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Blahoželáme vám k vašej kúpe a 
vitajte u spoločnosti Philips! 
Aby ste mohli úplne využívať 
podporu, ktorú spoločnosť Philips 
ponúka, zaregistrujte svoj produkt na 
lokalite www.philips.com/welcome

Digitálny audio - video prehrávač



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 + EN61000-4-
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, October 25, 2008
(place, date)

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



v

Potrebujete pomoc?
Navštívte lokalitu
www.philips.com/welcome
kde môžete získať prístup k širokej škále podporných materiálov, ako napríklad návod
na obsluhu, najnovšie aktualizácie softvéru a odpovede na často kladené otázky. 

http://www.philips.com/welcome
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1 Dôležité bezpečnostné informácie
Údržba
Aby sa predišlo poškodeniu alebo poruche:
• Nevystavujte prístroj nadmernému teplu produkovanému vykurovacími zariadeniami či

priamym slnečným svetlom.
• Nenechajte váš prehrávač padnúť a dávajte pozor, aby naň nepadli iné predmety.
• Nevystavujte váš prehrávač vode. Nevystavujte konektor pre slúchadlá alebo priestor pre

batérie pôsobeniu vody, pretože voda vstupujúca do zariadenia môže spôsobiť vážne
poškodenie.

• Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky obsahujúce alkohol, čpavok, benzén alebo abrazíva,
pretože môžu poškodiť povrchovú úpravu prehrávača.

• Aktívne mobilné telefóny v blízkosti môžu spôsobiť rušenie zariadenia.
• Zálohujte vaše súbory. Uistite sa prosím, že ste si uchovali originály súborov, ktoré ste

nahrávali do vášho zariadenia. Spoločnosť Philips nenesie zodpovednosť za žiadne straty
údajov v prípade poškodenia produktu resp. v prípade nemožnosti dostať z prístroja údaje
v čitateľnej forme.

• Aby ste predišli problémom, súbory organizujte (prenos, vymazávanie, atď.) len pomocou
pribaleného hudobného softvéru!

Informácie o prevádzkových a skladovacích teplotách
• Prístroj používajte na miestach, kde sa teplota vždy pohybuje medzi 0 a 35°C (32 a 95°F).
• Prístroj skladujte na miestach, kde sa teplota vždy pohybuje medzi -20 a 45°C (-4 a 113°F).
• V podmienkach s nízkymi teplotami sa môže znížiť životnosť batérie.

Náhradné diely / príslušenstvo

Za účelom objednania náhradných dielov/príslušenstva navštívte lokalitu
www.philips.com/support.

Ochrana sluchu
Počúvajte pri miernej hlasitosti.
• Používanie slúchadiel pri vysokej hlasitosti môže poškodiť váš sluch. Tento produkt

dokáže produkovať zvuky v decibelových rozsahoch, ktoré môžu spôsobiť u bežnej
osoby stratu sluchu, a to aj pri vystavení netrvajúcom ani jednu minútu. Vyššie decibelové
rozsahy sú určené pre osoby, ktoré už trpia čiastočnou stratou sluchu.

• Zvuky môžu byť klamlivé. Po čase sa "komfortná úroveň" vášho sluchu prispôsobí na vyššie
hlasitosti zvuku. Takže po dlhodobom počúvaní môžete to, čo znie "normálne" v
skutočnosti byť nahlas a škodlivé pre váš sluch. Aby ste sa pred týmto stavom uchránili,
nastavte hlasitosť na bezpečnú úroveň skôr, ako sa jej prispôsobí váš sluch a nechajte ju na
tejto úrovni.

http://www.philips.com/support
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Vytvorenie bezpečnej úrovne hlasitosti:
• Nastavte ovládanie hlasitosti na nízke nastavenie.
• Pomaly zvyšujte zvuk, kým ho nebudete počuť komfortne a jasne bez rušenia.

Počúvajte primeranú dobu:
• Dlhodobé vystavenie sa zvuku, a to aj pri normálnych "bezpečných" úrovniach môže tiež

spôsobiť stratu sluchu.
• Svoje vybavenie používajte rozumne a doprajte si príslušné prestávky v počúvaní.

Dodržujte nasledujúce smernice, keď používate vaše slúchadlá.
• Počúvajte pri rozumných hlasitostiach počas rozumnej doby trvania.
• Dávajte si pozor, aby ste neupravili hlasitosť, keď sa jej prispôsobí váš sluch.
• Nedávajte hlasitosť naplno až tak, že nepočujete, čo sa deje okolo vás.
• V potenciálne nebezpečných situáciách musíte byť opatrní alebo dočasne prestať produkt

používať.
• Slúchadlá nepoužívajte počas prevádzky motorového vozidla, bicyklovania, skateboardovania

atď.; môže to spôsobiť nebezpečné situácie v cestnej doprave a na mnohých miestach je to
zakázané.

Dôležité (pre modely s pribalenými slúchadlami):
Philips zaručuje súlad maximálneho zvukového výkonu svojich audioprehrávačov stanoveného
príslušnými regulačnými orgánmi iba v prípade, že sú používané s originálnymi slúchadlami,
dodávanými s produktom. V prípade, že je potrebné slúchadlá vymeniť, odporúčame obrátiť
sa na vášho predajcu, aby ste dostali taký istý model, aký bol pôvodne dodaný firmou Philips.

Informácie o autorských právach
Všetky obchodné alebo ochranné známky patria príslušným vlastníkom.

Nepovolené kopírovanie akýchkoľvek nahrávok, či už sťahovaním z internetu, alebo z CD je
porušením autorských práv a medzinárodných dohôd.

Nepovolené robenie kópií materiálov chránených proti kopírovaniu vrátane počítačových
programov, súborov, vysielaní a zvukových nahrávok môže predstavovať porušenie
autorských práv a naplniť skutkovú podstatu tresného činu. Toto zariadenie nemôže byť
používané na podobné účely.

Tento produkt je chránený určitými právami duševného  vlastníctva spoločnosti Microsoft
Corporation. Používanie alebo distribúcia takejto technológie mimo tohto produktu je bez
licencie od spoločnosti Microsoft alebo autorizovanej dcérskej spoločnosti Microsoft
zakázaná.

Poskytovatelia obsahu používajú technológiu správy digitálnych práv pre aplikáciu Windows
Media, ktorá je v tomto zariadení obsiahnutá ("WM-DRM"), aby chránila integritu ich obsahu
("zabezpečený obsah") a aby sa nezneužilo ich duševné  vlastníctvo, vrátane autorského práva
v danom obsahu.  Toto zariadenie používa softvér WM-DRM na prehrávanie zabezpečeného
obsahu ("softvér WM-DRM").  Ak sa narušilo zabezpečenie softvéru WM-DRM v tomto
zariadení, spoločnosť Microsoft môže zrušiť (buď na vlastné požiadanie alebo na požiadanie
vlastníkov zabezpečeného obsahu ("vlastníci zabezpečeného obsahu")) právo softvéru WM-
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DRM získavať nové licencie na kopírovanie, zobrazovanie a/alebo prehrávanie zabezpečeného
obsahu.  Zrušenie môže tiež vášmu zariadeniu zabrániť schopnosti prenášať, ukladať,
kopírovať, zobrazovať a/alebo prehrávať zabezpečený obsah, ktorý ste si predtým uložili vo
vašom zariadení.  Zrušenie neupravuje schopnosť softvéru WM-DRM prehrávať nechránený
obsah.  Do vášho zariadenia sa zašle zoznam zrušeného softvéru WM-DRM vždy, keď
stiahnete  licenciu pre zabezpečený obsah z Internetu alebo z počítača.  Spoločnosť Microsoft
môže v súlade s takouto licenciou na požiadanie vlastníkov zabezpečeného obsahu tiež
stiahnuť  zoznamy zrušení na vaše zariadenie, ktoré môžu vášmu zariadeniu znemožniť
schopnosť kopírovať, zobrazovať a/alebo prehrávať zabezpečený obsah.

V prípade zrušenia sa spoločnosť Philips pokúsi sprístupniť softvérové aktualizácie, aby
obnovila niektoré alebo všetky schopnosti vášho zariadenia prenášať, ukladať, získavať
prístup, kopírovať, zobrazovať a/alebo prehrávať zabezpečený obsah.  Avšak schopnosť
sprístupňovať takéto aktualizácie nezáleží výlučne od spoločnosti Philips.   Spoločnosť Philips
negarantuje, že po zrušení budú takéto softvérové aktualizácie dostupné.  Ak takéto
aktualizácie nie sú dostupné, vaše zariadenie nebude schopné prenášať, ukladať, kopírovať,
zobrazovať a/alebo prehrávať zabezpečený obsah - dokonca ani ten  zabezpečený obsah,
ktorý ste si predtým uložili do zariadenia.

Okrem toho dokonca aj v prípade, že takéto softvérové aktualizácie sú dostupné, nemusia
umožniť vášmu zariadeniu prenášať, ukladať, kopírovať, zobrazovať a/alebo prehrávať
zabezpečený obsah, ktorý ste si predtým uložili na zariadení. V niektorých prípadoch budete
môcť prenášať obsah z počítača. V iných prípadoch si budete musieť opätovne zakúpiť už
predtým získaný zabezpečený obsah.  

Sumarizovane - spoločnosť Microsoft, vlastníci zabezpečeného obsahu a dodávatelia
zabezpečeného obsahu vám môžu zabrániť v prístupe, alebo obmedziť váš prístup k
zabezpečenému obsahu.  Môžu tiež zabrániť vášmu zariadeniu prenášať, ukladať, kopírovať,
zobrazovať a/alebo prehrávať zabezpečený obsah aj vtedy, keď ste si za neho zaplatili a získali
ho.  Ani váš súhlas ani súhlas alebo schválenie od spoločnosti Philips nie sú potrebné, aby
ktokoľvek  z nich zakázal, odoprel, alebo inak obmedzil váš prístup k zabezpečenému obsahu,
alebo znemožnil  schopnosť vášho zariadenia prenášať, ukladať, získavať prístup, kopírovať,
zobrazovať a/alebo prehrávať zabezpečený obsah.  Spoločnosť Philips nezaručuje, že budete
môcť prenášať, ukladať, získavať prístup, kopírovať, zobrazovať a/alebo prehrávať
zabezpečený obsah.

Windows Media a logo Windows sú ochranné známky alebo registrované sú ochranné
známky spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a iných krajinách.

Záznam dát
Poslaním firmy Philips je neustále zlepšovanie kvality výrobkov a poskytovanie stále
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dokonalejších zážitkov. Pre lepšie pochopenie uživateľského profilu zariadenia, ukladá toto
zariadenie údaje/informácie do pevnej pamäte zariadenia. Tieto dáta sú využívané na
identifikáciu a detekciu akéhokoľvek problému alebo porúch, ktoré sa môžu vyskytnúť počas
používania zariadenia. Uložené dáta môžu byť napríklad: trvanie prehrávania v režime
prehrávania hudby, trvanie prehrávania v režime rozhlasového prijímača, informácia o tom,
koľkokrát bola takmer vybitá batéria apod. Uložené dáta neobsahujú informáciu o
prehrávanom obsahu, používanom médiu alebo zdroji, z ktorého boli dáta stiahnuté. Dáta
uložené v zariadení sa použijú LEN ak používateľ vráti zariadenie do servisného strediska
Philips a slúžia LEN na zjednodušenie detekcie chýb a prevenciu. Uložené dáta budú
uživateľovi sprístupnené, akonáhle o to požiada.

Likvidácia starého produktu
Váš produkt bol navrhnutý a vyrobený z vysokokvalitných materiálov a
komponentov, ktoré je možné recyklovať a znova využiť.

Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého koša s kolieskami, znamená to,
že tento produkt pokrýva Európska smernica 2002/96/EC.

Informujte sa prosím o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických
výrobkov.

Prosím, riadte sa podľa miestnych nariadení a nevyhadzujte staré zariadenia spolu bežným
domácim odpadom. Správna likvidácia starých produktov pomôže pri prevencii negatívnych
dopadov na životné prostredie a zdravie ľudí.

Vstavaná nabíjateľná batéria obsahuje látky, ktoré môžu znečistiť životné prostredie.
Zariadenie vždy odovzdajte na oficiálnom mieste zberu, aby odstránili batériu pred likvidáciou
zariadenia. Batéria sa musí likvidovať na oficiálnom mieste zberu.

Úpravy
Úpravy neschválené výrobcom môžu mať za následok zrušenie oprávnenia používateľa na
používanie tohto zariadenia.

Poznámka pre Európsku úniu
Tento produkt je v súlade s požiadavkami pre rádiové rušenie zo strany Európskej únie.
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2 Váš nový prehrávač
S vašim novo zakúpeným prehrávačom si môžete vychutnať nasledovné:

• Prenos zvukových záznamov a prenos súborov pomocou technológie Bluetooth®*
• Prehrávanie videosúborov (WMV, MPEG4 (.avi))
• Prehrávanie zvukových súborov (MP3, WMA, AAC (bez ochrany))
• Zobrazenie grafických motívov albumov
• Zobrazenie obrázkov
• Počúvanie rozhlasového vysielania v pásme FM 
• Nahrávanie rozhlasového vysielania v pásme FM1 a hlasových/zvukových záznamov
• Prezeranie priečinkov

2.1 Čo je v škatuli
S vašim prehrávačom sa dodáva nasledujúce príslušenstvo:

2.2 Zaregistrujte si svoj produkt
Výslovne odporúčame, aby ste si svoj produkt zaregistrovali, čím získate prístup k bezplatným
aktualizáciám. Aby ste svoj produkt zaregistrovali, prihláste sa na lokalite
www.philips.com/welcome, aby sme vás mohli informovať hneď po sprístupnení nových
aktualizácií.

Kábel USB

Príručka rýchlym
spustením

Disk CD-ROM obsahuje softvér Windows Media
Player, Philips Device Manager, Philips Media Converter,
používateľskú príručku a často kladené otázky.

SlúchadláPrehrávač

Philips GoGear audio video player

Quick start guide
1

2

3

4

Install
Connect
and Charge
Transfer

Enjoy

SA5225 SA5225BT
SA5245 SA5245BT
SA5247 SA5247BT
SA5285 SA5285BT
SA5287 SA5287BT 

* Označenie a logo Bluetooth® sú registrované ochranné známky vo vlastníctve spoločnosti
Bluetooth SIG, Inc. a spoločnosť Philips ich používa na základe licencie. Ostatné ochranné
známky a obchodné názvy sú majetkom ich príslušných vlastníkov. 

http://www.philips.com/welcome
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A OPTIONS Ponúka výber možností v závislosti od aktuálnej ponuky
B -VOLUME+ Zvýšenie/zníženie hlasitosti (podržaním bude rýchlo zvyšovať/znižovať)
C ® Indikátor rozhrania Bluetooth®

D 1 Preskočí dozadu/rýchle pretáčanie dozadu (podržaním rýchlo preskočí)
2 Preskočí dopredu/rýchle pretáčanie dopredu (podržaním rýchlo preskočí)
3/4 Posúva nahor/nadol (podržaním rýchlo posúva)

E z / 2; Zap. / vyp.
prehrávať/nahrávať / pozastaviť
potvrdiť výber

F MIC Mikrofón
G p Konektor pre slúchadlá
H Zobrazí predchádzajúce/naposledy zobrazené/zobrazenie kmeňa
I USB konektor
J RESET Resetovanie
K posuvn’k Podržaním posuvníka uzamknete/odomknete všetky tlačidlá (okrem

-VOLUME+)

3 Začíname
3.1 Prehľad ovládacích prvkov a pripojení

I

E

F

GJK H

C

A B

D
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 Dôležité Nezabudnite nainštalovať poskytnutý softvér na dodanom disku CD pre 
prenos hudby a videa.

 Dôležité Pre použitie funkcie Stream Ripper a vyhnutie sa preberaniu chybových 
hlásení nainštalujte na svoj počítač „FLV codec“. (Tip: Ak zadáte „download FLV codec“ do 
internetového vyhľadávača, môžete nájsť webové stránky ponúkajúce prevzatie FLV kodeku.)

Systémové požiadavky:

Stratili ste svoj disk CD? Netrápte sa. Obsah disku CD môžete prevziať z lokality 
www.philips.com/support.

Windows XP (SP2 a novší) alebo Vista
Procesor Pentium III 800 MHz alebo lepší
128 MB RAM
500 MB miesta na pevnom disku

•
•
•
•

Pripojenie na Internet
Microsoft Internet Explorer 6.0 alebo novší
Disk CD-ROM
Port USB

•
•
•
•

 Dôležité Potrebujete nainštalovať aplikáciu Windows XP Service Pack 2 a spustiť 
tento softvér. V prípade, ak tento v počítači nemáte, budete požiadaní o inštaláciu aplikácie 
Service Pack. Nainštalujte ho, dokončite zvyšok inštalácie softvéru a až potom pripojte 
zariadenie. Toto je dôležité pre zaistenie správneho fungovania vášho prehrávača, keď je 
pripojený k počítaču.

Vložte dodaný disk CD s produktom do mechaniky CD-ROM vášho PC.

Podľa pokynov na obrazovke dokončite inštaláciu programov Windows Media 
Player, Philips device Manager a MediaConverter™ for Philips. Program 
MediaConverter™ pre Philips konvertuje videoklipy do vhodných formátov pre prehrávač.

Ak sa inštalačný program automaticky nespustí, prehliadajte obsah disku CD 
prostredníctvom Prieskumníka systému Windows a dvakrát kliknite na súbor s 
príponou .exe.

1 

2 

3 

3.2 Hlavná ponuka
Ponuka Slúži na

 Hudba Prehrávanie hudobných skladieb
 Video Sledovanie videa
 Obrázky Zobrazenie obrázkov
 Rádio Počúvanie alebo nahrávanie z FM rádia�

 Nahrávky Vytváranie alebo počúvanie nahrávok
 Zobrazenie priečinkov Prezeranie priečinkov
 Nastavenia Prispôsobenie nastavení prehrávača
  Práve sa prehráva 
Naposledy prehrávané

Prechod na obrazovku prehrávania 
Obnovenie prehrávania

3.3 Inštalácia

1	 Nahrávanie	FM	rádia:	Táto	funkcia	je	k	dispozícii	pre	všetky	oblasti	s	výnimkou	USA	a	Kanady.
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2	 Nabíjateľné	batérie	majú	obmedzený	počet	cyklov	nabíjania.	Životnosť	batérie	a	počet	nabíjacích	
cyklov	závisí	od	používania	a	nastavení.

3.4.2 Zobrazenie úrovne nabitia batérie
Príslušné úrovne nabitia batérie sú označené nasledovne:

Plná Plná do dvoch 
tretín

Plná dopolovice Takmer vybitá Vybitá

3.4 Pripojenie a nabitie
Keď pripojíte prehrávač k PC, automaticky sa bude nabíjať.

3.4.1 Použitie dodaného kábla USB
Pred prvým použitím prehrávača ho aspoň 5 hodín nabíjajte.

Batéria2	je	100%	nabitá	po	4	hodinách	a	80%	nabitá	po	2	hodinách.

  

Pripojte dodaný kábel USB do miniportu USB na spodnej strane prehrávača a druhý koniec 
do vášho PC.

Prehrávač	sa	začne	nabíjať	hneď	potom,	čo	sa	pripojí	k	vášmu	PC.

1 

>

2 

>

 Poznámka Prehrávač je plne nabitý, keď sa zastaví animácia nabíjania a zobrazí sa . 
Váš plne nabitý prehrávač umožní až 30 hodín2 prehrávania hudby.

 Poznámka Keď sú batérie takmer vybité, začne obrazovka takmer vybitej batérie  
blikať. Prehrávač uloží všetky nastavenia a nedokončené nahrávky a vypne sa za menej ako 
60 sekúnd.
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3.5  Prenos hudby a obrázkov
Hudbu a obrázky môžete do prehrávača preniesť pomocou aplikácie Windows Media Player. 
Podrobnejšie informácie nájdete v časti 4 Organizovanie a prenos obrázkov a hudby s 
pomocou programu Windows Media Player používateľskej príručky.

3.6 Preberanie, konverzia a prenos videí s 
programom MediaConverter™

 Dôležité
Videá s ochranou DRM prevzaté (zakúpené) z internetu musia mať bitovú rýchlosť e 800 
kb/s, aby ich bolo možné preniesť do prehrávača. 
Skôr, ako prenesiete videá chránené DRM, uistite sa, že ich môžete prehrávať na vašom 
počítači. 
Video súbory chránené DRM môžete prenášať ich potiahnutím do priečinka Video 
zariadenia s pomocou programu Internet Explorer.

 MediaConverter™ for Philips vám umožňuje 

preberať videá z internetu do vášho počítača jediným kliknutím na tlačidlo (Stream 
Ripper),
konvertovať video súbory na vašom počítači na správnu veľkosť rozlíšenia pre váš 
prehrávač,
prenášať skonvertované videá z vášho počítača do prehrávača.

•

•

•

 Poznámka Konverzia a prenos videa je zvyčajne dlhý proces a závisí od konfigurácie 
vášho počítača.

 Dôležité Pre použitie funkcie Stream Ripper a vyhnutie sa preberaniu chybových 
hlásení nainštalujte na svoj počítač „FLV codec“. (Tip: Ak zadáte „download FLV codec“ 
do internetového vyhľadávača, môžete nájsť webové stránky ponúkajúce prevzatie FLV 
kodeku.)
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3.6.1 Preberanie a pridávanie videí do aplikácie MediaConverter™
3.6.1.1 Preberanie videí s aplikáciou Stream Ripper*

Vo vašom internetovom prehliadači si otvorte webovú stránku, odkiaľ chcete prevziať 
video.

 Softvér Stream Ripper podporuje preberanie z nasledovných webových stránok:
video.google.com
myspace.com
youtube.com

Počas prehrávania videa na webovej stránke posúvajte kurzor myši nad video, kým 
nebudete vidieť ikonu aplikácie Stream Ripper  v ľavom hornom rohu, potom 
kliknite na položku Download (Prevziať).

 

2

Keď	je	video	prevzaté,	aplikácia	MediaConverter™	otvorí	a	zobrazí	prevzaté	video.

 

1 

•
•
•

2 

>

�4

*	 Funkcia	preberania	Stream Ripper	vyžaduje,	aby	ste	mali	na	počítači	nainštalovaný	FLV codec.	
Pre	viac	informácií	si	prečítajte	kapitolu	Inštalácia	v	tejto	používateľskej	príručke.
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3.6.1.2 Pridávanie video súborov z počítača alebo z DVD

V okne aplikácie MediaConverter™ kliknite na položku Add File (Pridať súbor)/Add 
DVD (Pridať DVD), aby ste vybrali zdroj vášho videa.

V automaticky otvorenom okne označte váš video súbor, potom kliknite na položku 
Open (Otvoriť). 

V okne aplikácie MediaConverter™ kliknite na položku Start (Spustiť) pre spustenie 
konverzie a prenosu videa.

 3

1

3.6.2 Konverzia a prenos videí s aplikáciou MediaConverter™
Pre prevzatie alebo pridanie videa sa riaďte časťami 3.6.1.1 alebo 3.6.1.2.

V okne aplikácie MediaConverter™ vyberte cieľ pre video (váš prehrávač Philips alebo 
lokálny disk). 

V okne aplikácie MediaConverter™ kliknite na položku Start (Spustiť) pre spustenie 
konverzie a prenosu videa.

 2

3

1 

2 

3 

1 

2 

3 
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 Tip Môžete tiež vybrať súbory v aplikácii Windows explorer a myšou ich uchopiť a 
presunúť do obrazovky konvertora MediaConverter™ for Philips.

 Poznámka Ak je to potrebné, súbory sa najskôr skonvertujú do formátu, ktorý sa dá 
prehrávať na prehrávači.

 Tip Ak je prehrávač v režime nečinnosti a počas 10 minút sa nestlačí žiadne tlačidlo, 
automaticky sa vypne.

Zobrazí	sa	informácia	o	priebehu	konverzie	a	prenosu.	
Všetky	skonvertované	súbory	sa	presunú	do	prehrávača.

 

>

3.7 Vychutnajte si
3.7.1 Zapnutie a vypnutie
Aby ste zariadenie zapli, stlačte tlačidlo z/2;, kým sa na displeji nezobrazí logo spoločnosti 
Philips.

Aby ste zariadenie vypli, stlačte tlačidlo z/2; a podržte ho stlačené, kým sa na displeji 
nezobrazí „Bye“.

3.7.2 Prechádzanie cez ponuku
Váš prehrávač obsahuje intuitívny systém navigácie cez ponuky, ktorý vás bude sprevádzať cez 
rôzne nastavenia a činnosti.

Úloha Akcia
Návrat do predchádzajúcej ponuky Stlačte tlačidlo O
Návrat do hlavnej ponuky Stlačte a podržte tlačidlo O
Prechádzanie cez ponuky Stlačte tlačidlo 2; alebo O
Prechádzanie cez zoznam Stlačte tlačidlo 3 alebo 4
Stlačením vyberte príslušnú možnosť Stlačte tlačidlo 2;



�7�7

3.7.3 Posuvník uzamknutia
Prehrávač obsahuje spínač uzamknutia, ktorý zabraňuje akejkoľvek náhodnej činnosti.

Aby ste uzamkli tlačidlá počas prehrávania, posuňte posuvník uzamknutia do polohy .

Uzamknú	sa	všetky	tlačidlá	okrem	-VOL+	a	na	displeji	sa	zobrazí	 .

Aby ste tlačidlá opätovne odomkli, posuňte posuvník uzamknutia do polohy .

1 

>

2 
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3.8 Pripojenie slúchadiel s rozhraním Bluetooth®

(alebo iných zariadení s rozhraním Bluetooth®)
Pripojiť môžete akýkoľvek výrobok s podporou stereofónneho prenosu zvuku
prostredníctvom rozhrania Bluetooth®, napríklad slúchadlá, zvukové systémy alebo prenosné
reproduktory. V nasledujúcich krokoch je vysvetlený postup pripojenia prehrávača k novému
zariadeniu:

1 V domovskej ponuke vyberte položku Settings.

2 Stlačením tlačidiel 3 alebo 4 a 2; vyberte položku Bluetooth.

3 Výberom položky Turn on Bluetooth aktivujte funkciu rozhrania Bluetooth® v
prehrávači.

4 Stlačením tlačidiel 3 alebo 4 a 2; vyberte položku Connect to ....

> V zozname sa zobrazí položka New Device, ako aj zariadenia, ktorú už boli spárované. 

5 Stlačením tlačidla 3 alebo 4 a 2; vyberte položku New Device.

> Prehrávač vyhľadá a zobrazí zoznam nájdených zariadení. 

6 Vyberte zariadenie, ku ktorému sa chcete pripojiť.
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7 V prípade potreby zadajte prístupový kód daného zariadenia.

> Pri úspešnom pripojení sa zobrazí správa s potvrdením.

Tip
Hudbu môžete aj prenášať do iného zariadenia s podporou rozhrania Bluetooth®, zatiaľ čo
počúvate hudbu na slúchadlách s podporou rozhrania Bluetooth®. Pozrite si informácie v
kapitole Prehrávanie hudby a videa prostredníctvom rozhrania Bluetooth®.
Keď začiarknete políčko Show Device to Others v ponuke nastavení rozhrania
Bluetooth®, bude prehrávač viditeľný pre iné zariadenia Bluetooth®.
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Cieľ Činnosť
Prehranie/pozastavenie hudby Stlačte tlačidlo 2;

Preskočiť na nasledujúci zvukový súbor Stlačte tlačidlo 2
Návrat na predchádzajúci zvukový súbor Stlačte tlačidlo 1

Rýchle pretáčanie smerom dopredu Stlačte a podržte stlačené tlačidlo 2
Rýchle pretáčanie smerom dozadu Stlačte a podržte stlačené tlačidlo 1
Návrat do ponuky prehliadania Dlhé/krátke stlačenie tlačidla 
Zvýšenie hlasitosti Stlačte tlačidlo VOL +
Zníženie hlasitosti Stlačte tlačidlo VOL -
Vstup do ponuky možností Stlačte tlačidlo OPTIONS

5 Detailná prevádzka
5.1 Hudobný režim (tiež režim prehrávania pre nahrávky)

Váš prehrávač podporuje formáty MP3 a WMA.

5.1.1 Ovládanie
Prehrávač ponúka nasledujúce možnosti režimu hudby:
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2 Stlačením tlačidla 3 alebo 4 budete prechádzať cez zoznam.

3 Stlačením tlačidla 2; uskutočníte výber alebo stlačením tlačidla sa vrátite na
predchádzajúcu úroveň.

4 Stlačením tlačidla 2; prehráte svoj výber.

5.1.2 Nájdenie vašej hudby

1 Z hlavnej ponuky vyberte , aby ste vstúpili do režimu hudby.
Prehrávač ponúka nasledujúce možnosti ponuky:

1

Všetky
piesne

Abecedne
zoradené skladby

Umelci Abecedne
zoradení umelci

Abecedne
zoradené albumy

Skladby
zoradené podľa
poradia albumov

Grafika
albumu

Abecedne
zoradený do
zoznamu druhov
albumu

Albumy Abecedne
zoradené albumy

Skladby zoradené
v poradí podľa
albumov

Žánre Abecedne
zoradené žánre 

Abecedne
zoradení umelci 

Abecedne
zoradené
albumy 

Skladby
zoradené podľa
poradia albumov 

Zoznamy
prehr.
sklad.

Číselne zoradené
„zoznamy
skladieb na cesty“

Skladby zoradené
podľa poradia
prehrávania

Abecedne
zoradené
zoznamy skladieb

Skladby zoradené
podľa poradia
prehrávania
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5.1.5 Obmedzenie hlasitosti
Dlhšie počúvanie hlasnej hudby môže byť škodlivé pre poslucháča. Úroveň hlasitosti
prehrávača môžete nastaviť tak, aby vyhovovala vašim preferenciám:

1 Z hlavnej ponuky vyberte položky Settings (Nastavenia) > Sound Settings (Nastavenia
zvuku) > Volume Limit (Limit hlasitosti) > Set (Nastaviť).

2 Stlačením tlačidla Vol- alebo Vol+ nastavte úroveň.

3 Nastavte stlačením tlačidla 2;.

> Keď nastavíte obmedzenie hlasitosti, nebudete môcť prekročiť nastavenú hlasitosť, a to aj v
prípade, ak stlačíte tlačidlo Vol+.

Aby ste opätovne umožnili maximálnu hlasitosť, nastavte obmedzenie hlasitosti späť na
maximum alebo ho vypnite. Vyberte položky Settings (Nastavenia) > Sound Settings
(Nastavenia zvuku) > Volume Limit (Limit hlasitosti) > Off (Vypnuté).

5.1.6 Obnovenie prehrávania (možnosť Now playing)
Ak počas prehrávania opustíte obrazovku prehrávania, môžete sa na ňu kedykoľvek vrátiť.

V ľubovoľnej ponuke okrem hlavnej ponuky:

1 Stlačte tlačidlo OPTIONS.

2 Stlačením tlačidiel 3 alebo 4 a potom 2; vyberte položku Now playing [názov
aktuálnej skladby].

V hlavnej ponuke:

1 Stlačením tlačidiel 3 alebo 4 a potom 2; vyberte položku Now playing.
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5.2 Knižnica obrázkov
5.2.1 Zobrazenie obrázkov
Prehrávač podporuje grafiku vo formáte JPEG a poskytuje funkciu prezentácie.

1 Z hlavnej ponuky vyberte , aby ste vstúpili do režimu obrázkov.

2 Stlačením tlačidla 3 alebo 4 prechádzajte cez miniatúry obrázkov.

3 Stlačením tlačidla 2; zobrazte obrázok v zobrazení na celú obrazovku.

4 Počas prehliadania na celej obrazovke stlačením tlačidla 3 alebo 4 prejdete na nasledujúci
alebo predchádzajúci obrázok.

5.2.2 Pridanie obrázkov do priečinka s obľúbenými položkami
„Favorites“

Funkcia na uloženie obľúbených položiek do priečinka „Favorites“ umožňuje rýchlejšie
zdieľanie obľúbených obrázkov. Je to praktické, ak máte veľké množstvo súborov s obrázkami.

1 Počas prezerania obrázka stlačením tlačidla OPTIONS zobrazte ponuku možností.

2 Stlačením tlačidiel 3 alebo 4 a potom 2; vyberte položku Add to Favorites.

> Práve zobrazený obrázok sa pridá do priečinka „Favorites“

5.2.3 Prezentácia
Pri prezentácii sa zobrazujú všetky obrázky v albume na celej obrazovke. Po uplynutí
určeného intervalu sa zobrazí nasledujúci obrázok.

1 Ak chcete spustiť prezentáciu v režime miniatúr alebo prehľadávania na celej obrazovke,
stlačením tlačidla OPTIONS zobrazte ponuku možností.

2 Stlačením tlačidiel 3 alebo 4 a potom 2; vyberte položku Start Slideshow.

3 Prezentáciu zrušíte stlačením tlačidla .

1
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5.3 Video
5.3.1 Prenos videí z počítača do prehrávača
Informácie nájdete v časti 3.6 Prenos videí v tejto používateľskej príručke.

5.3.2 Prehrávanie videa
Môžete prehrávať videoklipy, ktoré sú uložené v prehrávači.

1 Z hlavnej ponuky vyberte , aby ste vstúpili do režimu videa.

> Zobrazí sa zoznam videosúborov, ktoré sú uložené v prehrávači.

2 Stlačením tlačidla 3 alebo 4 vyberte súbor a stlačením tlačidla 2; ho prehrajte.

3 Krátkym stlačením tlačidla prejdete naspäť do predchádzajúcej ponuky a dlhým
stlačením tlačidla sa vrátite do hlavnej ponuky.

5.3.3 Ovládanie rýchleho prehrávania dopredu/dozadu
Prehrávač umožňuje prehrávať videá v režime rýchleho prehrávania dopredu/dozadu.

Rýchle prehrávanie dopredu/dozadu

1 Dlhým stlačením tlačidla 2 vyberiete 4-násobok normálnej rýchlosti.

> Stlačením tlačidla 2; môžete kedykoľvek obnoviť normálnu rýchlosť prehrávania.

2 V režime so 4-násobnou rýchlosťou prehrávania môžete stlačením tlačidla 2 prepínať
medzi nasledovnými rýchlosťami prehrávania:
8-násobná rýchlosť > 16-násobná rýchlosť > 4-násobná rýchlosť…

1
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Spustenie nového automatického ladenia

1 V režime rádia stlačením tlačidla OPTIONS zobrazte ponuku možností.

2 Stlačením tlačidiel 3 alebo 4 vyberte automatické ladenie a spustite ho stlačením tlačidla
2;.

> Frekvencie nájdených rozhlasových staníc sa uložia ako predvoľby.
Ako predvoľby možno uložiť až 20 rozhlasových staníc.

5.4.2 Prehrávanie predvolenej rozhlasovej stanice
1 V režime rádia stlačením tlačidla OPTIONS zobrazte ponuku možností.

2 Stlačením tlačidiel 3 alebo 4 vyberte položku Select radio preset a potom stlačením
tlačidla 2; spustite prehrávanie.

3 Stlačením tlačidiel 1/2 vyberte inú predvoľbu.

5.4.3 Manuálne naladenie rozhlasovej stanice
1 V režime rádia môžete stlačením tlačidiel 3 alebo 4 manuálne naladiť rozhlasovú stanicu:

> Na jemné doladenie frekvencie krátko stlačte tlačidlá 3/4.
Ak chcete vyhľadať nasledujúci silnejší signál, dlhšie stlačte tlačidlá 3/4.

5.4 Rádio
Z hlavnej ponuky vyberte , aby ste vstúpili do režimu rádio.

Pripojenie slúchadiel

Dodané slúchadlá slúžia ako anténa rádia. Zaistite správne pripojenie slúchadiel na dosiahnutie
optimálneho príjmu.

5.4.1 Automatické ladenie rozhlasových staníc

1

Poznámka
Funkcia automatického ladenia uloží frekvencie nájdených rozhlasových staníc ako
predvoľby a prepíše existujúce predvoľby.
Ak nie sú ako predvoľby uložené žiadne frekvencie, funkcia rádia zobrazí výzvu na
spustenie automatického ladenia.
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5.4.4 Manuálne uloženie rozhlasovej stanice ako predvoľby
1 Počas prehrávania rozhlasovej stanice stlačením tlačidla OPTIONS zobrazte ponuku

možností.

2 Stlačením tlačidiel 3 alebo 4 vyberte položku Save to preset a potom stlačením tlačidla
2; predvoľbu uložte.
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5.5 Nahrávky
Pomocou prehrávača môžete nahrávať zvuk. Časť Prehľad ovládacích prvkov a pripojení
vám zobrazuje polohu mikrofónu.

1 Z hlavnej ponuky vyberte možnosť .

2 Stlačením tlačidiel 3 alebo 4 vyberte položku Spustiť hlasovú nahrávkua potom
stlačením tlačidla 2; spustite nahrávanie.

> Prehrávač začne nahrávať a zobrazí obrazovku nahrávania.

3 Pozastavíte stlačením tlačidla 2;.

4 Stlačením tlačidla zastavíte a uložíte nahrávku.

> Nahrávky sa uložia do položky Recordings library v prehrávači. 

5 Súbory s hlasovými nahrávkami môžete vyhľadať v časti > Knižnica nahrávok >
Hlasové nahrávky.

1

5.5.1 Prehrávanie nahrávok
1 Z hlavnej ponuky vyberte možnosť > Knižnica nahrávok > Hlasové nahrávky

alebo Nahrávky vysielania FM rádia.

2 Stlačením tlačidla 3 alebo 4 vyberte nahrávku, ktorú si chcete vypočuť.

3 Stlačením tlačidla 2; spustite prehrávanie.

5.5.2 Prehrávanie nahrávok do počítača
1 Pripojte prehrávač k počítaču.

2 Vyberte prehrávač vo Window Explorer.

3 Vyberte položku Recordings (Nahrávky) > Voice (Hlas) alebo FM radio (FM rádio)1.

4 Skopírujte a prilepte nahrávky na ktorékoľvek požadované miesto v počítači.

Poznámka Aby ste nahrali FM radio, pozrite si časť Rádio.



30

5.6 Používanie prehrávača na uloženie a
prenášanie dátových súborov

Svoj prehrávač môžete používať na ukladanie a prenášanie súborov s údajmi pomocou
Prieskumníka systému Windows.
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6 Prehrávanie hudby, videa alebo
zvukových kníh prostredníctvom
rozhrania Bluetooth®

Hudbu a zvukové knihy alebo zvukové súbory a videosúbory môžete prenášať do iných
výstupných zariadení s podporou rozhrania Bluetooth®, napríklad do slúchadiel alebo autorádia.

6.1 Prehrávanie zvuku, videa alebo zvukových
kníh na inom výstupnom zariadení s
rozhraním Bluetooth®

Môžete nastaviť prehrávanie na „novom zariadení“ alebo na „zariadení, ktoré už bolo
spárované“. Nové zariadenie je také zariadenie, ktoré ešte nebolo spárované s prehrávačom.
Zariadenie, ktoré už bolo spárované s prehrávačom, možno priamo vybrať zo zoznamu. V
tejto kapitole sú vysvetlené dva odlišné postupy:

Nové zariadenie:

1 Skontrolujte, či je druhé zariadenie s rozhraním Bluetooth® zapnuté a v režime spárovania.

2 Počas prehrávania hudby, videa alebo zvukovej knihy stlačte tlačidlo OPTIONS.

3 Stlačením tlačidiel 3 alebo 4 a potom 2; vyberte položku Play via Bluetooth.

4 Stlačením tlačidiel 3 alebo 4 a potom 2; vyberte položku New Device.

> Prehrávač vyhľadá a zobrazí zoznam nájdených zariadení. 

5 Vyberte zariadenie, ku ktorému sa chcete pripojiť.
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6 V prípade potreby zadajte prístupový kód daného zariadenia. (Pozrite si informácie v
používateľskej príručke k danému zariadeniu.)

> Pri úspešnom pripojení sa zobrazí správa s potvrdením.

Zariadenie, ktoré už bolo spárované:

1 Skontrolujte, či je druhé zariadenie s rozhraním Bluetooth® zapnuté.

2 Počas prehrávania hudby, videa alebo zvukovej knihy stlačte tlačidlo OPTIONS.

3 Stlačením tlačidiel 3 alebo 4 a potom 2; vyberte položku Play via Bluetooth.

4 Stlačením tlačidiel 3 alebo 4 a potom 2; vyberte zariadenie, ku ktorému sa chcete
pripojiť.

> Pri úspešnom pripojení sa zobrazí správa s potvrdením.
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7 Nastavenia
V prehrávači môžete nastaviť svoje predvoľby, aby odpovedali vašim potrebám.

1 Stlačte tlačidlo a vyberte .

2 Stlačením tlačidla 3 alebo 4 vyberiete možnosť.

3 Stlačením tlačidla 2; prejdete na nasledujúcu úroveň alebo stlačením tlačidla sa
vrátite na predchádzajúcu úroveň.

4 Stlačením tlačidla 2; potvrdíte svoj výber.

5 Stlačením tlačidla opustíte ponuku Settings (Nastavenia)

V ponuke nastavenia sú dostupné nasledujúce možnosti:Nastavenia Možnosti Ďalšie možnosti
Režim prehrávania Náhodný výber zo

všetkých 
Zap. / Vyp.

Opakovať Vypnuté / Opakovať 1 / Opakovať všetky 
Nastavenia zvuku Obmedzenie hlasitosti Vyp. / Nastaviť 

FullSound Zap. / Vyp.
Ekvalizér Vypnuté / Rock / Pop / Jazz / Klasické /

Dance / Elektronické / Hala / R&B / Hip
Hop / Hovorené slovo / Voliteľné

Podsvietenie časovača Stále zapnuté / 10 sekúnd / 30 sekúnd / 60 sekúnd
Jas posúvač (5 úrovní)
Sleep timre Vypnuté / 15 Minúta / 30 Minúta / 60 Minúta
Jazyk Anglicky / Francúzsky / Španielsky / Nemecky / Holandsky /

Taliansky / Európska portugalčina / Švédsky / Poľsky / Nórsky /
Rusky / Turecky / Brazílska portugalčina / Maďarsky / Fínsky /
Tradičná čínština / Zjednodušená čínština / Japonsky / Kórejsky

Bluetooth Zapnúť Bluetooth / Vypnúť Bluetooth
Pripojiť k... Nové zariadenie
Zviditeľniť zariadenie druhým / Skryť zariadenie pred druhými
Informácie o zariadení Názov zariadenia

1
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7.1 Vlastné nastavenia ekvalizéra
Nastavenia ekvalizéra môžete prispôsobiť:

1 Dlho stlačte a vyberte .

2 Stlačte 3 alebo 4, potom 2; aby ste vybrali Sound settings (Nastavenia zvuku).

3 Stlačte 3 alebo 4, potom 2; aby ste vybrali Equalizer (Ekvalizér).

4 Stlačte 3 alebo 4, potom 2; aby ste vybrali Custom (Voliteľné).

5 Stlačte 1 alebo 2, aby ste vybrali pásmo ekvalizéra:
B = basy, L = nízke, M = stredné, H = vysoké, T = soprán

6 Stlačením 3 alebo 4 nastavte úroveň.

> Lištový ukazovateľ zobrazuje aktuálnu úroveň.

7 Výber potvrďte stlačením tlačidla 2;.
Stlačením zrušte nastavenia.

8 Stlačením opustite ponuku Settings (Nastavenia).

Nastavenia Možnosti Ďalšie možnosti
Šetrič obrazovky Vypnuté / Klokke / Demo-modus
Dátum a čas Nastavenia Času Nastaviť formát

času
12-hodinový /
24-hodinový

Nastaviť čas Hodinový / Minúta /
AM/PM

Nastavenia dátumu Nastaviť formát
dátumu

dd/mm/yyyy /
mm/dd/yyyy

Nastaviť dŠtum Deň / Mesiac / Rok 
Zobraziť v hlavičke Vyp. / Zap.

Povrchy Tmavý / Svetlý / Červený
Výrobné nastavenia Obnoviť výrobné nastavenia?

Áno / Nie
Spätná väzba potvrdenia 

Informácia Memory Kapacita / Voľné miesto
Verzia firmvéru 
Stránka podpory
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8 Aktualizácia prehrávača
Váš prehrávač ovláda interný program nazývaný firmvér. Potom, čo ste zakúpili svoj
prehrávač, mohli vyjsť novšie verzie firmvéru.

Softvérový program s názvom Philips Device Manager skontrolujte aktualizácie firmvéru,
ktoré sú dostupné na internete.

Program Philips Device Manager nainštalujte z dodaného disku CD alebo prevezmite jeho
najnovšiu verziu z lokality www.philips.com/support.

8.1 Aktualizácia softvéru

1 Skopírovaním obsahu prehrávača do počítača vytvorte jeho zálohu.

2 Odpojte prehrávač od počítača.

3 Vypnite prehrávač.

4 Skontrolujte, či je počítač pripojený k internetu.

5 Kliknutím na položky Štart > Programy > Philips Digital Audio Player > SA52XX
> Philips SA52XX Device Manager spustite program Philips Device Manager.

6 Počas pripájania prehrávača k počítaču podržte na prehrávači tlačidlo hlasitosti „+“. 

> Program Device Manager prejde do režimu obnovy.

7 Pokračujte kliknutím na tlačidlo OK.

8 Keď je podľa informácií na displeji proces dokončený, odpojte prehrávač od počítača.

> Na displeji sa zobrazí správa Updating firmware.

9 Počkajte na dokončenie procesu aktualizácie v prehrávači. 

> Prehrávač sa reštartuje a je opäť pripravený na používanie.

10 Prehrávač opäť pripojte k počítaču.

11 Preneste zálohovaný obsah do prehrávača.

Upozornenie Týmto postupom sa vymaže obsah prehrávača.

http://www.philips.com/support
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9 Technické údaje
Výkon
• Prívod energie

880 mAh interná lítium-iónová nabíjateľná
batéria2

Displej
• LCD 320 x 240 pixelov 262 tis. farieb s

bielym podsvietením

Zvuk
• Oddelenie kanálov: 45 dB
• Nastavenie ekvalizéru:

Vypnuté / FullSound / Rock / Pop / Jazz /
Klasické / Dance / Elektronické / Hala /
R&B / Hip Hop / Hovorené slovo /
Voliteľné

• Frekvenčná odozva: 20-18000Hz
• Odstup signálu od šumu: > 84dB
• Výstupný výkon (RMS): 2 x 2.4mW

Prehrávanie zvuku
• Formát kompresie: MP3 (8-320 KB/s a

VBR, vzorkovacie frekvencie: 8, 11,025, 16,
22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz), WMA (32-
192 KB/s, vzorkovacie frekvencie: 8,
11,025, 16, 22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz)

• Čas prehrávania: 30 hodín2

• Podpora ID3-tag

Podpora videa
• MPEG4 SP: max. 640 kb/s vo formáte avi,

320 x 240 pixelov, 30 snímok/s (iné
formáty sú podporované prostredníctvom
dodávaného programu Media Converter)

• WMV9: max. 512kb/s, 320 x 240 pixelov,
30 snímok/s (iné formáty sú podporované
prostredníctvom dodávaného programu
Media Converter)

• Čas prehrávania: 6 hodín2

Mediakonvertor
• Podporovaný formát:

.wmv.

Nahrávanie
• Zachytávanie zvuku: Vstavaný mikrofón

(Monofónny)
• FM rádio

Pamäťové médiá
• Kapacita vstavanej pamäte:

SA522x 2GB NAND Flash2

SA524x 4GB NAND Flash2

SA528x 8GB NAND Flash2

Možnosť pripojenia
• Slúchadlá 3,5 mm, USB 2.03

• Profily Bluetooth®: A2DP, AVRCP
• Profily Bluetooth®: A2DP, AVRCP
• Verzia rozhrania Bluetooth®: 2,0+EDR

Prenos hudby a obrázkov
• Prostredníctvom Prieskumníka systému

Windows

Prenos videa
• Prostredníctvom programu Media

Converter

Prenos údajov
• Prostredníctvom Prieskumníka systému

Windows

Systémové požiadavky
• Windows® XP (SP2 alebo lepší) alebo

Vista
• Procesor Pentium III 800 MHz alebo lepší
• 128 MB RAM
• 500 MB voľného miesta na pevnom disku
• Pripojenie k internetu
• Program Microsoft Internet Explorer 6.0

alebo novší
• Grafická karta
• Zvuková karta
• Port USB
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1 Nabíjateľné batérie majú obmedzený počet cyklov nabíjania. Životnosť batérie a počet cyklov
nabíjania sa odlišuje v závislosti od používania a nastavení.

2 1MB = 1 milión bajtov; dostupná úložná kapacita bude menšia.
1GB = 1 miliarda bajtov; dostupná úložná kapacita bude menšia.
Nie je možné využiť kapacitu pamäte úplne, keďže jej časť je vyhradená pre prehrávač.
Úložná kapacita pri 4 minútach na skladbu a kódovaní 64 kbps WMA.

3 Skutočná rýchlosť prenosu sa môže líšiť v závislosti od operačného systému a konfigurácie
softvéru
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Môj prehrávač sa nedá zapnúť.
• Možno ste dostatočne dlho nestlačili a nepodržali stlačené tlačidlo 2;. Stlačte a podržte

stlačené tlačidlo 2;, kým sa na displeji nezobrazí uvítacia obrazovka Philips.
• Vaše zariadenie môže byť vybité, pretože sa dlhý čas nepoužívalo. Prehrávač nabite.

Ak žiadny z vyššie uvedených krokov nefunguje, možno budete musieť použiť
program Device Manager na obnovenie vášho prehrávača:

1 Spustite program Philips Device Manager cez Štart > Programy > Philips Digital
Audio Player > SA52XX > Philips SA52XX Device Manager v PC.

2 Stlačte a podržte stlačené tlačidlo VOL+ zatiaľ, čo sa váš prehrávač pripája k PC.
3 Držte stlačené tlačidlo, kým program Philips Device Manager nepotvrdí váš prehrávač a

neprepne sa do obnovovacieho režimu.
4 Kliknite na tlačidlo opraviť a postupujte podľa pokynov Správcu zariadení.
5 Po opravení prehrávača ho odpojte od PC a reštartujte ho.

Po prenose sa v prehrávači nenachádza žiadna hudba.
Sú skladby vo formáte MP3 alebo WMA?
Iné formáty sa na prehrávači neprehrajú.

Po prenose sa v prehrávači nenachádza žiadny obrázok.
Sú vaše obrázky vo formáte JPEG?
Obrázky v iných formátoch sa nedajú preniesť do vášho prehrávača.

Po prenose sa v prehrávači nenachádza žiadne video.
Nezabudnite použiť mediakonvertor (dodaný na CD ROM disku) na konvertovanie
videoklipov do formátu, ktorý dokáže prehrávač prečítať.

Ak prenesiete tieto konvertované videosúbory do PC, umiestnite ich do priečinka VIDEO
vášho prehrávača, pretože v opačnom prípade nebude prehrávač schopný videoklip načítať.

7 Najčastejšie otázky
Ak narazíte na problémy s vašim prehrávačom, prejdite si nasledujúce body uvedené v
nasledujúcej časti. Tiež z účelom pomoci skontrolujte naše najčastejšie otázky na lokalite
www.philips.com/support a iné tipy na riešenie problémov.

Kontaktujte svojho predajcu alebo servisné stredisko, ak sa vám nedarí nájsť riešenie podľa
týchto pokynov.

Varovanie Za žiadnych okolností sa nepokúšajte opraviť zariadenie svojpomocne,
pretože tým stratíte nárok na záruku.

http://www.philips.com/support
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2 Ak sa nič nestane, nabíjajte batériu aspoň 4 hodiny a vyskúšajte prehrávač opätovne
zapnúť alebo resetovať. Ak to nefunguje, možno bude potrebné prehrávač opraviť
pomocou programu Philips Device Manager.

Nejde zvuk.
Uistite sa, že sú slúchadlá úplne zasunuté do konektora slúchadiel.

Niektoré piesne sa v prehrávači nezobrazia alebo neprehrajú.
Zvukový súbor môže byť poškodený, takže sa ho pokúste najskôr prehrať na PC. Ak sa nedá
prehrať, pieseň opätovne prevezmite.

Môj prehrávač zamrzol.
1 V nepravdepodobnej situácii, že váš prehrávač zamrzne, nepodliehajte panike. Zasuňte

malú spinku alebo iný ostrý objekt do resetovacieho otvoru na spodnej strane prehrávača.
Podržte zatlačené, kým sa prehrávač nevypne.

Poznámka Existujúci obsah vášho prehrávača sa nevymaže.
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Spoločnosť PHILIPS si vyhradzuje právo na zmenu dizajnu a špecifikácií produktu bez
predchádzajúceho upozornenia.
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