEDQOHYŉIiMORNIHOWpWHOHLQHNPHJDGiViKR] DXWRPDWLNXVOHMiWV]iVLOLVWiN
OpWUHKR]iViQDNUpV]OHWHLUŉOOiVG$XWRPDWLNXVOHMiWV]iVLOLVWD).
 A lejátszási lista eltávolításához kattintson rá arra a 3OD\OLVWVWRV\QF 6]LQNURQL]iODQGy
OHMiWV]iVLOLVWiN listában, majd kattintson a 5HPRYH (OWiYROtWiV parancsra.
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 A 3OD\OLVWVWRV\QF 6]LQNURQL]iODQGyOHMiWV]iVLOLVWiN panelen válassza
NLDOHMiWV]iVLOLVWiNDWpVNDWWLQWVRQDSULRULWiVWMHO]ŉQ\LODNUD6]LQNURQL]iOiVKR]
UHQGH]]HDOLVWiNDWDPHJIHOHOŉVRUUHQGEH

! +DDOHMiWV]yDV]LQNURQL]iOiVEHIHMH]ŉGpVHHOŉWWPHJWHOLNDNLVHEESULRULWiV~IiMORN
pVOHMiWV]iVLOLVWiNQHPNHUOQHNV]LQNURQL]iOiVUD
7LSSHa a lejátszó tárolókapacitása korlátozott, vagy a médiatár túl nagy, és nem fér
UiDOHMiWV]yUDÅWQWHVVHHOµDV]LQNURQL]iOiVKR]NLYiODV]WRWWOHMiWV]iVLOLVWiEDQOHYŉIiMORNDW
(KKH]MHO|OMHEHD6KXIIOHZKDWV\QFV 6]LQNURQL]iOiVUDNHUOŉNHOWQWHWpVH MHO|OŉQpJ\]HWHW
(WWŉONH]GŉGŉHQDSURJUDPHOWiYROtWMDDOHMiWV]yQOHYŉIiMORNDWpVKHO\NEH~MIiMORNDW
D3OD\OLVWVWRV\QF 6]LQNURQL]iODQGyOHMiWV]iVLOLVWiNSDQHOUŉO DGKR]]iD]HV]N|]K|]
valahányszor csatlakoztatja azt a számítógéphez.

 )iMORNpVOHMiWV]iVLOLVWiNNLYiODV]WiVDPDQXiOLV
V]LQNURQL]iOiVKR]
Manuális szinkronizáláshoz hozzon létre egy listát a szinkronizálni kívánt fájlokkal és lejátszási
OLVWiNNDO9pOHWOHQV]HUťHQLVNLYiODV]WKDWIiMORNDWDOHMiWV]iVLOLVWiNEyODOHMiWV]yUDYDOy
szinkronizáláshoz.
1 ,QGtWVDHOD:03 programot.
 Kapcsolja be a lejátszót.
3 A mellékelt USB kábellel csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez.
 Kattintson a 6\QF 6]LQNURQL]iOiV fülre.
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 Húzza át a szinkronizálni kívánt fájlokat és lejátszási listákat a Contents (Tartalom)
SDQHOUŉOD6\QF/LVW 6]LQNURQL]iOiVLOLVWD SDQHOUH
> A jobb egérgombbal is rákattinthat a fájlra vagy lejátszási listára, majd kiválaszthatja az Add
to “Sync List” (Hozzáadás a „szinkr. listához”) HOHPHW

 $6\QF/LVW 6]LQNURQL]iOiVLOLVWD SDQHOHQHOOHQŉUL]]HKRJ\PLQGHQNLYiODV]WRWWHOHP
ráfér-e a lejátszóra.
! +DV]NVpJHVWiYROtWVDHODOLVWDQpKiQ\HOHPpW

7 Elemek eltávolításához kattintson a jobb egérgombbal a Sync List (Szinkronizálási lista) panelen
található elemre, és válassza ki a 5HPRYHIURP/LVW (OWiYROtWiVDDOLVWiUyO opciót.
8 A 6WDUW6\QF 6]LQNURQL]iOiVLQGtWiVD gombra kattintva, vigye át a Sync List
(Szinkronizálási lista) elemeit a lejátszóra.
! $IRO\DPDWHOŉUHKDODGiViWD:03PHOOHWWLMREEJRPERQOiWKDWMD
Az átvitel leállításához kattintson a Stop Sync 6]LQNURQL]iOiVOHiOOtWiVD JRPEUD
7LSS+DYpGHWWPťVRUV]iPRWNtYiQV]LQNURQL]iOQLUHQGV]HU]HQHWMHOHQLNPHJpVNpUL
hogy frissítse a számítógép biztonsági komponenseit. Ebben az esetben játssza le a
PťVRUV]iPRWD:03SURJUDPEDQpVD]]HQHWPHJMHOHQpVHNRUN|YHVVHDNpSHUQ\ŉQ
PHJMHOHQŉXWDVtWiVRNDWDEL]WRQViJLNRPSRQHQVHNIULVVtWpVpKH](QQHNEHIHMH]pVpWN|YHWŉHQ
szinkronizálja ismét a fájlt a lejátszóra.
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 )iMORNPiVROiVDDOHMiWV]yUyODV]iPtWyJpSUH
A lejátszó támogatja a fordított szinkronizálást. Ennek segítségével fájlokat másolhat
át a lejátszóról a számítógépre a WMP11 programmal.
1 ,QGtWVDHOD:03 programot.
 Kapcsolja be a lejátszót.
3 A mellékelt USB kábellel csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez.
 .DWWLQWVRQDEDOQDYLJiFLyVSDQHOHQOpYŉ3KLOLSV*R*HDU6$52[[ elemre.
! $OHMiWV]yQOHYŉWDUWDORPPHJMHOHQLND&RQWHQWVSDQHOHQ
 Navigáljon a fájlhoz vagy lejátszási listához, melyet át kíván másolni a lejátszóról a számítógépre.
 Jobb egérgombbal kattintson a fájlra vagy lejátszási listára, és válassza ki a &RS\IURP
'HYLFH 0iVROiVD]HV]N|]UňO opciót.

5.4 Windows Media Player lejátszási lista kezelése
A lejátszási listákon zeneszámokat kombinálhat egymással tetszés szerint, és így akár órákig is
élvezheti a zenét. A WMP11 programmal létrehozhat normál vagy automatikus lejátszási listákat.

 1RUPiOOHMiWV]iVLOLVWDOpWUHKR]iVD
1 Kattintson a Library fül alatti lefelé mutató nyílra, és válassza ki a &UHDWH3OD\OLVW opcióra.
! 0HJMHOHQLND]8QWLWOHG3OD\OLVW 1pYWHOHQOHMiWV]iVLOLVWD D/LVWSDQHOHQ
 Kattintson az 8QWLWOHG3OD\OLVW 1pYWHOHQOHMiWV]iVLOLVWD elemre, és adjon nevet a
lejátszási listának.
3 Adjon hozzá elemeket a lejátszási listához; ehhez húzza át azokat a Contents (Tartalom)
SDQHOUŉOD/LVW /LVWD Sanelre.

 Miután befejezte az elemek hozzáadását, kattintson a 6DYH3OD\OLVW /HMiWV]iVLOLVWD
PHQWpVH gombra.
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 $XWRPDWLNXVOHMiWV]iVLOLVWDOpWUHKR]iVD
A WMP11 meghatározott feltételek alapján automatikus lejátszási listákat tud létrehozni.
1 Kattintson a /LEUDU\ .|Q\YWiU fül alatti lefelé mutató nyílra, és válassza ki a Create
$XWR3OD\OLVW $XWRPDWLNXVOHMiWV]iVLOLVWD opcióra.
> Megjelenik a New Auto Playlist (Új automatikus lejátszási lista)SiUEHV]pGSDQHO
 Adjon nevet az automatikus lejátszási listának.

3 .DWWLQWVRQD]HOVŉ]|OGSOXV]MHOUHpVYiODVV]DNLD]HOVŉIHOWpWHOWDOHJ|UGOŉOLVWiEyO
 .DWWLQWVRQD]DOiK~]RWWV]DYDNUDpVKDWiUR]]DPHJN|]HOHEEUŉODIHOWpWHOW
 Kattintson a második és harmadik zöld plusz jelre, és definiáljon még több feltételt
az automatikus lejátszási listához.
 Ha befejezte, kattintson az 2. gombra.
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 /HMiWV]iVLOLVWDV]HUNHV]WpVH
$PHJOHYŉOHMiWV]iVLOLVWiNDWEiUPLNRUV]HUNHV]WKHWL
1 .DWWLQWVRQDEDOQDYLJiFLyVSDQHOHQOHYŉ3OD\OLVWV /HMiWV]iVLOLVWD elemre.

! 0HJMHOHQLND]|VV]HVOHMiWV]iVLOLVWDD&RQWHQWVSDQHOHQ
 Jobb egérgombbal kattintson a szerkeszteni kívánt lejátszási listára, majd válassza
NLD]HOŉXJUyPHQ(GLWLQ/LVW3DQH 6]HUNHV]WpVDOLVWDSDQHOHQ pontját.
! 0HJMHOHQLNDOHMiWV]iVLOLVWDWDUWDOPDD/LVW /LVWD SDQHOHQ
3 Elemet úgy távolíthat el a lejátszási listáról, hogy jobb egérgombbal rákattint az elemre,
és kiválasztja a 5HPRYHIURP/LVW (OWiYROtWiVDOLVWiUyO opciót.

 A lejátszási lista elemeinek sorrendjét módosíthatja; ehhez kattintson rá az elemekre a List
(Lista) panelen, és húzza át azokat egy új helyre a panelen belül.
 Új elem hozzáadásához válassza ki azt a könyvtárból, és húzza át a List (Lista) panelre.
 Ha befejezte a lejátszási lista szerkesztését, kattintson a 6DYH3OD\OLVW gombra.
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 /HMiWV]iVLOLVWiNiWYLWHOHDOHMiWV]yUD
/iVG)iMORNpVOHMiWV]iVLOLVWiNNLYiODV]WiVDPDQXiOLVV]LQNURQL]iOiVKR]

5.5 Fájlok és lejátszási listák kezelése a Windows
Media Player 11 programban
 =HQHNHUHVpVHD:03SURJUDPPDO
1 Kattintson a /LEUDU\ .|Q\YWiU fülre.
 =HQHIiMORNNHUHVpVpKH]NDWWLQWVRQD:03EDOIHOVŉUpV]pEHQOHYŉQ\tOUDpVYiODVV]D
ki a 0XVLF =HQH elemet.
3 $NHUHVŉGRER]EDQJpSHOMHQEHQpKiQ\NXOFVV]yWDIiMOODONDSFVRODWEDQSpOGiXOD]HQHV]iP
FtPpWHOŉDGyMiWVWE
! $NHUHVpVHUHGPpQ\HPiUJpSHOpVN|]EHQPHJMHOHQLND&RQWHQWV 7DUWDORP SDQHOHQ
pVPLQGHQHJ\HVEHWťEHtUiViYDOIULVVO
 $NHUHVpVILQRPKDQJROiViKR]DGMRQPHJWRYiEELNXOFVV]DYDNDW

 )iMORNpVOHMiWV]iVLOLVWiNW|UOpVHD:03N|Q\YWiUiEyO
1 Kattintson a /LEUDU\ .|Q\YWiU fülre.
 Zenefájlok törléséhez kattintson a :03EDOIHOVŉUpV]pEHQOHYŉQ\tOUDpVYiODVV]D
ki a 0XVLF =HQH elemet.
3 Navigáljon a törölni kívánt fájlhoz vagy lejátszási listához.
 Jobb egérgombbal kattintson a fájlra vagy lejátszási listára, és válassza ki a Delete
7|UOpV opciót.
 Válassza ki a 'HOHWHIURPOLEUDU\RQO\ 7|UOpVFVDNDN|Q\YWiUEyO vagy a Delete
IURPOLEUDU\DQGP\FRPSXWHU 7|UOpVDN|Q\YWiUEyOpVDV]iPtWyJpSUňO 
opciók egyikét, majd kattintson az 2. gombra.
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 )iMORNpVOHMiWV]iVLOLVWiNW|UOpVHDOHMiWV]yUyO
A WMP11 programmal a lejátszón tárolt fájlokat is kezelheti. Amikor a lejátszót a
V]iPtWyJpSKH]FVDWODNR]WDWMDDQQDNWDUWDOPDPHJMHOHQLND:03SURJUDPEDQ(]WN|YHWŉHQ
DW|EEL:03EHQPHJMHOHQŉIiMOKR]KDVRQOyDQW|U|OKHWLDIiMORNDWYDJ\OHMiWV]iVLOLVWiNDW
1 .DWWLQWVRQDEDOQDYLJiFLyVSDQHOHQOHYŉ3KLOLSV*R*HDU6$52[[ elemre.
! $OHMiWV]yWDUWDOPiWVRNIpOHNpSSHQWDOOy]KDWMDSpOGiXOD5HFHQWO\$GGHG ÔMRQQDQ
KR]]iDGRWW $UWLVW (OŉDGy $OEXP6RQJV 'DORN VWERSFLyNNDO
 A lejátszó tartalmát a Contents (Tartalom) panelen láthatja.
3 =HQHIiMORNW|UOpVpKH]NDWWLQWVRQD:03EDOIHOVŉUpV]pEHQOHYŉQ\tOUDpVYiODVV]D
ki a 0XVLF =HQH elemet.
 Navigáljon a törölni kívánt fájlhoz vagy lejátszási listához.
 Jobb egérgombbal kattintson a fájlra vagy lejátszási listára, és válassza ki a Delete
7|UOpV opciót.
 Kattintson az 2. gombra.
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 =HQHV]iPRNUDYRQDWNR]yDGDWRNV]HUNHV]WpVHD:03
SURJUDPPDO
1 Kattintson a /LEUDU\ .|Q\YWiU fülre.
 Navigáljon a szerkeszteni kívánt zeneszámhoz.
3 -REEHJpUJRPEEDONDWWLQWVRQUiD]HQHV]iPUDpVYiODVV]DNLD]HOŉXJUyPHQ$GYDQFHG
7DJ(GLWRU 6SHFLiOLVFtPNHV]HUNHV]Wň pontját.

> Megjelenik az Advanced Tag Editor 6SHFLiOLVFtPNHV]HUNHV]Wŉ SiUEHV]pGSDQHO
 9iODVV]DNLDPHJIHOHOŉFtPNpWpVDGMRQPHJDGDWRNDWYDJ\V]HUNHVV]HDPHJOHYŉNHW

 A módosítások mentéséhez kattintson az 2. gombra.
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 /HMiWV]yIRUPi]iVDD:03SURJUDPPDO
$OHMiWV]yPHUHYOHPH]pQHN~MUDIRUPi]iViYDOW|U|OKHWLD]D]RQOHYŉDGDWRNDW
1 ,QGtWVDHOD:03 programot.
 Kapcsolja be a lejátszót.
3 A mellékelt USB kábellel csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez.
 Kattintson a Sync (Szinkronizálás) fül alatti lefelé mutató nyílra, és válassza
a 3KLOLSV*R*HDU6$52[[!)RUPDW )RUPi]iV elemet.
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5 Funkciók részletezése
5.1 Zenei mód (valamint lejátszási üzemmód rögzített felvételek esetén)
A lejátszó az MP3 és WMA formátumot támogatja.

5.1.1 Vezérlés
A lejátszó az alábbi opciókat kínálja zene üzemmódban:
Cél
Művelet
Zeneszám lejátaszása / szüneteltetése Nyomja meg a 2; gombot
Ugrás a következő hangfájlra
Nyomja meg a 2 gombot
Visszatérés az előző hangfájlra
Nyomja meg a 1 gombot
Gyors előretekerés
Nyomja meg és tartsa lenyomva a 2 gombot
Gyors visszatekerés
Nyomja meg és tartsa lenyomva a 1 gombot
Visszatérés a tallózó menübe
Nyomja meg hosszan / röviden a
gombot
Hangerő növelése
Nyomja meg a VOL + gombot
Hangerő csökkentése
Nyomja meg a VOL - gombot
Az opciókat felsoroló menü megnyitásaNyomja meg az OPTIONS gombot.
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5.1.2 Zeneszám megkeresése
1

1 A főmenüből válassza az
a zenei módba való belépéshez.
A lejátszó az alábbi menüopciókat kínálja:
Összes
zeneszám

Betűrendbe
rendezett
zeneszámok

Előadók

Betűrendbe
rendezett előadók

Album
borító

Betűrendbe
rendezett
albumborítók
mozaik nézetben

Albumok

Betűrendbe
rendezett albumok

Zeneszámok
albumokba
rendezve

Műfaj

Betűrendbe
rendezett eműfajok

Betűrendbe
rendezett előadók

Lejátszási
listák

Számozás szerint
rendezett „menet
közbeni lejátszási
listák”

Lejátszási
sorrendbe
rendezett számok

Ábécé sorrendbe
rendezett lejátszási
listák

Lejátszási
sorrendbe
rendezett számok

Betűrendbe
rendezett albumok

Zeneszámok
albumokba
rendezve

Betűrendbe
rendezett
albumok

Albumokba
rendezett
zeneszámok

2 Nyomja meg a 3 vagy 4 gombot a listában való görgetéshez.
3 Nyomja meg 2; gombot vagy nyomja meg az
visszatéréshez.

gombot az előző szintre való

4 Nyomja meg a 2; gombot a lejátszáshoz.
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5.1.5 Hangerő korlátozása
A nagy hangerő káros hatással lehet a hallgató számára. Ezért beállíthatja a lejátszó hangerejét,
igényeinek megfelelően:
1 Válassza ki a következőket: Beállítások > Hangbeállítások > Hang korlátozás >
Beállítás.
2 A Vol- vagy Vol+ gombok segítségével állítsa be a hangerőszintet.
3 Nyomja meg a 2; gombot a jóváhagyáshoz.

> Ha beállít egy hangerő korlátot, akkor ezt a szintet nem tudja átlépni a Vol+ gombbal.
A maximális hangerő ismételt engedélyezéséhez állítsa a hangerő korlátot a maximumra,
vagy kapcsolja ki a korlátozást, a következőképpen: Beállítások > Hangbeállítások >
Hang korlátozás > Ki.

5.1.6 Lejátszás folytatása (Most játszott)
Ha lejátszás közben elnavigál a lejátszási képernyőről, bármikor visszatérhet arra.
Ehhez a főmenü kivételével tetszőleges menüben:
1 Nyomja meg az OPTIONS gombot.
2 A 3 vagy a 4, majd a 2; gombbal válassza a Most játszott [aktuális műsorszám címe]
elemet.
A főmenüben:
1 A 3 vagy a 4, majd a 2; gombbal válassza a Most játszott elemet.
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5.2 Kép mappa
5.2.1 Képek megtekintése
A lejátszó a JPEG grafikát támogatja valamint diavetítő funkcióval rendelkezik.

1

1 A főmenüből válassza az

a Kép módba való belépéshez.

2 Nyomja meg a 3 vagy 4 gombot a miniatűrök közötti görgetéshez.
3 Nyomja meg a 2; gombot a kép teljes képernyőn történő megjelenítéséhez.
4 A teljes képernyős tallózás során nyomja meg a 3 vagy 4 gombot a következő vagy az
előző képre való ugráshoz.

5.2.2. Képek felvétele a „Kedvencek” mappába
A Kedvencek mappa révén könnyebben megoszthatja másokkal kedvenc képeit. Ennek a
funkciónak különösen akkor veheti hasznát, ha sok képfájllal rendelkezik.
1 Adott kép megtekintése közben az OPTIONS gombbal jelenítse meg az opciókat felsoroló
menüt.
2 A 3 vagy a 4 majd a 2; gombbal válassza az Hozzáadás a kedvencekhez lehetőséget.
> Az éppen megjelenített kép bekerül a „Kedvencek” mappa elemei közé.

5.2.3 Diavetítés
Diavetítés során teljes képernyős méretben sorban megjeleníthetők egy adott albumban
található képek. A képek meghatározott időközönként váltják egymást.
1 A diavetítés indításához indexkép vagy teljes képernyős böngészési módban az OPTIONS
gombbal jelenítse meg az opciókat felsoroló menüt.
2 A 3 vagy a 4 majd a 2; gombbal válassza a Diavetítés indítása elemet.
3 A diavetítés befejezéséhez nyomja meg a
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gombot.

5.3 Video
5.3.1 Videók átvitele számítógépről a lejátszóra
Lásd a kézikönyv 3.6. Videók átvitele című részében foglaltakat.

5.3.2 Video lejátszása
Lejátszhatja a lejátszón tárolt videoklippeket.

1

1 A főmenüből válassza az

a Video módba való belépéshez.

> A lejátszón tárolt fájlok megjelennek a képernyőn.
2 A 3 és 4 gombok segítségével válassza ki a kívánt fájlt, majd nyomja meg a 2; gombot a
lejátszáshoz.
3 Nyomja meg röviden a
gombot az előző menübe való visszatéréshez, nyomja meg
hosszan a
gombot a főmenübe való visszatéréshez.

5.4.3 A gyorsított előre/hátra irányú lejátszás vezérlői
A lejátszón gyorsított előre/hátra irányú lejátszási módban is nézheti a videókat.
Gyorsított előre/hátra irányú lejátszás
1 A 2 gombot hosszan nyomva tartva válassza a normál lejátszásnál 4x gyorsabb sebességet.
> A 2; gombbal bármikor visszaállíthatja a normál lejátszási sebességet.
2 A normál lejátszásnál 4x gyorsabb sebességű lejátszás közben a 2 gombbal válasszon az
alábbi lejátszási sebességek közül:
a normál sebesség 8x-osa > a normál sebesség 16x-osa > a normál sebesség 4x-ese.
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5.4 Rádió
A főmenüből válassza az

a radio módba való belépéshez.

1

Csatlakoztassa fejhallgatót
A mellékelt fülhallgató antennaként is funkcionál. Gondoskodjon a fülhallgató megfelelő
csatlakoztatásáról az optimális vétel érdekében.

5.4.1 Automatikus rádióállomásokra hangolás
Megjegyzés
Az automatikus hangolás funkció az előre beállított állomások közé menti a talált rádió
állomások frekvenciáját, a már meglévő állomásokat felülírva.
Ha még nem mentet frekvenciát előre beállított állomások közé, a rádió funkció kéri majd,
hogy indítsa el az automatikus hangolást.
Új automatikus hangolás indítása
1 Rádió üzemmódban az OPTIONS gombbal jelenítse meg az opciókat felsoroló menüt.
2 A 3 vagy a 4 gombbal válassza az Autotune (Automatikus hangolás) lehetőséget, majd a
2; gombbal indítsa el az automatikus hangolást.
> A készülék az előre beállított állomások közé menti a talált rádióállomások frekvenciáját.
A rádió funkcióval legfeljebb 20 rádióállomás tárolható az előre beállított állomások közé.

5.4.2 Tárolt rádiócsatorna lejátszása
1 Rádió üzemmódban az OPTIONS gombbal jelenítse meg az opciókat felsoroló menüt.
2 A 3 vagy a 4 gombbal válassza a Rádió-előbeállítás kiválasztása lehetőséget, majd a
lejátszás indításához nyomja meg a 2; gombot.
3 Másik tárolt rádiócsatornára váltáshoz nyomja meg a 1/2 gombot.

5.4.3 Manuális rádióállomásokra hangolás
1 Rádió üzemmódban a 3 vagy a 4 gombbal hangoljon manuálisan a kívánt rádióállomásra:
> A frekvencia finomhangolásához nyomja meg röviden a 3/4. gombok valamelyikét.
A következő megfelelő jelerősségű frekvencia kereséséhez nyomja hosszabb ideig a 3/4
gombok valamelyikét.
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5.4.4 Rádióállomás mentése a tárolt rádiócsatornák közé
manuálisan
1 Rádióállomás lejátszása közben az OPTIONS gombbal jelenítse meg az opciókat felsoroló
menüt.
2 A3 vagy a 4 gombbal válassza a Mentés a programozott értékekhezlehetőséget,
majd a mentéshez nyomja meg a 2; gombot.
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5.5 Felvétel
A lejátszóval hangot is rögzíthet. A Vezérlők és csatlakozások áttekintése c. fejezetben
tekintheti meg a mikrofon helyét.

1

1 Válassza ki a főmenüből a

.

2 A 3 vagy a 4 gombbal válassza a Hangfelvétel indítása lehetőséget, majd a mentés
indításához nyomja meg a 2; gombot.
> A lejátszó elkezdi a rögzítést, és erről tájékoztatást is ad a kijelzőn.
3 Nyomja meg a 2; gombot a szüneteltetéshez.
4 Nyomja meg a

gombot a rögzítés leállításához és elmentéséhez.

> A készülék a lejátszó Recordings (Műsortár) könyvtárába menti a felvételeket.
5 A hangfelvételek fájljai a

Műsortár > Hangfelvételek mappában találhatók.

Megjegyzés Az FM rádióból történő rögzítéshez tekintse meg a Rádió c. fejezetet.

5.5.1 Felvételek lejátszása
1 Válassza ki a főmenüből a

> Műsortár > Hang vagy FM rádió.

2 Nyomja meg a 3 vagy a 4 gombot a kívánt felvétel kiválasztásához.
3 A lejátszáshoz nyomja meg a 2; gombot.

5.5.2 Felvételek feltöltése a számítógépre
1 Csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez.
2 Válassza ki a lejátszót a Window Intézőben.
3 Válassza ki a Felvételek > Hang vagy FM rádió mappát.
4 Másolja ki és illessze be a felvételeket a számítógépen a kívánt helyre.
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5.6 A lejátszó használata adatfájlok kezelésére és
tárolására
A lejátszót adatfájlok kezelésére és tárolására is használhatja az adatfájlok lejátszóra való
másolásával a Windows Explorer segítségével.
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6 Zene, videók és hangoskönyvek
lejátszása Bluetooth® eszközökön
A zenék és hangoskönyvek, valamint a videofájlok hanganyaga más aktivált Bluetooth® funkciós
kimeneti eszközökön – így pl. fejhallgatón és autós magnón – is meghallgatható.

6.1 Hangfájlok, videofájlok és hangoskönyvek
hanganyagának lejátszása másik Bluetooth®
kimeneti eszközön
A hangok „új eszközön” és „már párba rendezett eszközön” is lejátszhatók. Új eszköznek az
minősül, amely még nincs párba rendezve a lejátszóval. A lejátszóval már párba rendezett
eszközök közvetlenül választhatók ki a listáról. A fejezet az adott eszközöknél használható
mindkét módszert ismerteti.
Új eszköz:
1 Kapcsolja be a másik Bluetooth® eszközt, és váltsa párba rendezés módba.
2 Zene, videók és hangoskönyvek lejátszása közben nyomja meg az OPTIONS gombot.

3 A 3 vagy a 4 majd a 2; gombokkal válassza a Lejátszás Bluetooth lehetőséget.
4 A 3 vagy a 4 majd a 2; gombokkal válassza a Új eszköz lehetőséget.
> A lejátszó keresni kezdi az eszközöket, majd megjeleníti a találtak listáját.
5 Válassza ki azt az eszközt, amelyet a lejátszóhoz kíván csatlakoztatni.
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6 Szükség esetén adja meg az eszközhöz tartozó kódot. (Lásd az eszköz felhasználói
kézikönyvében.)

> Sikeres csatlakoztatás esetén megjelenik egy nyugtázó üzenet.
Már párba rendezett eszköz
1 Kapcsolja be a másik Bluetooth® eszközt.
2 Zene, videók és hangoskönyvek lejátszása közben nyomja meg az OPTIONS gombot.
3 A 3 vagy a 4 majd a 2; gombokkal válassza a Lejátszás Bluetooth lehetőséget.
4 A 3 vagy a 4 majd a 2; gombokkal válassza ki azt az eszközt, amelyet a lejátszóhoz kíván
csatlakoztatni.
> Sikeres csatlakoztatás esetén megjelenik egy nyugtázó üzenet.
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7 Beállítások
A lejátszót igényei szerint tudja beállítani.

1

1 Nyomja meg a

gombot és válassza ki a

.

2 Nyomja meg a 3 vagy 4 gombot és válasszon ki egy opciót.
3 Nyomja meg 2; gombot vagy nyomja meg az

gombot az előző szintre való visszatéréshez.

4 Nyomja meg a 2; a kiválasztás jóváhagyásához.
5 Nyomja meg az

gombot a Beállítások menüből való kilépéshez.

A Beállítások menüben a következő opciók elérhetők:
Beállítások
Lejátszási mód

Lehetőségek
Összes keverése
Ismétlés
Hang korlátozás
FullSound
Hangszínszabályzó

További lehetőségek
Be / Ki
Ki / Ismétlés 1 / Összes ismétlése
Hangbeállítások
Ki / Beállítás
Be / Ki
Kikapcsolva / Rock / Pop / Jjazz / Klasszikus
/ Tánc / Eelektronikus zene / Szalonzene /
R&B / Hip-hop / Rap / Egyedi
Háttérvilágítás időzítő Mindig be / 15 perc / 30 perc / 60 perc
Fényerő
csúszka (5 lépcsős)
Elalváskapcsoló
Kikapcsolva / 15 perc / 30 perc / 60 perc
Nyelv
Angol / Francia / Spanyol / Német / Holland / Olasz / Portugál –
Európai / Svéd / Lengyel / Norvég / Orosz / Török / Portugál –
Brazil / Magyar / Finn / Kínai – Hagyományos / Kínai –
Egyszerűsített / Japán / Koreai
Bluetooth

Bluetooth be / Bluetooth ki
Kapcsolódás: ...
Új eszköz / Csatlakoztatott eszközök
(listája)
Eszköz láthatóvá tétele / Eszköz elrejtése
Készülékadatok
Készüléknév / Készülékprofilok
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Beállítások
Képernyővédő
Idő és dátum

Lehetőségek
kikapcsolva / óra / bemutató
Időbeállítások

Dátumbeállítások

Bőrszínek
Gyári beállítások
Adatok

További lehetőségek
Időformátum
megadása
Idő megadása

12 órás / 24 órás
Óra / perc / De./Du.

Dátumformátum dd/mm/yyyy /
megadása
mm/dd/yyyy
Dátumbeállítás nap / hónap / év
ki / be

Megjelenítés a fejlécben
Sötét / Világos / Vörös
Visszaállítja a gyári beállításokat? Nyugtázás
Igen / Nem
Memória
Kapacitás / Szabad terület
Firmware-verzió
Támogatást biztosító weboldal

7.1 Az equalizer egyéni beállítása
Testreszabhatja az equalizer beállításait:
1 Nyomja le hosszan a

gombot, és válassza ki a

opciót.

2 A 3 és 4 gombok segítségével navigáljon a Hangbeállítások elemre, majd a 2; gomb
megnyomásával válassza azt ki.
3 A 3 és 4 gombok segítségével navigáljon az Hangszínszabályzó elemre, majd a 2;
gomb megnyomásával válassza azt ki.
4 A 3 és 4 gombok segítségével navigáljon az Egyedi elemre, majd a 2; gomb
megnyomásával válassza azt ki.
5 A 1 és 2 gomb segítségével válassza ki a hangsávot:
B = basszus, L = mély, M = közepes, H = magas, T = szoprán

6 A 3 és 4 gomb segítségével állítsa be a szintet.
> Az oszlopok mutatják az aktuális szintet.
7 Nyomja meg a 2; gombot a beállítások jóváhagyásához.
A beállítások törléséhez nyomja meg a
gombot.
8 A Beállítások menüből való kilépéshez nyomja meg a

gombot.
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8 A lejátszó frissítése
A lejátszót egy belső fimware-nek nevezett program vezérli. A lejátszó megvásárlása után
újabb fimware verziók jelenhetnek meg.
A Philips Device Manager nevű program ellenőrzi, hogy az interneten van-e elérhető
frissítés a lejátszó szoftveréhez.
Telepítse a Philips Device Manager a mellékelt CD-ről vagy töltse le a legújabb verziót a
www.philips.com/support oldalról.

8.1 Szoftverfrissítés
Figyelem! A művelet során törlődik a lejátszó tartalma.
1 Biztonsági másolatként másolja át a számítógépre a lejátszó tartalmát.
2 Válassza le a lejátszót a számítógépről.
3 Kapcsolja ki a lejátszót.
4 Csatlakoztassa a számítógépet az Internethez.
5 Kattintson a Start menü Programok elemére, majd a Philips Digital Audio Player >
SA52XX > Philips SA52XX Device Manager elemre, ekkor elindul a Philips
Device Manager.

6 A lejátszón tartsa nyomva a VOLUME „+ ” gombot, miközben a lejátszót a számítógéphez
csatlakoztatja.
> A Device Manager helyreállítási módba állítja a készüléket.
7 A folytatáshoz kattintson az OK gombra.
8 Amikor a kijelzőn megjelenik a művelt befejeződését jelző üzenet, válassza le a lejátszót a
számítógépről.
> A kijelzőn az Firmware frissítése felirat olvasható.
9 Várja meg, amíg befejeződik a frissítés folyamata a lejátszón.
> A lejátszó újraindul, és ismét használatra kész.
10 Csatlakoztassa újra a lejátszót a számítógéphez.
11 Vigye át a biztonsági másolat tartalmát a lejátszóra.
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9 Technikai adatok
Ármellátás
• Energiaellátás
880mAh Li-ion belsőleg tölthető
akkumulátor2

Felvétel
• Audio közvetítés: Beépített mikrofon
(Mono)
• FM rádió rögzítése1

Kijelző
• Fehér háttér LCD 320 x 240 pixel 262K
szín

Tárolómédia
• Beépített memória kapacitása:
SA522x 2GB NAND Flash3
SA524x 4GB NAND Flash3
SA528x 8GB NAND Flash3

Hang
• Csatornafelosztás: 45dB
• Equalizer beállítások:
Kikapcsolva / FullSound / Rock / Pop / Jjazz
/ Klasszikus / Tánc / Eelektronikus zene /
Szalonzene / R&B / Hip-hop / Rap / Egyedi
• Frenkvenciaigény 20-18000Hz
• Zajszint-jel: > 84dB
• Kimeneti áram (RMS): 2x2.4mW
Audio lejátszás
• Tömörítési formátum: MP3 (8-320kps és
VBR, Mintavételi ráta: 8, 11.025, 16,
22.050, 24, 32, 44.1, 48kHz), WMA (32192kbps, Mintavételi ráta: 8, 11.025, 16,
22.050, 24, 32, 44.1, 48kHz)
• Lejátszási idő: 30 óra2
• ID3-tag támogatás
Video támogatás
• MPEG4 SP: legfeljebb 640 kb/s avi
formátumban, 320 x 240 pixel, 30
képkocka/másodperc (egyéb támogatott
formátumok a mellékelt Media Converter
alkalmazással állíthatók elő)
• WMV9: legfeljebb 512 kb/s avi
formátumban, 320 x 240 pixel, 30
képkocka/másodperc (egyéb támogatott
formátumok a mellékelt Media Converter
alkalmazással állíthatók elő)

Csatlakoztathatóság
• Fejhallgató 3,5 mm, USB 2,04
• Bluetooth®
• Bluetooth® profilok: A2DP, AVRCP
• Bluetooth® verzió: 2.0+EDR
Zene és kép átvitele
• Windows Explorer-rel
Videóátvitel
• Media Konvetáló segítségével
Adatátvitel
• Windows Explorer-rel
Rendszerkövetelmény
• Windows(r) XP (SP2 vary annál nagyobb)
vagy Vista
• Pentium III 800MHz processzor vagy annál
nagyobb
• 128MB RAM
• 500MB merevlemez-kapacitás
• Internetcsatlakozás
• Microsoft Internet Explorer 6.0 vagy
későbbi verzió
• Videokijlező kártya
• Hangkártya
• USB port

• Lejátszási idő: 6 óra2
Video konvertáló
• Támogatott formátum:
.wmv.
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2

Az akkumulátorok csak korlátozott számú alkalommal tölthetők újra, így néha cserélni kell őket.
Az akkumulátor élettartama és a töltési ciklusok száma a használat módjától, valamint a
beállításoktól függhet.

3

1
1
A
A

4

A tényleges átviteli sebesség az operációs rendszertől és a szoftverkonfigurációtól függően
változhat.
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MB = 1 millió byte; az elérhető tárolási kapacitás valamivel kevesebb.
GB = 1 milliárd byte; az elérhető tárolási kapacitás valamivel kevesebb.
teljes memóriakapacitás nem lesz elérhető, mert némi helyet a lejátszó is lefoglal.
tárolási kapacitás 4 perces, 64 kb/s-os WMA számokkal számolva.

10 Gyakran intézett kérdések
Ha bármilyen hibát észlel a lejátszón, ellenőrizze a következő fejezetben leírtakat. További
segítségért és hibaelhárítási tippért, látogasson el a FAQ oldalunkra www.philips.com/support.
Ha ezek alapján nem tudja elhárítani a hibát, forduljon a kereskedőhöz vagy a
szervízközponthoz.
Figyelmezetés Semmilyen körülmények között ne javítsa maga a készüléket, ez a
garancia megszűnését vonja maga után.
A lejátszó nem kapcsol be.
• Elfelejtette lenyomni a 2; vagy nem nyomta elég hosszan. Nyomja meg és tartsa lenyomva
a 2; amíg a Philips üdvözlés nem villog a kijelzőn.
• A készülék eleme lemerült, mivel hosszabb ideig nem használta azt. Töltse fel a lejátszót.
A fentiek közül egyik sem működik, használja az eszközkezelőt a lejátszó
visszaállításához:
1 Indítsa el a számítógépén a Philips Device Manager (Philips eszközkezelőt) a Start >
Programok > Philips Digital Player (Philips digitális audio lejátszó) > SA52XX >
Philips SA52XX Device Manager (Philips SA52XX eszközkezelő) menüből.
2 Nyomja meg és tartsa lenyomva a VOL+ gombot, miközben csatlakoztatja a készüléket a
számítógéphez.
3 Tartsa lenyomva a gombot, amíg a Philips Eszközkezelő felismeri a lejátszót és visszaállító
módba vált.
4 Katttintson a repair (javítás) gombra és kövesse az Device Manager (Eszközkezelő)
utasításait.
5 Miután a lejátszó meg lett javítva, csatlakoztassa le azt a számítógépről és indítsa újra.
Nincs zene a lejátszón az átvitel után.
A szám MP3 vagy WMA formátumban van?
Más formátum nem játszható le a lejátszón.
Nincs kép a lejátszón az átvitel után.
A kép JPEG formátumban van?
Más formátumban levő képeket nem vihet át a lejátszóra.
Nincs video a lejátszón az átvitel után.
Győződjön meg róla, hogy a media konvertálót (a mellékelt CD Rom-on található) használja a
video clip-pek lejátszó számára is olvasható fájlformátumba történő konvetálásához.
Amikor átviszi ezeket a konvertált fájlokat a számítógépre, tegye azokat a lejátszó VIDEO
mappájába, különben a lejátszó nem tudja olvasni a video clip-peket.
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A lejátszó lefagyott.
1 Amennyiben a lejátszó lefagy, ne essen kétségbe. Tegyen be egy kis hegyes, éles tárgyat az
újraindító lukba a lejátszó hátulján. Tartsa lenyomva addig, amíg a lejátszó leáll.
Megjegyzés A lejátszón létező tartalom nem törlődik.
2 Ha ennek ellenére semmi nem történik, töltse fel az akkumulátort legalább 4 órán
keresztül, és próbálja meg bekapcsolni vagy újraindítani. Ha nem működik, javítsa meg a
lejátszót a Philips Device Manager (Philips Eszközkezelővel).
Nincs hang.
Győződjön meg róla, hogy a fejhallgatót megfelelően csatlakoztatta a fejhallgató jack-dugójába.
Néhány dal nem látható vagy lejátszható a lejátszón.
Az audio fájl sérült, próbálja a lejátszást először a-számítógépen. Ha ez nem működik, másolja
át újra a számot.
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A PHILIPS fenntartja a jogot, hogy a termékfejlesztés során a dizájnt vagy a termékjellemzőket
előzetes tájékoztatás nélkül megváltoztassa.
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